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A sárkány és a rendőr. 
Amint racgliató szerénységgel megérkezik 

az első langyos ©apsngárral a szépillatu ibo-
lya, akiként jön meg, a természet akarata sze-
rint, az érintetlen, bájos gyermeklélekben a 
vágy az első szelíd tavaszi játék: n sarkányo-
zás után. Nem mondja neki senki, hogy vedd 
elő kékszemű gyermek a "törékeny nádat, az 
öreg ujságpapirost, a kevéske kovász-ragasz-
tót, amit ugy (kell most elcsenni a szűkös fej-
kvótából, vedd élő, te tudod honnan, a vékony-
ika spárgát, ami most valóságos kincset ér — 
és játszál kedved szerint, játszál boldogan, 
amint azt az aranyos napsugárban fürdő, szép 
lelked megköveteli . . . Mégis megjelenik a 
tavaszi levegőben a szegleted papírsárkány, 
amit a kis remegő gyermek áhítattal néz órá-
kon át s ha nem „szitál1', nem „bukik le", meg-
jelenük a maszatos gyermekajkon s a csillogó 
pici szemokben az élet öröme, a boldogság leg-
szebb mosolya . . . Oh, drága gyermekkor, mi-
lyen bájosan jössz vissza igy, szép tavaszi dél-
utánokon, milyen jólesőn incselkedsz ma .is a 
fáradt öreg lélekkel . Szinte megállítasz 
bennünket pár percre, hogy nézzük a csendes, 
szellőnélküii levegőben a papirsáilkányt, néz-
zük a fényes napsugárban az immár ismeret-
lenné vált boldogságot . . . S amiig igy állunk, 
amíg igy gyönyörködünk a jelenbe olvadt 
múlton, mintha a tiszta ibolyára taposna r á 
durva ember nyom, ugy érezzük a súlyos be-
avatkoizást, az álmok összeomlását, amit te 
idézel elo, te csodás, te sokszor szanuivaio nyers 
fiatalom. 

A rendőr, aki vas-áloreád alatt magjele-
íiiik, az csak egyszerű ikepviseiód neked ou, fia-
vataáos .fiatalom. iaaam megrezdül az ö i el ke-
hen is az őszinte tiltakozás: ne •bántsd a gyer-
meket, ne érintsd meg a gyemnek jateKaií, 
auert fia ezt teszed, az ó lel.civilagara vonsz 
szomorú felhőzetet. Ám azért megragadja hű-
séges szolgá d és rendíthet lm képviselőd, «fi, 
b&jfTo hivatalos .hatalom •— a sárkány spárgá-
ját ,és lehúzza u levegőből a gyermakjaieKOt, 
hogy műrészen, bátran, szinte nósiesen. össze-
tépje azt . . . A sárkány elmúlik keze nyomán 
őrösre, a spárga .is usrafiokra tszawad, csak 
egy könny ég, mint gyémánt-csöpp, a p,ci 
saem szegiteleoen . . . ms te boldog vagy, ie 
nagy, erőszakos .hatalom, boldognak keit ten-
ned, mert habom a gyermek inogott kiserteties 
kacagásodat . . . A multak szép emlékein me-
rengő, öreg, "roskadozó lélek elfordul szomo-
rúan és önmagától, kérdi: miiért keli a gyeir-

• xniekilelekröl ieütögetni az elet h í m p o r á t . , . 
.Miiért? , . , Krre csak te tudnál válaszolni, te 
erősségedben is «ajnálnivaió hivatalos unta-
tom, ha nem lennél olyan konok és főképpen 
naiv . . . 

— Uj titkos tanácsosok. A király, mint a 
hivatalos lap keddi száma ikozl-i, dr. trohászka 
Ottokár székesfehérvári és gróf Zichy Gyula 
pécsi püspököknek a titkos tanácsosi .méltósá-
got a dijak elengedésével adományozta, 

— K u u n i c t e s . Vidats István taitalékos fő-
hadnagynak a. 3. honvéd huszárezredben 'kü-
lönleges ahkaimazáaban teljesített kitűnő szol-
gálatáért a legfelső dicsérő elismerés' tudtul 
adatott, . 

Kinevezés . A pénzügyminiszter Papp 
Kálmán szegedi lakost a szegedi .m, kir. 10. fel-
mérési felügyelőséghez ideiglenes minőségű fel-
mérési gyakornokká nevezte ki, 

— Ludendorff születésnapja. Berlinből 
jelentiki Ludendorff tábornok, él«ő föszállás-

mester. aua töltötte be Ötvenharmadik évét. Á 
tábornokot oz alkalomból meleg ünneplésben 
részesítették, 1 

—Böhm-Ennol l i Sz ukrániai főparancsnok 
A Magyar Távirati Iroda jelenti: Mint ille-
tékes helyről értesülünk, báró Böhm-Ermofli 
tábornagy átvette az Ukrániában levő osz-

t rák-magyar csapatok főparancsnokságát. 
Adják vissza az iskolákat rendelteté-

süknek. A háború kitörése idején a katonaság 
tudvalevőleg a saját céljaira lefoglalta az isko-
láikat is, amelyeikben nagyrészt kórházakat he-
lyeztek el. Az utóbbi időben csaknem vala-
mennyi iskola fölszabadult már, de néhány tan 
intézet még mindig a katonaság kezén van. A 
tanács most elhatározta, hogy kérni fogja a 
felsőbb leányiskola, felsőapariskola ét állami 
kereskedelmi iskola, valamint a többi, még ka-
tonaság kezén 'levő intézet, igy a harmadik ke-
rületi polgári fiúiskola, kiürítését, hogy az in-
tézeteket négy év multán visszaadhassák ren-
dcltetésükneik. 

—- Kedden reggel megkezdődött a rek-
virálás Szegeden, negyedszer immár ebben 
az évben. Kedden 180 katona járta sorra a 
sdkszor felzaklatott szegedi házakat, hogy is-
mét elvigyen abból a kevés lisztből is, ami az 
előző bárom rekvirálásból megmaradt. Per-
sze, arra , hogy a város belsejéből valamit is 
elvihessenek, nem igen van kilátás. Maga a 
miniszteri biztos is csak a tanyákon számit na-
gyobb eredményre, ahol már napok óta katonai 
őrjáratok igyekeznek megakadályozni, hogy 
valaki elrejtés céljából gabonát vihessen egyik 
helyről a másikra. Könnyű azonban megjósol-
ni, hogy már .a tanyákon sem lesz valami ki-
váló eredmény. Ott augusztusban kellett volna 
járni , . . 

-—• Pünkösdkor végződik a taré / . Buda-
pestről jelentik: A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter rendeletet adott ki, amely szerint a 
tanévet az összes középiskolákban pünkösdre, 
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vagyis május 19-ére be kel] fejezni, A rendelet, 
eddig csupán egynehány főgimnáziumhoz ér-
kezett meg, de nyilvánvaló, hagy érvénycsswga 
az összes középiskolákra kiterjed.' 

— A Dugonics-Társaság Lázár György 
alapítványa. A „Szeged és Vidéke" pénteki 
számában olvasom, hogv a Dugonics-társa* 
ság igazgatósága -a társaság néhai elnöke, 
dr. Lázár György emiékére egy <>00 koronás 
.pályadíjat szavazott meg. melynek rendelte-
tése az volna, hogv vele minden évben a vá-
rosi gimnázium növendékeinek arra érdemes 
irodalmi vagv tudománvos munkáját megju-
talmazza. Azt a megszorítást, hogv csak a 
városi gimnázium növendéke kaphatta meg 
a 600 'koronás jutalmat, meg is .ndokolju 
azzal, hogv Lázár György mindig szerette 
a városi gimnáziumot és annak derék taná-
rait, A következő napon vezércikket .közöl 
erről az alapítványról és itt már bővebbén 
is indokolja a megszorítást, hogy t. i. maga 
Dugonics is ebbe az iskolába .ián és tanára 
is volt az intézetnek. Itt egy tekintélyes pá-
lyadíjról van szó. melyért már sikereket 
aratott és élemedettebb irók is szívesen pá-
lyáznának. ugv, hogv már ezért sem volna 
szabad a pályázók körét ennyire megszükite-
ni. A pálvázat eredményes volta érdekében is 
tágítani kellene a pályázhatás feltételeit. Hi-
szen nem lehetetlen, hogv az állami gimná-
ziumba, reáliskolába, városi vagv állami ke-
reskedelmibe jár véletlenül az arra érdemes 
növendék, egv fiók-Arany János vagv Ady 
Endre és csak azért nem kapná meg ezt az 
őt illető, az indítványozó által is neki szánt-
jutalmat,-mert szülői véletlenül nem a városi 
gimnáziumba íratták be. De egyébként is 
igen különös ez a megszorítás. Lázár Gvörgv4 

Szeged város polgármestere volt és nent a 
városi gimnázium igazgatója. A Dugonics-
társaságnak pedig, amelv tagjait Szeged 
város egész társadalmából rekrutáiia, semmi 
oka sincs arra, hogv egy kiválasztott inté-
zetnek a- növendékeit részesítse különös elő-
nyükben. Ép olvan furcsa volna, ha azon ok-
nál fogva, hogv Dugonics András a városi 
gimnázium növendéke, majd tanára volt. tag-
jait is csak azok közül az irók közül válogat-
ná, akik a városi gimnáziumban jártak isko-
lába. Egy nem városi gimnáziumi tanár. 

— MegkeztíicK a Uíina áldozatainak 
átemelését. Budapestről jelentik: A közigazga-
tási hatóságok és a partyidéki királyi ügyész-
ség ugy intézkedtek, hogy a Drina fedélzetének 
felbontását- és -a holttestek kiszedését (kedden 
megkezdjék. A fedélzetet áttörik és — ha a víz-
nyomás megengedi — kiemelik a szerencsétle-
nül járt áldozatokat. -Ha a kísérlet ily módon 
nem járna eredménnyel, be kell várni az eme-
lőhajó megérkezését. Hdmspotaky József fő-
iigyészhelyettes indítványára kedden (reggel 
az eddig kiemelt két holttest egyikét félbon-
colták, a másikon pedig a törvény-széki orvos 
hullás zemlét tartott, Összesen, mindössze két-
három holttestet f ognak fel boncolni, mert ez 
is elegendő az esetleg fenforgó bűncselekmény] 
tényállásának bizonyítására, A többi holttes-
ten csak hullaszemlét tartanak. Szterémn .T<P 
zséf kereskedelmi miniszter Abbáziáiból telefo-
non a legszigorúbb vizsgálatot rendelte el a 
Dúnagőzhajózási Társaság ellen. A kereskedel-
mi minisztérium megbízottai keddenl déMőtfc 
megjelentek a szerencsétlenség színhelyén. A 
Sophien már lefolytatták a vizsgálatot, felszed-
te horgonyait és elindult Budapest felé. A Dri-
na egyedii'l maradt néma halottjaival, 

— Az árvizsgáló bizottság. Mélyen tisztelt 
Szerkesztő Ur! B. lapjának mai száma közli 
a szegedi árvizsgáló bizottság megalakulás t 
és a bizottság tagjainak névsorát. Szíves-
kedjék ezzel kapcsolatban közérdekből meR-
en gedni b. lapjában alanti nvilt levelünk köz-
I M U - - - - • ' 


