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— Magam is, munkatársaim is tehát ilyen 
vegyületek előállításán fáradoztunk. Kahn, 
Bertheim, Schwitz és Benda urak, az asszisz-
tenseim a á-pei/er-házban összesen 605 ilyen ar-
zén-vegyületet fedeztünk föl, melyek egyike 
sem felelt meg tökéletesen a célnak. Persze 
minden egyes vegyületet ugy tokszikologiai, mint 
terápiái tekintetben alaposan ki kellett állat-
kísérleteken próbálnunk, hogy tropiáját megis-
merjük. Sok állatkísérlet, tehát rengeteg fárad-
ság és rengeteg pénzáldozat voltak egyelőre az 
eredmények. Látszólag csak ez. De volt más 
eredmény is, tudniilik minden egyes vegyület-
nél egy ujabb ós ujabb célzási hibát tudtam 
eliminálni, mig végre a 606-os preparátum teljes 
nevén a 

dimethyldioxiarsonobenzoldichlorhidrat 
alaposan, hajszálnyira a centrumba célzott. 

— Midőn Hata, egyik legzseniálisabb munka-
társam, a hires japáni tudósnak, Kitasatonak 
mintegy két év óta nálam dolgozó asszisztense, 
a legelső állatkísérletek után, melyeket a 
606-tal végzett, jelentette, hogy a föladat meg-
van oldva, akkor kezdődött csak az igazi 
munka. Másfél esztendeig folytattam a kísér-
letezést vérbajjal inficiált állatokon s csak 
ezután, midőn több ezer egybevágó gyógyult 
állat-esetem volt, fordultam a klinikusokhoz, 
hogy szeremet próbálják ki a humanoterapiá-
ban is. 

(Ehrlich-szérum Nagybecskerelien.) 
Nagybecskerekről jelentik: Iványi Mór drnagy-

becskereki orvos a napokban a vérbaj tanulmányo-
íására Németországba utazott. Útközben Iványi 
dr kiszállt Frankfurtban s julius hó 5-én fölkereste 
Ehrlich tanárt. A világhírű tudós szivesen fo-
gadta a magyar orvost s elmondotta, hogy a 
világ minden részéből milyen ostromnak van 
kitéve a szérumért, de neki jelenleg mindössze 
ötven tubusa van már, ami ötven injekcióra 
való. Azután beszélt a szérumról s előadta, 
hogy szerének fölfedezése hosszú éveknek a 
munkája. Lépésről-lépésre haladva jutott el 
annyira, hogy a mai gyógyszert nyerte. Ami 
szérumának hatását illeti, arra nézve kijelen-
tette, hogy a szer a legjobb eredménynyel járt 
a szifilisz tertiaer, vagyis a legsúlyosabb ese-
teiben, amikor már a jód és a higanykezelés 
sem használt, továbbá friss fertőzéseknél, ame-
lyek rögtön a fertőzés után kezelés alá kerül-
nek. Olyan esetekben, ahol már a jóddal ós 
higanynyal gyógykezelés törtérit, a szert még 
ritka esetben alkalmazták s igy erről nem szól-
hat, de bizonyos, hogy a szer itt sem lehet ár-
talmas. Hogy a szer ártalmas volna, arról ed-
dig egyetlen esetben sem kapott jelentést, a 
jövőre nézve pedig senkisem mondhat bizonyo-
sat. A szerrel való kezelés tanulmányozására 
Ehrlich dr a magyar orvost Berlinbe utasította 
Wechselmann tanárhoz, aki a legnagyobb be-
teganyaggal rendelkezik. A szert általános ke-
zelésre csak akkor engedi, ha legalább három-
ezer kezelésről kedvező jelentést kap. Iványi 
dr kért a szórumból és Ehrlich dr a magyarok 
iránt érzett szimpátiájának kifejezésére adott 
is kilenc tubus szérumot, bár hozzátette, hogy 
ezzel most másokat rövidít meg. Egyben azon-
ban reverzálist kellett Iványi dr-nak aláirnia, 
hogy minden egyes kezelésről jelentést küld 
Ehrlich tanárnak. 

Fekete Ipoly ünneplése. 
(Saját tudósítónktól.) A tanárt és az embert 

Ünnepelték ma Fekete Ipolyban mindazok, aki-
ket akár barátság, akár más kötelékek fűznek 
hozzá. Az ünneplés csöndben, minden lárma nélj 
kül folyt le a legnépszerűbb kegyesrendi tanár 
otthonában. Alighogy néhány nappal ezelőtt a 
Bélmagyarország révén kitudódott Fekete Ipoly 
'éltve őrzött titka és főleg az, hogy a nyilvános 
jubHálás elkerülése miatt vezette félre a mult 
évben a tanári működésének ideje iránt érdek-
lődőket, rögtön összeállt egy lelkes bizottság a 
barátok köréből és elhatározta, hogy ha már 
• nyilvános jubilálással elkéstek, legalább most, 
tanári működésének huszonhatodik évében ün-
neplik meg a negyedszázados évfordulót. Ami-
lyen egyszerűen, simán kezdődött az ünneplés 
mozgalma, épen olyan zajtalanul folyt is le Fekete 

Ipoly jubilálása. Már napokkal ezelőtt igen 
sokan keresték föl, hogy szeretetüknek és tisz-
teletűknek kifejezést adjanak. De legnépesebb 
volt Fekete Ipoly lakása a mai napon. Megje-
lent nála Szeged társadalmának egész előkelő-
sége, megjelentek a volt tanítványok, akiknek 
talán a legjobban örült. A távollevők közül 
sokan üdvözlő-táviratban, vagy meleghangú 
levélben gratuláltak. Délfelé hatalmas virág-
csokrot hozott a város huszárja egy levél kí-
séretében. A polgármester küldte. Maga Fekete 
Ipoly sehogy sem akarta komolyan venni az 
ünnepeltetést. Mint a jó házigazda, aki örül a 
vendégeinek, járt-kelt az ünneplők között, kí-
nálgatta őket, majd boldog örömben uszó arccal 
fogadta a minden percben érkező ujabb tisz-
telgőket. 

A hangulat mindvégig vidám és bensőséges 
volt. Olyan, amilyen csak megnyilvánulhat azzal 
szemben, akit mindenki szeret és aki — nem 
akart jubilálni. 

NAPI HÍREK 
A szegedi egyelem. 

(Saját tudósítónktól.) Félhivatalosan je-
lentik: Demeczky Mihály udvari tanácsos 
három évvel ezelőtt megbizást kapott 
Apponyi Albert akkori közoktatásügyi mi-
nisztertől, hogy a Magyarországon föl-
állítandó nj 'főiskolák ügyében elaborá-
tumot dolgozzon ki. A tervezet most ké-
szült el és öt egyetemet javasol: Pozsony, 
Debrecen, Kassa, Szeged és Pécs városok-
nak. Ezenkívül műegyetemet Temesvárnak. 

Az elaborátumnak Szegedre vonatkozó ré-
szében Szegeden a rendes egyetem keretében 
orvosi fakultást javasol, bár itt még megfelelő 
kórház nincsen. A miniszterek magukévá 
tet ték az elaborátümot s a legközelebbi mi-
nisztertanácson fogják tárgyalni. 

A szegedi honuédkeriileti parancsnokság 
uj széképüiete. 

(Saját tudósítónktól). A második számú 
szegedi honvédkerületi parancsnokság ezidő 
szerint a Tisza Lajos-körut és a József fő-
herceg-tértől határolt négyszögletes nagy 
épületben, az úgynevezett tisztipavillonban 
székel. Ez az épület azonban most már na-
gyon is szük a nagykiterjedésű, igen sok 
alá- és mellérendelt hivatallal rendelkező 
parancsnokság számára és illetékes körök-
ben komolyan tárgyalnak afelől, hogy a 
parancsnokságnak nj, megfelelő széképületet 
szerezzenek. 

Értesülésünk szerint már ki is van sze-
melve az uj székház. Tárgyalások folynak 
illetékes körök és Raichl I. Ferenc sze-
gedi műépítész, építési vállalkozó között, 
Raiclilnek a Szentháromság-utca és a Gieella-
tér sarkán immár fölépített hatalmas két-
emeletű modern bérházának a teljes kibérlé-
sére. Az uj palota, melyen most folynak a 
befejezési munkák, még ebben az évben el 
lesz foglalható. A nagy épület földszintjén 
üzlethelyiségek vannak, amelyek már bérbe 
is adattak, a két emelet összes helyiségei 
pedig teljesen megfelelők lesznek a honvéd-
kerületi parancsnokság hivatalai részére. 
Ugy tudjuk, hogy Raichl I. Ferenc ajánlata 
már a honvédelemügyi minisztériumban van 
s afölött tárgyalás folyik. Az ilyként fölsza-
baduló tisztipavillon könyvtárak és raktár-
helyiségek célját fogja szolgálni. Hogy a 
pavillon kicsiny és mostani céljának nem 
felel meg, mutatja, hogy a honvéd dandár-
parancsnokságot onnan ki kellett telepíteni 
a Földváry-utcai László-féle házba. Az uj 
Raichl-féle palotában jut hely bőven minden 
hivatal részére. Hangsúlyoznunk kell, hogy 
a honvédkerületi parancsnokságnak uj szék-
házba való helyezése pozitív terv, a Raichl-
féle ház bérbevétele azonban még nem be-
fejezett dolog. 

— B u r i á n b á r ó audienc iá ja . Bécsből je. 
lentik: Burián báró közös pénzügyminisz-
ter ma délben egy órakor külön kihallgatá-
son jelent meg a királynál. 

— A banktárgyalások. A „Fremdenblatf 
jelenti: Bilinski lovag pénzügyminiszter vasár-
nap Budapestre utazik, hogy ott Lukács Lászlő 
magyar pénzügyminiszterrel a bankkérdésrol 
tárgyaljon. Hogy milyen eredménye lesz eme 
konferenciának, azt ma — természetesen — 
nem lehet megmondani. De ugy látszik — 
mint halljuk — nincs kizárva, hogy a t á r g y a , 
lások a tanácskozással annyira előrehaladnak 
hogy azután megkezdődhetnek újból a szak-
referensek tárgyalásai. A mi értesülésünk sz©« 
rint ez az eventualitás egyáltalában nincs ki-
zárva, noha számolni kell azzal, hogy a tár-
gyalást el kell halasztani egész őszig. 

— Politikusok birtokukon. Ma d. u. Khuen-
Héderváry miniszterelnök Hódervárra, Apponyi 
Albert gróf Ebei-hardra, Tisza István gróf pedig 
Gesztre utazott. Berzeviczy Albert is ma 
utazott el a fővárosból. A politikusok hétfőn tér-
nek vissza, 

— B i z o t t s á g o k ü l é s e . A képviselőház köz-
gazdasági és pénzügyi bizottsága csütörtökön, 
az összeférhetetlenségi bizottság pedig ked-
den tart ja ülését. 

— A s z e g e d i s z o b r o k . Pénteken este 
érkeztek nj 0g a fővárosi művészek Szegedre. 
Lázár György dr társaságában egyenesen a 
Széchenyi-térre hajtattak, ahol megszemlél-
ték a Deák Ferenc és Széchenyi István 
szobrainak helyét. Schulek Frigyes is, Stróbl 
Alajos is igen megfelelőnek tar t ja a Deák-
szobor részére a Széchenyi-térnek az igaz-
ságügyi palotával átellenes parktükrét, a 
Széchenyi-szobor számára pedig a főpostá-
val átellenes parktükröt. Stróbl Alajos meg-
állapította, hogy ugy Deák Ferenc, mint Szé-
chenyi István gróf szobra a Tisza Lajos és 
Vásárhelyi Pál szobránál jóval beljebb, a tér 
közepe felé fog elhelyezést nyerni, hogy igy 
a tér szoborcsoportozata ivalakulatot vegyen. 
Ugyancsak ivalakulatban nyernek elhelye-
zést a lovasszobrok is: a király szobra a 
városháza előtt, Rákóczi szobra a Zsótér-
ház előtt, a tér belseje felé, ugyanígy Má-
tyás király szobra a déli parktükörben. A 
Széchenyi-téri szoborcsoportozat ekként im-
ponáló elipszis alakot fog formálni. A mű-
vészek már is elragadtatással nyilatkoztak a 
Széchenyi-téri szobrokról, de különösen Új-
szegedről, melyet még egyikük sem látott, 
Stróbl Alajos szombaton a reggeli, Schulek 
Frigyes a délutáni gyorsvonattal utazott 
vissza a fővárosba. 

— Személyi hirek. Jakabffy Imre állam-
titkár és Kotányi Zsigmond ál amvasuti igaz-
gató ma este a gyorsvonattal Szegeden át 
Temesvárra utaztak. Onnan holnap folytatják 
utjokat a déli határ felé. 

— Szeged a nemzetközi köznti kon-
gresszuson. Ebben az évben julius harminc-
e yedikén tartják meg a nemzetközi közúti 
kongresszust a belgiumi Brüsszelben. A kon-
gresszuson Szeged városa is képviselve lesz, 
valószínűleg Tóth Mihály városi főmérnök által. 
A nemzetközi kongresszuson közúti, köztiszta-
sági és hasonló természetű kérdések halmazát 
fogják letárgyalni. A kongresszuson azért lesz 
célirányos Szeged képviselete, mert ott sok 
tapasztalatot lehet elsajátítani a külterületi 
utak kezelését illetőleg. 

— Józseí főherceg és c sa lád ja . József 
főherceg feleségével, Auguszta főhercegasszony-
nyal és gyermekeikkel, József Ferenc és László 
főhercegekkel és Zsófia főhercegnővel ma Tapol-
csányba utaztak állandó nyári tartózkodásra. 
A főhercegi családdal együtt utazott az egész 
udvari kiséret is. 

— Dugonics András emléke. A nagy 
szegedi iró, e város halhatatlanja, foglalkoz-
tatja kegyeletes emlékezésképen vasárnap a 
róla nevezett szegedi irodalmi társaságot, a 
Dugonics-Társaságot. Lebontják Dugonics An-
drás szülőházát, azt a felsővárosi kis házat» 
melyben született, élt és halt meg az iró. Ér-
dekes története van ennek a felsővárosi ala-
csony kis háznak. A telket állítólag 1737 körül 
Dugonics András városkapitány és neje: Imre 
Katalin szerezték s ide építették a földszintes 
házat, ahol 1740 október 17-én Dugonics An-
drás, később pedig öcscse. Ádám aaiiletett 
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pug0nics csak 1756-ig lakott a szülői házban, 
honnan a kegyesrendiek szerzetébe lépett. A het-
venes években, amikor ércszobrot állított Szeged 
Dugonicsnak, házát emléktáblával megjelöltette 
s most» hogy pusztuló, elhagyatott állapotba 
j u t o t t , gondoskodni akar róla, hogy az épülő 
u j házon is emléktábla hirdesse Dugonics 
s z ü l e t é s i helyét. A Dugonics-Társaság szépiro. 
daimi osztályának vasárnapi ülésén lesz szó 
erről. A terv az, hogy a város, karöltve a 
Dugonics-Társasággal, megállapodnék abbanf 
hogy az uj épület falába ismét beillesszék a 
mostani márványtáblát s egy másik táblán 
megörökítenék e tábla történetét és az uj 
épületben egy Dugonics-szobát rendezze-
nek be a nagynevű kegyesrendi irópap emlé-
keivel. A kegyeletes és hazafias szándékot 
kétségkívül kivitel követi, mihelyest arra al-
kalom nyilik. 

Lipót Sza lvá tor főherceg Diósgyőr-
ben. Hírül adtuk, hogy Lipót Szalvátor főher-
ceg, tüzérségi főfelügyelő, tegnap Diósgyőrbe 
érkezett. Mint tudósítónk jelenti, a főherceg a 
napot kizárólag a diósgyőri állami vasgyár 
megtekintésére fordította. Kívánságára a gyár-
ban mindennemű fogadtatást és ünnepélyt mel-
lőztek. A főherceget Weigner tüzérezredes ki-
sérte a gyárba, ahol rendes munka folyt. Lipót 
S z a l v á t o r t megérkezésekor Fleischmann Győző 
igazgató üdvözölte és Braunféld Gyula főfel-
ügyelő kalauzolta. Előszóra vegyészeti osz-
tályt, majd a gázgenerátor-telepet nézte meg a 
főherceg, majd a hengerdét, acélöntődét, kohót 
és műhelyeket. A látogatás félhárom órától 
este hét óráig t a r t o t t . Lipót Szalvátor mindent 
nagy figyelemmel szemlélt meg s megjegyzései 
kiváló szakavatottságról tettek tanúságot. Ve-
jül hálás szavakkal köszönte meg a kalauzo-
lást, aztán a gyár templomába ment. Este va-
csora volt a gyár tisztiétkezőjében és tizenegy 
árakor a főherceg visszatért Miskolcra. 

— Házasság . Landesberg Jenő dr törvény-
széki jegyző vasárnap délelőtt tizenegy órakor 
tartja esküvőjét Grosz Henrik nagykereskedő 
gzép és bájos leányával, Ilonkával. 

— Kainz haldoklik. Bécsből táviratozzák « 
A bécsiek legkedvesebb hősszinésze, Kainz, ha-
lálán van. Ha meg is ér még egy-két napot, szín-
padra soha többe nem léphet. Épen tegnap 
kötötte meg a főudvarmesteri hivatallal uj szer-
ződését, amely 1927-ig a Burg-szinházhoz köti 
évi 90 ezer korona fizetéssel. 

— Araió-üasnep a tanyán. A Szeged-fekete-
széli Gazdakör saját helyiségében (Kossuth-
kutnál), julius hó 17-én arató-ünnepet rendez. 
Az ünnepély délelőtt 10 órakor kezdődik. 

— Elmarad a piaristák reformja. A ki-
tűnő és népszerű magyar piaristák évek óta 
húzódó reformügye a tegnapi napon forduló-
ponthoz jutott. Magyar Gábor, a magyarországi 
rendtartomány nagyérdemű főnöke, egy nem-
régiben kiadott körlevelében julius nyolcadi-
kára rendkívüli nagykáptalanra hivta össze a 
rend tagjait, illetve képviselőit, hogy a szent-
széknek a rendi reform ügyében történt leg-
újabb határozatát kihirdesse előttük. A kápta-
lani atyák a meghatározott időre valamennyien 
megérkeztek a budapesti rendházba, ahol a 
rendfőnök elnöklésével tartott tegnapi gyű-
lésen fölolvasták Róma legújabb döntését, mely 
ügy szól, hogy a magyar piaristák reformja telje-
sen elmarad. Amikor évekkel ezelőtt elsőizben hire 
•telt a magyar piaristák reformálásának, a magyar 
•ajtó szinte egyhangúan tiltakozott e terv ellen. 
Ezt azonban ők nem szívesen vették, mert féltek, 
h°gy a nyilvánosság csak árthat az ügyüknek. 
Való igaz, hogy a piaristák esetleges reformja 
elsősorban a piaristák magánügye, de nem 
szabad elfelejteni azt, hogy a piaristák hu-
szonnégy magyar gimnáziumban oktatják s 
nevelik a magyar ifjúság egy tekintélyes ré-
szét. Ennélfogva minden olyan reform, amely 
ennek a rendnek a szellemét módosítja, meg-
változtatja, vagy épenséggel idegenné akarná 
tenni, egyúttal kihatással lenne a hazai köz-
oktatásra is és így egyenesen a közérdek 
kívánja azt, hogy a nemzet is érdeklődés-

sel viseltessék a reformügy iránt. A ter-
vezett reform a piaristáknak épen a létalap-
ját támadta volna meg. Rómában ugy okos-
kodtak, hogy az összes piarista-provinciák 
között meg kell ienni az egységnek. Az, évek 
óta megindult tárgyalásoknak egyik idevonat-
kozó eredménye az lett, hogy ma már a ma-
gyar piarista-rendtartomány sematizmusának 
az élén ott olvasható a rend egyetemes római 
generálisának a neve s hogy a római egyete-
mes rendi tanácsban a magyar tartományt 
állandóan egy magyar rendtag képviseli. Azon-
ban az egységnek ezzel a külső szimbólumával 
nem elégedtek meg Rómában és lényegesebb 
dolgokban is be akarták hozni az egységet. 
Azt akarták, hogy a rendi elöljárók megválasz-
tásánál Rómának jusson a döntő szó. Azt akar-
ták, hogy a magyar piaristák a régi konsti-
túciók alapján csak kandidáljanak házfőnökö-
ket, de ne egyet minden házban, hanem hár-
mat, a jelölteket aztán terjesszék föl a római 
generálishoz, aki közülök az egyiket kinevezi. 
Ugy látszik, mégis meg tudták Rómát győzni 
arról, hegy a róluk terjesztett információk 
nem felelnek meg a valóságnak, hogy tehát a 
tervezett reformra semmi szükség nincsen, de 
különösen nincs egy olyanra, amely a magyar 
nemzeti érdekeket sérti. Rómában visszavonták 
a reformot, illetve a római pápának a rend 
egységét elrendelő intézkedéséi a magyar tör. 
vényékkel harmóniába hozták. A nagyközönség 
tehát megnyugvással nézhet a jó piarista 
atyák további áldásos munkássága elé. Maguk 
a piaristák pedig, akik mindenkor készséggel 
meghajoltak az egyházi felsőbbség akarata 
előtt, most is hódolattal fogadták a legfelsőbb 
határozatot. 

— Az a j pécsi színigazgató. A pécsi szin-
ügyi bizottság ma Füredi Béla, a Magyar-Szinház 
volt rendezője mellett foglalt állást. így bizo-
nyos, hogy Füredi kapja meg a pécsi színházat. 

— Halálozás . Súlyos csapás érte a Szeged-
Alföldi Takarékpénztár vezérigazgatóját, Iiugler 
Albert szegedi törvényhatósági bizottsági tagot. 
Édesapja, idősebb Kugler Albert, Nagyváradon, 
ahol előkelő társadalmi pozíciót töltött be, meg-
halt. Szombaton temették, el Nagyváradon, 
óriási részvét mellett. Az érdemes közéleti férfiú 
haláláról az alábbi gyászjelentést vettük: 

A benső fájdalom lesújtó érzetével tudatjuk, 
hogy szeretett jó édesapánk, nagyapánk és 
fivérem, idősebb Kugler Albert, a Kugler és 
Andrónyi vaskereskcdő-cég beltagja, törvény-
hatósági bizottsági tag, az Osztrák-Magyar 
Bank bírálója, az újvárosi római katolikus hit-
község világi gondnoka stb. folyó évi julius hó 
nyolcadikán hajnali két órakor, életének hatvan-
egyedik évében hosszas szenvedés és az utolsó 
szentségek ájtatos felvétele után az Úrban 
csendesen elhunyt. A boldogult földi marad-
ványai julius kilencedikén délután félőt órakor 
fognak a Kossuth Lajos-utcai gyászháznál be-
szenteltetni és a központi temetőben örök 
nyugalomra tétetni. Az engesztelő szentmise a 
boldogult lelkiüdvéért julius tizenegyedikén dél-
előtt kilenc órakor fog az újvárosi parochiális 
templomban a Mindenhatónak bemutattatni. 
Nagyvárad, 1910. julius nyolcadikán. Áldás 
emlékére ! Nyugodjék békében ! Ifjú Kugler Al-
bert, Kugler Rózsi férjezett Andrényi Gusztávnó, 
Kugler József dr, gyermekei. Ifjú Kugler Al-
bertné született Herczegh Blanka, Andrényi 
Gusztáv, Gaszner Károly, menye és vejei. Gasz-
ner Margitka és Lacika, Andrényi Lacika, Kug-
ler Bercike, unokái. Özv. Fábry Endréné szüle-
te t t Kugler Julianna, nővére. 

— Magyar tiszt párbaja Bécsben. Az 
osztrák fővárosban a legsúlyosabb feltételekkel 
Aczél István huszárhadnagy kardpárbajt vivott 
Dumier francia tőkepénzessel, aki feltűnő szép-
ségű feleségével hosszabb ideig a budapesti 
Hungária-szálló lakója volt. A két férfi össze-
szólalkozott és ennek következménye volt a 
párbaj, bandázs nélkül, lovassági karddal, meg-
engedett szúrással. Dumier nem akart Buda-
pesten megverekedni, táviratilag kért Marseil-
leből két tüzértiszt-segédet, sőt fegyverbiróság 
is összeült és csak ezután utaztak a felek 
Bécsbe. Az első összecsapásnál Aczél sebesült 
meg könnyebben, a másodiknál Aczél kardja 
olyan sebet vágott a férj mellkasán végig, 

hogy Dumier most a halállal vívódik. Aczél 
segédei Szilassy és Bodnár huszártisztek vol-
tak. A felek, mielőtt kardra mentek, pisztoly-
párbajt vivtak háromszori golyóváltással öt-öt 
lépés avanszszal. 

— J a n e k s o r s a . Janek és védője ma 
felfolyamodást jelentettek be a vádtanács-
nak a letartóztatást elrendelő végzése ellen. 
A felfolyamodást a Kúriához terjesztik föl, 
amely néhány nap múlva hozza meg dön-
tését. A felfolyamodásban kaucióról szó 
sincsen, amiből azt következtetik, hogy Ja-
nek nem rendelkezik a biztosítékul le-
teendő szükséges pénzösszeggel. 

— Becsületsértés a szolgálati szakasz-
ban. Érdekes becsületsértési pört tárgyalt ma 
a budapesti büntető járásbíróság. A vádlott 
Racló Gyula aradi kereskedő volt, aki nemrégen 
a budapesti pályaudvaron beszállt egy kocsi" 
szakaszba súlyosan beteg feleségével, akit épen 
egy külföldi szanatóriumból hozott haza. A 
kocsi, amelybe csomagjaikkal együtt leteleped-
tek, véletlenül egy szolgálati szakasz volt. Kis-
vártatva megjelent a szakaszban egy fiatalem-
ber és erélyesen követelte, hogy szálljanak ki a 
szolgálati személyzet részére fentartott kocsiból. 
Radónak gyanús volt a fiatalember viselke-
kedése, igazolásra szólította föl s kiderült, 
hogy az épen oly kevéssé államvasuti tisztvi-
selő, mint maga Radó. A fiatalember erre 
sietve eltűnt, de nemsokára megjelent a sza-
kaszban Boros János magyar államvasuti fő-
ellenőr és most már ő követelte, hogy Radóék 
hagyják el a szolgálati szakaszt. Radó hivat-
kozott beteg feleségére, de a főellenőr hajtha-
tatlan maradt. Mikor vitatkozás közben Radó 
megtudta, hogy az előbbi fiatalember Boros-
nak fia, indulatosan kiáltotta oda a főellen-
őrnek: 

— Ez nem uri eljárás, ez szemtelen eljárás, 
amely rávall magára! 

Boros János ezért perelte be becsületsértés 
cimén Radó Gyulát, akit ma a budapesti bün-
tető járásbiróság husz korona pénzbüntetésre 
itélt. 

— El ir l í ch-o l tás S z e g e d e n . A szeged-
városi közkórház igazgatósága várja már 
Ehrlich tanár oltóanyagát, melyet tudvalevő-
leg világgá bocsátása alkalmával először a 
kórházak és hasonló intézmények fognak 
megkapni. Boros József dr, a szegedi kór-
ház igazgatója, a kiválóan jeles sebész, mint 
minden orvosi tekintély, csodálattal nyilat-
kozik Ehrlich tanár kémiai vegyületéről, 
melylyel a szegedi kórházban nem kísérle-
tezni, de gyógyítani fognak. A vérbaj u j 
gyógyítási módja Szegeden is nemsokára 
kezdetét veszi, természetesen a kórházban. 
Boros József dr az Ehrlich-féle csodaszerről 
azon a véleményen van, hogy az nem im-
munizál, vagyis a vérbajból kigyógyított 
ember újból szerezhet vérbajt, de hogy a 
recidivák ellen sokkalta biztosabb az uj szer, 
az őszerinte sem szenved most már két-
séget. 

— Mi mozog a kulisszák közt. Békésgyulán 
már befejezték a színházi előadásokat. Tegnap 
aztán összecsomagolták a díszleteket, begön-
gyölgették a ponyvákat és vasútra tették. Ma 
délben érkezett Szegedre Békésgyuláról a vonat 
és ahogy megállt, egyszerre csak a vasúti em-
berek nagy ámulatára a festett díszletek moz-
golódni kezdenek, a ponyva felfúvódik s az 
összes kulisszák jobbra-balra hajladoznak. Ele-
inte nem tudták mire vélni a különös szín-
padi jelenetet, nézegették, találgatták, vájjon 
mitől hajladoznak a festett bokrok és fák, míg 
végre az egyik vasúti kisütötte, hogy biz* a 
bokorban valami fenevad rejtőzködik. Ember 
nem bújhat oda, mert megfulad. Óvatosan kö-
rülállták a még mindig mozgolódó ponyvatö-
meget s egyszerre megrohanták. Az erős táma-
dás folytán egy-két díszlet beszakadt, mire a 
támadt lyukon egy emberi fej emelkedett ki 
ijedten, körülnézve, vájjon hol lehet is most ő. 
Erre már a felsült vasutasok is dühbe jöttek, 
nyakoncsipték a különös utazót és a rendőr 
elé állították, aki bekísérte a főkapitányságra. 


