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Névtelen levélírók büntetése. 
A (háborús években a 'drágaság után leg-

jobban elterjedt a névtelen levélírás divatja, 
különösen azok közt a polgári rendű kato-
náink között, nküket „viszás házasfelék" né-
ven ismer a válóper-irodalom. Ismeretlen 
tettes ellen ilyen névtelen levelek írása mi-
att tettek panaszt a bíróságnál Weioht Anna, 
Kéri Ilona és Arató Mariska azt is panaszol-
ván, hogy az ocsmányaibbnál oesmányabb 
szavakat és rágalmakat tartalmazó levelek 
mellett egy-egy szemérmetlen helyzetben lé-
vő nőt ábrázoló litografált rajz is mellékel-
ve szokott lenni. 

Az eljárás megindult, a rendőrség nyomo-
zott iz az ügyben, de eredményt azért nem 
tudott elérni, mert az ismeretlen tettes ezút-
tal szorosabban ragaszkodott az ismeretlen-
ség homályához, mint a rendőri rovatban 
való esetleges fénycskedésbez. A igyanu a 
gyanúsítottakról lehámlott, az Írások se-
liogyse paszoltak. Mindazáltal az iratok a 
járásbilósághoz tétettek át. ahol Somlyód/) 
István, a járásbíróság vezetője a névtelen le-
vélírás jáirványszerii fellépésére való tekin-
tetből az ügyet maga tárgyalta. 

Megállapította Somlyódy, hogy ugyan-
azzal a kézírással irt leveleket ugyanakkor 
többen is kaptak ugy Szegeden, mint a harc-
téren lévők. Belle Ferenc kir. törvényszéki 
írásszakértő jelenlétében megállapittatott az 
irásprőbábból az is, hogy a névtelen levele-
ket nem Kenderessi Szabó Je.nőné, Antalfy 
Etelka, a rendőrség által gyanúba vett vád-
lott irta, hanem ez iratta barátnőjével, Gár-
gyán Etelka, ördög Istvánnéval, aki ép ugy 
haragosa volt a panaszosoknak, mint Kende-
j-essiné. 

A vádlottnők körömszakadáisi© tagadták 
a vádat, de írásszakértő speciális tudása és 
az ellenségeskedésen élő rokonságból került 
tanuk vallomásának összetett bizonyítéka 
alatt a 'biróság megállapította a vádlottak 
bűnösségét és őket a becsület védelméről szóló 
uj törvény alapján fejen kint összbüntetósül 
3—3 hónapi fogházra ítélte. Súlyosító körül-
ményiül vette a biró, hogy gyűlöletükben még 
a harctéren lévő katonaférjeknek is névtelen 
leveleket küldözgették és ezzel azok harckész-
ségét nyilvánvalóan csökkentették. Elma-
rasztalta. a névtelen hősnőket az okozott több-
száz koronát tevő perköltségben is. Mindkét 
vádlott a büntetés enyhítése miatt fölebbe-
zett. 

— Időjárás. Változékony idő várható, 
sok helyütt, csapadékkal ás nyu^fd felől 
•hősülyedéssel. 

SÜRGÖNYPROGNOZIS: Változékony, 
sok helyütt csapadék, hűvösebb. Déli hő-
mérséklet 17.2 fok Celsius. 
— A királyi pár Budapesten. Budapestről 

telefonálja tudási tonik: A Bud. Tud. jelenti: 
A (királyi pár pénteken délután 2 óllalkor a 
nyugati pályaudvaron érkezett meg Buda-
pestre. Gróf Tisza István miniszterelnök 
egészen Pozsonyig a (királyi pár elé utazott 
és ott felszállott a különvonatra. Útközben 
a király hosszabb irplagáTilkihiaíl 1 gatájson fo-
gadta a miniszterelnököt. 

A nyugati pályaudvarra való megérke-
zésekor a királyi párt Bárczy István polgár-
mester, dr. Bodia Dezső főkapitány és Ofner 
üzletvezető fogadták. A király Bárczyvat 
iélelmeziésá kérdéseikről beszélgetett, majd a 
királynéval együtt a megjelenték közül töb-
bet megszólított. Ezután udvari autóval a 
várba hajtattak. 

Délután 4 óraikor a király az egyetem 
tisztelgő küldöttségét fogadta. Később Ba-
logh Jenő igazságiig wnii ífcz ter t és gróf 

— Most folynak az előkészítő munkálatok. 
A párt ineigalakulási munkájának befejezése 
azonban már küszöbön áll, amennyiben a 

.megalakulást húsvét utánra tervezték. Igy 
ez .néhány héten belül megtörténik. 

— Nagy kérdés azonban, hogy a. városi 
párt mint ilyen önálló parlanietí egység lé-
tesülhet-e? A kormány ugyanis csak vasszi-
gorral fegyelmezett többséggel kormányoz-
hat. A mctglevő politikai pártok mellett még 
egy uj párt alakulását, a nemzet egységesi-
-tése 'Szempontjából nem tarthatom szerencsés 
.gondolatnak. Ha például a (falvak, amelyek-
nek érdeke a városokéval éppen ellentétes, 
igy tömörülnének, föltétlenül többségbe jut-
nának fölöttünk és legyőznének (bennünket. 
Ebben az esetben például a meglévő politikai 
harcok mellett még egy agrár-merkantil 
harc keletkeznék. 

— Azt azonban, ítogk a városok ország-
gyűlési képviselői a városoknak, mint jogi 
.személyeknek érdekeit együttesen és az ed-
diginél -sokkal hathatósabban támogassák a 
parlamentben, tekintet nélkül a képviselők 
politika,i pártállására, magam is szükséges-
nek tartóin. Azt hiszem, a szervezkedést is 
ebben az .irányiba® kellene folytatni, hiszen 
a városok érdekeinek védelmezése nem poli-
tika és igy a képviselőket nem lenne túlságo-
san nehéz ilyen irányira® töniöritepi. És ez 
nem hontana egységet, sőt bizonyos harmó-
niát vinne a parlament munkálkodásába is. 
Valószínű, hogy a pártalakuTás dolgában 
tartandó megbeszélésen i,s ez az álláspont fog 
•győzni. 

Szeged—Csongrádi taka-
rékpénztár 

uj részvényei 
e l ő n y ö s á r f o l y a m o n 

kaphatók: 

May R. Miksa 
bank- és váítóüzletében Szeged. 

Tornyai János. 
v, Budapest, április 13. 

A napokban nyílik meg Tornyai kiállítá-
sa az Ernszt muzeumban. Ismét érdemeiket 
(gyarapítják IBrnsztéfc, mert megértéssel le-
hetővé tették, hogy végre viszontlát hatjuk 
ezt a jelentékeny művészünket és hogy a kö-
zönség fogékony része ezt a- gyűjteményes 
kiállítást az őt megérdemlő figyelemben ré-
szesítheti. 

^Egyébként Mártóly olyan mint volt, 
fönségesen szép" — igv irt nekem Tornyai 
festőművész az ősszel. És invitált is, hogy: 
„Gyönyörködjünk együtt a nagy magyar al-
földi puszta fölött lebegő mélységes szent 
©söndiben." — El is határoztuk hamarosan a 
többi jó barátokkal együtt a mártélyi kirán-
JÍulást, hogy meglepjük művészünket házá-
ban. Körülményes utazás és gyalogolás, sze-
gedi és hódmezővásárhelyi tartózkodás után 
végi© is elérkeztünk az ő mártélyi kúriája 
elé. Tornyai János egyszerű, patriarhálisan 
nyugalmas otthonához. (Majdnem parasztház; 
csak a nagy, széles mii terem-ablak és a még 
késő ősszel is nyiló virágbokrok árulják cl, 
hogy széplelkü művész a gazdája, A nagy, 

'.impozáns csönd üdvözölt bennünket minden 
oldalról, egyedül áll a hajlék, köröskörül 
miudenüt az alföldi puszta; csak éles szem-
mel látom meg amott a zöldesbarna füze-
sek mögött pihenő Tiszát. Nyugodt vonalaik, 
boldog a szem, ainerer csak néz. 

Elibénk lépett Tornyai János, a meleg, 
oyájashangni, mélyszivü, jóságos ember és 
gondolkozó poéta-festőnk. Néhány év előtt 

szakadt el tőlünk, hogy egészen mártélyi le-
hessen, hogy ott, nagy magányában csakis a 
művészetet szolgálja. Nem külsőség ez nála, 
hogy :itt él évek óta; lelki szükséglete és a 
kedélye is ugy kívánta, hogy a művészete 
forrásánál éljen. Isteni biztossággal meg-
érezte, ihogy csakis itt érheti őt az a varázs-
latos csoda, ami a többi, a világban élő mes-
terember festőket elkerüli. A legnagysze-
rűbb, amit ő mint művészember produkálhat, 
csakis künn a természetben, szent komoly-
sággal jöhet létre. Hisz tudjuk pl. a nagy 
Segantiniról is, aki minden időkre szóló örök-
művészetet adott, hogy még nagy kompozí-
ciós (képeit is fönn a. glecserek közt, azok köz-
vetlen hatása alatt fejezte be. 

Egyénisége szabad marad a külömhöző 
konfúziók közben, nem kutat semmiféle di-
vatos izmusovs (ifutnrizmus, kubizmus) művé-
szeti irányban, mindig tisztán lát, önálló 
egyéniség marad. Csak egy nálánál erősebi) 
hatalmat ismer, a természetet, ez előtt aztán 
megalázkodik, fokiig hajlik, belesemmisiti a 
lelkét, hogy a képeiben újból föléledjen. A 
természet az ő művészetének hatalma. Ván-
dorlegény módjára végig ,kalandozza az 
egész pusztát, fölfedezi annak minden ra-
gyogó és tompított tónusát, erőteljes és lan-
kadt, friss és kopott hangulatát. Harmóniá-
kat gyűjt lépten-nyomon, minden egyes 
őszintéi) letett benyomás egy egész elvont 
akadémia bizonytalanságát szünteti meg. Ál-
tala ismerjük meg teljes megkapó pompájá-
ban, egyszerűségébe® és változataiba®, az 
igazi magyar pusztát; semmiféle affektált 

müterem-gavallér-festő igy nem adhatja, an-
nak karakterét, temperamentumát. Öntudat-
lanul, fokozatosan, észrevétlenül költője letr, 
intim környzetének, megérezte annak fönsé-
get teljességében. Meglátja és lelkesedéssel 
ábárá.zolja. a miért áhítattal rajong. Nem lep-
lezett féligazság, amit mond, inert tökéletes 
egészében ismeri az ő igazságát, a természe-
tet. Azt mutatja minden képe. 

A mártélyi puszta nyugodtan, változat-
lanul biztos horizontja adja meg pikturájának 
is a fölényes biztonságát, ismeri az utat odá-
ig, mozdulatlan természeti törvények az ö 
szimbólumai, amik irányítják. Szóival nem 
véletlenségek adják művészetének karakte-
rét, hanem a tiszta egyéni komolyság, abból 
fejlődik csodálatosan erős művészeti meggyő-
ződése a legjelentékenyebbé. 

Ilyennék ismertem meg a mártélyi Tor-
nyai Jánost, ezt a. melegszívű, előkelően sze-
rény, végtelen jóságú, érdemes művészünket. 
Azt hiszem, sőt biztos vagyok benne, hogy a 
jelen kiállításával eléri, azt, hogy a közönség 
műértő része teljese® csatlakozik művészi 
fölfogásához. A másik nagy siker, ami a, 
legnagyobb, amit magyar művész élet éhen 
egyáltalán elérhet, az, hogy hűséggel, szere-
tettel festette meg a mi magyar pusztánkat 
olyannak, ahogy lelkünkbe, szivünkbe véső-
dött; annak minden poézisét. Mert Tornyai: 
„egyre újból hallja, az ő saját környezeté-
nek, a mindensógnek azt a nagyszerűen igaz, 
fenséges szép zenéjét, amit kifejezni alig, 
csak érezni lehet." 

' Schulhof Aranka. 


