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Mindig
gyűlöletes rovar volt a vértetü szaporasága,
alamuszisága, valamint rettenetes pusztításai
miatt, A gyümölcsösökben, különösem az almafák körében, csak nagy és jelentős áldozatok árán lehet ellene védekezni. Ellepi a fákat, a fiatal hajtásokat fehér szövétnekes hálójával, amely alatt duzzadom, szívja a vérét
a fának addig, amíg kipusztul belőle minden
életnedü. A legjobb orvosság ellene a tüz. A
mindent elpusztító kegyetlen tüz . . . Azonban nem gazdászati szakértekezés akar ez a
pár sor írás lenni, csak a
vértetü
jutott
eszünkbe most, amikor a társadalmat olyan
betegnek látjuk és tudjuk minden téren, mintha a vértetük r a j a i lepték volna meg. Amerre nézünk, amerre látunk, mindenütt beteges
állapotok, pusztulás képe int. A vértetük működnek. Fehér, selymes szövétnekiik alatt folyik ia munka. Felszívódnák az életerők és az
anyagilag gyenge, társadalmi törzsek tön kije
mennek, elvértélenednek, elpusztulnak. A vértetük pedig hiznak. Szaporodnak. Könnyen
felismenheted őket, itt élnek közöttünk, puhák és .könnyű fajsulyuak. Mivoltukból alig
tudnak kivetkőzni, elárulják önmagukat. Az
étvágyuk mindig kitűnő, nem Ígérhetsz - nekik annyit, bogy ők még többet ne kérjenek
és ha véletlenül annyi
bátorságod kerül,hogy a szemébe mered mondani:
— Te vértetü, te, hadi uzsorás, te árdrágító! — akkor ő barátságosan fog rád mosolyogni és azt fogja válaszolni:
— Tévedni méltóztatsz polgártárs, ne*
kem A m kell a te véred, csak a pénzed. Azért
pedig, kapsz tőlem valamit . . .
Egyébként a vértetük nem bántják egymást és te sem igen bántod őket jámbor polgártárs csak most, amikor már az állam almafáján annyira elszaporodtak, liogy az államilét gyümölcsét kell félteni, észlelsz némi
mozgolódást a vértetük körében. Tüzet kiáltottak alattuk és most már gyors ütemben
.próbálnak még egy utolsót •pumpolni. belőled
türelmes társadalom, a te véredből egy utolsót, mert jön a pörkölő ármakszirnálás és a
vértetük lassan lepörögnek a t© beteg almafádról, amelyen ők szüreteltek. Csak még egy
jkicsit türj, addig, amig leégnek a vértetük,
.aztán egészségesebb leszel. Az almafád ágain
pedig mindig lesz annyi hely, hogy egy-két
vértetüt elrettentő példájául a múltnak, felköthess. Nem leszel velük dísztelenebb, kit
ők elrutitottak, kiszipolyoztak, utálatos vértetük.
—ü

— A királyi pár elutazott

Szófiából

Szófia, május 23. Károly király és Zita királyné Konstantinápolyból visszatérőben tegnap délben Plovdiba érkezett, ahol felkeresték Mária Lujza hercegnő s i r j á t és misét
hallgattak. Egy órai ott tartózkodás
után
folytatták útjukat Szófiába. Este 7 órakor a
Szófia mellett lévő Vrana-kastélyban a blogár király intim családi ebédjén vett részt az
.uralkodópár, amely este elutazott a bolgár
fővárosból. (M. T. I.) '
— Előléptetések. Nagel Károly 46. gyalogezredben zászlóst hadnaggyá, Pigniczky
István 46. igyalogezredbeli tartalékos főhadnagyot századossá a tartalékban,
Schwarczer
Jenő és Tclbisz Károly 46. gyalogezredben
főhadnagyokat, cimmel és jelleggel századosokká léptették elő a tartalékban.
*

— Kitüntetések. A király Beierléin Antal,
egy járás parancsnokságnál beosztott 5. honvéd gyalogezredben tartalékos főhadnagynak!
különleges alkalmazásban teljesített kitűnő
szolgálatai elismercseül a koronás arany érdemkeresztet a vitézségi érem szalagján adományozta. Puszta Boldizsár 5: honvéd gyalog
ezredben tiszthelyettest
a bronz vitézségi
éremmel tüntették ki.

— Miniszteri biztosok a felsőkereskedelmi
iskolákban. A vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Thierring Oszkár,
műegyetemi
magántanárt, szegedi állami felső ipariskolai igazgatót a lippai állami, Koós Elemér,
szegedi
takarékpénztári
igazgatót
a
szegedi
községi fiu és .Tonelli
.Sándor
szegedi kereskedelmi- és iparkamarai titkárt
a zombori államilag segélyezett, községi felsőkereskedelmi iskolához az 1918. évi érettségi vizsgálatokra
miniszteri
biztosoknak
küldte ki.
— A tisztviselők bevárják a kormány
intézkedéseit. Budapestről jelentik: Ismeretes,
hogy az Állami Tisztviselők Országos Egyesületének küldöttségének Wekerle Sándor mi
niszterelnök azt az Ígéretet tette, hogy a kormány gondoskodni fog a tisztviselők természetbeni ellátásáról és ruhasegélyt ad.
Az
egyesület igazgatóválasztmánya szerdán foglalkozott a miniszterelnök válaszával. iHöszszas vita után elhatározták, hogy bevárják
azoknak a tárgyalásoknak eredményét, amelyeket a kormány megbízottja fog folytatni a
közszolgálati alkalmazottak központi bizottságának képviselőivel. A tárgyalások eredi
menyétől teszik függővé a tisztviselők, hogy
küldöttségben fognak járulni-e a király elé.
— A királvi pár az Operaházban. Budapestről jelentik: A királyi pár, mint ismeretes, vasárnap este részt vesz az Operaház ünnepi előadásán. Az előadás után a ParkChijbhan herceg Esterházy
Antal M'iklósné
estebédet ad a vendégek és művészek tiszteletére. Wekerle Sándor miniszterelnök a vendégeket teára hivta meg a
miniszterelnöki
palotába. Szombaton este gróf
Karácsonyi
Jenő és neje, Andrássy K a r o l i n a grófnő látja vendégül a társaságot krisztinavárosi palotájukban.
—- A birék é s ügyészek helyzetének j a vítása. Illetékes helyről közlik a Magyar Tudósítóval az igazságügyi kormány tervei felöl: Különös gondoskodást kíván mindenekelőtt az igazságszolgáltatás zavartalan menetének biztosítása rendkivüli körülmények
között is. Egyrészről biztosítani kell az igazságügy személyzet megélhetését, másrészről
lehetőleg egyszerűsíteni keli az eljárási szabályokat, hogy az ügyek ellátása kevesebb
munkaerőt emésszen, fel. Az igazságügyi személyzet előlépési viszonyainak javításával;, a
rendkivüli helyzetbe jutott itélő bíráknak és
az ügyészeknek kivételes segély utalványozásával, a joggyakornokok segéiyfezésével és
a segédhivatali alkalmazottak jutalmazásával
• nyújtott támogatáson fölül, a tisztviselők
helyzetének javitása végett további intézkedések vannak tervbe véve. A közjegyzői kar• ról, dijaik méltányos rendezésével kiván az
igazságügyminiszter gondoskodni. A háborútól rendkivüli mértékben sújtott ügyvédek
támogatására az igazságiigyminiszter hivatali elődének a szegény-védelem és hivatalos
bünügyi védelem díjazása tekintetében megkezdett munkáját folytatni és fejleszteni szándékozik.
— A pályaválasztási ciklus második értekezlete lesz pénteken délután 6 órakor a városháza- közgyűlési termében. E z alkalommal
Herusch A r t ú r , a felsőipariskola kiváló tudós tanára t a r t előadást az ipari, iparművészeti, művészeti és vegyészeti pályákró. Nagy
perspektívákban vázolni fogja azon szempon
tokát, amelyek predesztinálják a nőt arra,
bogy e pályák egyikére lépjen, m e f t ezen a
téren kiaknázatlan, előnyös feltételek, jó megélhetést és nagy karrierek lehetőségét biztosítják. — A csütörtöki értekezleten, amelyet
dr. Turcsányi llmrénó lendületes szavakkal
nyitott meg, élénk érdeklődés mellett Meller
Erzsi, a budapesti hadiözvegyek és árvák kis
kertjeinek kiváló tehetségű vezetője a gaz-
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dasági és mezőgazdasági pályákat ismertette gondos készültséggel
és kitűnő előadói
készséggel.' Kár, hogy az érdekelt hallgatóság
nem volt jelen még nagyobb számban, mert
az előadás fontps utmutatóul szolgált azok
számára, akik gyakorlati életpályákon akarnak érvényesülni.
— Budapesti újságírók tiltakozása e g y
ügyészi rendelet elien. Budapestről jelentik:
A budapesti napilapok rendőrségi rovatvezetői szerdán este értekezletet
tartottak az
Otthon-kör helyiségeiben, liogy tiltakozzanak
a budapesti királyi ügyészség vezetőjének átirata ellen, amely a sajtó hírszolgáltatásának
megszorítását és korlátozását
tartalmazza.
A rendőri tudósítók felszólalásaikban
megegyeztek bogy a főügyészhelyettes á t i r a t a ellen, amelyet a rendőrfőkapitányságlioz intézett és amely az újságírókat informáló rendőr tiszt viselőket fegyelmivel fenyegeti meg,
tiltakozniok
kell, A Budapesti
Újságírók
(Egyesületének választmánya csütörtökön délután rendkivüli ülést tartott ebben az ügyben és elhatározta a választmány, az egyesület vezetősége el fog járni a hivatalos fórumoknál a séjdetmes rendelet megváltoztatása érdekében.
— Esősdás. Folyó hó 26-án, vasárnap délelőtt 11 órakor a városháza közgyűlési termében a Mérnökegylet és a Szegedi Gazdasági Egyesület meghívására dr. Rajz Elek
gépészmérnök előadást t a r t a villamos erő
mezőgazdasági alkalmazásáról vetitett képek
kel. Az előadásra vendégekét is szivesen lát
az egyesület.
— A szegedi u j s á g i r ó s z í r á j k ü g y e a
Budapesti Ú j s á g í r ó k Egyesületében. Budapestről jelentik: A Budapesti Ujságirók Egyesületének választmánya! csütörtökön délután
Márkus Miksa elnök, majd Biró Lajos alelnök elnöklésével ülést tartott. Az elnök megnyitó beszédében üdvözölte a választmányt
az egyesület uj helyiségeiben. Az elnöki előterjesztés után Herczeg Géza titkár részletes jelentést tett a Szeged és Vidéke cimü
lapnál kitört szátrájkról. A „Szeged és Vidéke" egész szerkesztősége sztrájkba lépett,
mert dr. Balassa Ármin laptulajdonos, főszerkesztő a. kollektív .szerződés aláírását
megtagadta és olyan fizetéseket adott, amelyek a mai viszonyok között lehetetlenek.
Minthogy a sztrájkoló ujságirók alávetették
magukat a Budapesti Ujságirók Egyesülete
áltai kiküldött zsűri döntésének és ehhez
Balassa is hozzájárult, Herczeg Géza titkár
és Bródy Ernő választmányi tag május 29-án
Szegedre utaztak. A zsűri munkája meghiúsult, mert Balassa Ármin időközben megváltoztatta álláspontját és nem vetette alá magát a zsűri ítéletének, csak a tényállás felderítéséhez járult hozzá. Időközben
egyezkedési tárgyalások indultak meg. A titkár javaslatára a választmány kimondta, hogy a
„Szeged és Vidéke" sztrájkban álló szerkesztőségéi az egyesület teljes szolidariiásáról biztosítja és a sztrájkoló szaktársakat
minden rendelkezésre álló eszközzel támogatja.
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— A D u g o n i c s - T á r s a s á g ülése. A Dugonics-Társaság" 1918. évi m á j u s hó 26-án vasárnap délután 4 órakor a városi székház disz
termében felolvasó ülést t a r t , á
következő
műsorral: Költemények, i r t a és
felolvassa
Kisteleki Ede r. tag. — A Szegedi hadifoglyok krónikája, i r t a Dobay Gyula dr. vendég, fölolvassa jVárossy Gyula r. tag. Cukszfürer Georg Kis, háborús rajz, irta és
felolvassa Újlaki Antal r. tag. Műértők inváziója Olaszországba, — irta és .székfoglalóul felolvassa Vasadi Balogh György dr. r.
tag.
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