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Hazai. 
Ritka esemény, még mérsékelt és 

higgadt ellenzékkel megáldott parla-
mentbén is, hogy annak tagjai kivétel 
nélkül, heves és vissza nem fojtható 
elragadtatással minisztert ünnepeljenek. 
Hát még a magyar parlamentben, ahol 
a szélső oldalakon meghúzódik és min-
den pillanatban kitörésre kész a gyű-
lölködés. A képviselőháznak megsze-
rezte ma ezt az ünnepnapot Hazai 
Samu honvédelmi miniszter, akinél 
szimpátikusabb államférfiut elképzelni 
sem lehet. Nyilt, derűs arccal, tiszte-
letet gerjesztve emelkedet t szólásra a 
miniszter és beszédet mondott az 
ujoncjavaslatok megszavazásának érde-
kében. Ez a beszéd volt a szenzáció 
felköltője. Kényes témáról ilyen egye-
nesen, megkapóan és imponálóan alig 
szólt még ekszponált állásban levő 
politikus. 

Melegség és tudás sugárzik ki Hazai 
személyéből, annyi, hogy az elfogult 
ellenfeleket is bámulatra és lelkese-
désre kényszeríti . Újszerű dolog volt, 
ahogyan a honvédelmi miniszter bebi-
zonyította, hogy a hadsereg számára 
hozott áldozatokat pénz- és véráldoza-
toknak nevezni nem szabad. Nem ál-
dozatról van szó, hanem biztosításról, 
mindaddig, mig az örök béke meg 

Ferenc ur megváltása. 
Irta Szomaházy István. 

— Drága uracskára, — így kezdődött 
rendszerint a levél, melyet Kata asszony, 
az élet viharosabb pillanatai után, a férjé-
hez intézett, — Drága uracskára, raost már 
végképen tisztában vagyok azzal, hogy a 
boldogságot nem az én számomra találták 
ki. Minek éljek hát tovább? Létezésemnek 
nincs többé célja, mindkettőnkre jobb lesz, 
ha az életnek minél előbb bucsut mondok. 
Drága uracskára, ne haragudj rám, de en-
nek igy kell lenni; meghalok, mert úgyis 
jól tudom, hogy gyűlölsz. líem is mentege-
tőzöm, mert igazad van; én egy rossz, 
könnyelmű, haszontalan teremtés vagyok, 
aki három év óta mindegyre csak azon tö-
röm a fejemet, mint tudnám megszomorítani 
azt a drága lényt, aki engem az egész vilá-
gon a legjobban szeretett. Isten veled, drá-
gám, szentelj egy könyet emlékemnek s ha 
a második asszony oldalán boldogabb fogsz 
lenni, mint én mellettem, (mert remélem, 
cicára, hogy nem veszed feleségül azt a ki-
tömött Aldinger-leánvt!), jusson eszedbe, 
hogy utolsó percemben mégis csak reád 
gondoltam. Pá, aranyos életem, pá, sirass 
meg és feledd el azt a perszónát, aki az 
életedet annyiszor megkeserítette. 

A kis kulcsok a spájzban vannak (a be-
főttes üvegek között), a Mari bére pedig 
tizenhatodikáig ki van fizetve. 

Isten, isten veled, cukrosom! 
Haldokolva is rád gondol 

Katád. 
Ferenc ur, igy hivták a Kata asszony fér-

lát, havonkint körülbelül háromszor talált 

nem valósul. Itt meglepő és valósággal 
klasszikus volt Hazai hasonlata. Abból, 
hogy a termést a gazda bebiztosítja, 
még nem következik, hogy a jégnek 
el is kell vernie a határt . És a bizto-
sítási dijat lehet-e áldozatnak nevezni. 
Meglepően mély tanulmányokra vallott 
aztán Hazai beszédének a statisztiká-
val és a többi nagyhatalom katonai 
terheivel foglalkozó része. 

Bebizonyította a honvédelmi minisz-
ter, hogy .Magyarország és Ausztria 
évenkint a legkevesebbet költik had-
seregük fejlesztésére. Különösen a hadi-
tengerészet terén minimálisak és arány-
talanul kisebbek a mi befektetéseink. 
Már pedig, az igazán létérdek, hogy 
végleg ne marad junk el és fejlesszük 
a közöshadsereget, amely a mát viszo-
nyok között csak a inai formájában 
és összetételében lehet megfelelő. Bi-
zony, ismerjük be, nem valami szim-
pat ikus érvek ezek a túlzó hazafiak 
szemében. Egyáltalán, mindaz, ami a 
hadsereggel, különösen a közöshadse-
reggel összefügg, szorongó és bizalmat-
lan érzést kelt a magyar társadalom-
ban. Mondhatnók : hitetlenek vagyunk 
az ármádiával szemben. Hazai érdeme, 
hogy ez a hitetlenség kezd most el-
oszlani. A nagy miniszter lelkéből ránk 
sugárzó derűt és bizalmat örömmel fo-
gadjuk, élünk vele, mert erős hitünk, 

ily tartalmú leveleket a felesége szobájában. 
A búcsúlevél néha a trumeaim feküdt, néha 
a toilette-tükör márványlapján, sőt egyizben 
Mari,, a szobaleány, hozta be a kerti lugas 
asztaláról. A búcsúlevélnek megvoltak a 
maga előzményei; Ferenc ur olykor nem 
méltányolta kellőkép azt a katasztrófát, 
hogy a szakácsné időnek előtte fölmondott, 
hogy a szobaleány a vasárnap délutáni ki-
menőjéről csak hétfőn reggel tért vissza, 
vagy hogy a mészáros két kilóval többet 
csempészett be a havikönyv rovataiba. 
Ferenc ur ilyenkor ama nézetének adott 
kifejezést, hogy a fölsorolt események nem 
igen bírnak világtörténeti sulylyal s hogy 
jelentőségük jóval csekélyebb a mohácsi 
csatánál, vagy a merseburgi ütközetnél. Kata 
asszony ellenben azt a meggyőződését táp-
lálta, hogy a jó férj. az oltár elől eltávoz-
ván, a föntebb vázolt, lesújtó eseményekre 
nézve is közösséget vállalt hitestársával s 
hogy ilyenformán habozás nélkül kilép a 
sorompóba, mikor a komoly végzet ugy 
akarja. A szakácsnét tehát a házi fegyelem 
áldásaiban részesiti, a szobaleányt a szük-
séghe'z képest megtépázza, a szédelgő 
mészárost pedig amerikai párviadalra szó-
lítja. Igy vélekedett Kata asszony a jó 
férj kötelességeiről, — mig Ferenc ur 
fölényesen mosolygott, gúnyos torzképet 
vágva, kanalazta föl a levesét s ebéd után 
pokoli iróniával ekép szólott: 

— Tudja mit, édes? Tárgyaljon maga ki-
lenctől kettőig a pörlekedő felekkel, alkud-
jon a szőlőre és a falusi nyaralóra — s 
akkor én pontosan intézem maga helyett a 
ház körül fölmerült katasztrófákat . . . 

Ferenc ur ekkor nyugodtan elment a ka-
szinóba, Kata asszony pedig elsötétítette az 
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hogy ez az államférfiú testestül-lelkes-
tül a mi emberünk, a mi bántalmaink 
szenvedő részese, a mi kívánságaink 
képviselője. Hazai Samu magyar em-
ber és modern ember, mer t ő is, mint 
minisztertársai, a legfőbb politikai erényt, 
az alkalmazkodást hirdeti. 

Meg is lepődtek és eksztázisba is jöt-
tek a fejjel falnak rohanás sebzett, le-
tör t vitézei. Maga Apponyi Albert gróf, 
akinek kiváló gondolkodását, européer 
voltát el kell ismerni és akinek tagad-
hatatlanul van ízlése, nem tehetet t 
egyebet : meghaj to t ta a lobogót Hazai 
Samu előtt. Az önálló magyar hadsere-
get követelő közjogi pár t vezére kény-
telen volt elismerni, hogy a miniszter 
beszéde okos és helyénvaló. Ezekben 
a percekben tör t ki a képviselőház 
lelkesedése. Kitört öntudatlanul és egy-
hangúan, mint a hétköznapiságból való 
kizökkenés alkalmával szokás. Mikor 
az embereknek riadó kedve támad, 
hogy összeölelkezzenek és szeressék 
egymást , érezvén, hogy a jóérzés, a 
nemes gondolkodás, az ész és a tudás 
vált ú r rá felettük. Itt jegyezzük meg, 
hogy Hazainak még a kétéves katonai 
szolgálatra vonatkozó kijelentéseit is 
megnyugvással fogadta a képviselőház. 
A miniszter ugyanis szembeállította a 
reform hasznát és kárá t s ebből ki-
derült, hogy a megvalósítása nagyon 

ebédlőt (miután szigorúan meghagyta Jul-
csának, hogy az ablaksurolásra ügyeljen) s 
elmélyedt szivettépő gondjaiba . . . A Kata 
asszony ártatlan lelkében ilyenkor borzal-
mas világosság támadt; belátta, hogy a sors 
egy szívtelen tigris karjába vetette s hogy 
az élettől nincs többé mit várnia ezután . . . 
Sírva gondolt tehát az édes mamájára és 
testvéreire s félóra múlva komor hangulat-
ban csöngette be Julcsát a konyhából. 

— Készen van az ablaksurolással ? — kér-
dezte szenvedő mosolylyal. 

— Igenis, nagysága . . . 
— És a rézedényekkel is végzett? 
— Igenis, kezét csókolom. 
— Akkor adja be a tintát és a levél-

papírt. 
Julcsa beadta az írószert, Kata asszony 

pedig hozzáfogott az Íráshoz. Csak a jó is-
ten tudja, hogy mi történt ekkor háborgó 
lelkében, de félóra múlva rendszerint sápadt 
arccal nézte végig az ablakokat és a réz-
edényeket. 

— És ezt mondja maga ablaksurolásnak? 
— szólott bágyadtan Marihoz, a szakácsné-
hoz. — Kiég a szemem szégyenletemben,ha 
a szomszédok a homályos üvegeket meg-
látják. Öt krajcárért rögtön sörkrétát fog 
hozni Sonnenfeldtől, de előbb elviszi ezt a 
levelet a nagyságos urnák a kaszinóba . . . 

Julcsa, a sörkrétáért menet, fölvitte a le-
velet a kaszinóba és Ferenc ur láztól dide-
regve hagyta abba az alsós kalábriászt, hogy 
a kis babát odahaza még életben találja. 
Sietsége nem veszett kárba, mert Kata asz-
szony, istennek hála, még rendszerint innen 
volt azon a komor kapun, mely a földi létet 
a nagy sötétségtől elválasztja. Kata asszony 
ugyanis olyan öngyilkosságokat eszelt ki, 
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nehéz és egyelőre talán késni is fog. 
De ez természetesen nem jelenti azt, 
hogy a hadvezetőség végleg le akar 
mondani a megvalósításáról. 

Végül, hogy a képviselőház az ujonc-
javaslatot általánosságban és részletei-
ben megszavazta, a képviselők vala-
mennyien Hazai köré csoportosultak és 
szűnni nem akaró ovációban részesítet-
ték. Az ünnepléshez, ami az ülésterem-
ben lefolyt, az egész ország közvéle-
ménye kétséghivül hozzájárul. Megszűnt 
a nyomasztó eksz-leksz, az államháztar-
tás szekere ismét a rendes kerékvá-
gásba ju to t t és ha reményünk nem 
csal, most már jó uton, föltartóztatha-
tatlanul fog haladni tovább. Ennek a 
konstatálása alkalmával nem lehet egyéb 
kívánságunk, mint az, hogy tar tsa meg 
a sors továbbra is a magyar parlamen-
tet a fölemelkedettségnek azon a fokán, 
amelyre m a Hazai beszédének révén 
jutott . Ha mindig ilyen nagyszerű be-
szédek hangzanak el benne, mint Hazaié 
és ha mindig ilyen szeretettel hallgat-
ják azokat, végleg föl fog épülni az 
ország. Bárcsak ne csalatkozzunk éledő 
reményünkben. 

Elfogadták az ufonqavasiatGt 
— A képviselőház ülése. — 

(Saját tudósítónktól.) Úgyszólván egy-
akarattal, szokatlan lelkesedés közepette 
szavazta, meg ma a képviselőház az 
ujoncozásról szóló törvényjavaslatot. Olyan 
külsőségekkel történt ez, aminők talán 
még elő sem fordultak a magyar parla-
mentben. Hazai Samu, a népszerű, nagy-
talentumu honvédelmi miniszter mondott 
nagy, tartalmas beszédet és annak hatása 
alatt az egész képviselőház, a többség és az 
ellenzék egyaránt a miniszter köré csopor-
tosult és lelkesen ünnepelte. Hazai után Ap-
ponyi Albert gróf emelkedett szólásra, is-
mertette a Kossuth-párt álláspontját, de ki-
jelentette, hogy a honvédelmi miniszter he-

amelyek mindeddig fölöttébb ismeretlenek 
maradtak a? emberiség történetében: krétát 
evett, sáfrányos vizet ivott, vagy komor 
eltökéléssel hajtott föl egy félpohárnyi gyu-
faoldatot. De ez a gyufaoldat nem igen volt 
alkalmas arra, hogy egy kétségbeesett lel-
ket az ő földi szenvedéseitől megszabadít-
son; mert a Katáék házában aranyért se 
lehetett mást találni, mint svéd gyújtót s 
igy Kata asszony egy-egy könnyű rosszul-
lét árán megszabadult ballépése következ-
ményeitől . . . 

így csörgedezett tova a fiatal házasok 
idillje, miközben Ferenc ur ugy megszokta 
lassankint a felesége öngyilkossági kísér-
leteit, mint más férfi a migrént és az elsó-

zot t husievest. És igy történt, hogy a ta-
pasztalt férj utóbb nem is igen ijedt meg a 
búcsúzkodó levelektől; és mikor Julcsa ké-
sőbb a kaszinóban megjelent, a gonosz Fe-
renc igy szólott partnereihez: 

— Bemondom a visszavonhatatlan meste-
reket .. . . 

A Kata asszony cinikus férje azonban 
utóbb mégis megunta a halállal való kacér-
kodást és égy napon fölkereste az anyósát, 
egy kövér és tapasztalatokban bővelkedő 
asszonyságot. Szukováthynémosolyogva hall-
gatta végig a veje panaszát, aztán derül-
ten megmártogatta a kiflijét a zamatos; gő-
zölgő kávéban. 

— Ojjé) — mondta evés közben, r— ojjé, 
ne féljen attól, hogy a lusta Kata öngyilkos 
lesz . . . Sokkal is jobb szereti az életét, 
semhogy egykönnyen megválnék tőle . . . 
Előbb meghiszem, hogy a cirmos cicám 
megöli magát, minthogy a nyalánk Kata 
ilyet tenne 

Mikor Ferenc ur utóbb dühösen kikelt a 

lyéről ritkán lehet hallani olyan okos be-
szédet, mint a mai volt. 

Az ujoncjavaslat megszavazásával az eksz-
leksz-állapotot végleg megszűntnek tekinthet-
jük. Az ország minden részében megtörtén-
tek már az előkészületek a sorozásra, amely 
augusztus elsejétől szeptember harminc-
egyedikéig fog tartani. A javaslat részletes 
letárgyalása után egyébként a képviselőház 
áttért a román kereskedelmi szerződés tár-
gyalására. Pap Géza előadó ajánlása után 
Károlyi Mihály gróf szólalt föl a javaslat-
hoz. Tudósításunk itt következik : 

Elnöki előterjesztések. 
Berzeviczy Albert elnök az ülés megnyitása 

és a mult ülés jegyzökönyvének hitelesítése 
után bemutatta Láng Lajos levelét, amelybén 
jelenti, hogy verseci mandátumáról lemond. A 
kerületben legközelebb kiirják az uj választást. 

Kapotsffy Jenő és Cserny Károly hat-hatheti 
szabadságot kérnek. Megadatik. 

Zsilinszky Mihály, Földes Béla, Kelemen 
Samu, Zuboly Sándor és Thaly Ferenc képvi-
selők mandátumai végleg igazoltatnak. 

Elnök jelenti, hogy a mult országgyűlésről 
két elintézetlen akta maradt. Az egyik a fő-
rendiház átirata, amelyben házhatározattal til-
takozik az 1910. évi január huszonhetediki ki-
rályi leirat késedelmes átutalása miatt. A mult 
képviselőház elhatározta az átirat kinyomatá-
sát és napirendre tűzését, erre azonban aHáz-
föloszlatás miatt nem került a sor. Elhatároz-
zák az átirat újbóli kinyomatását és az igaz-
ságügyi bizottság elé való terjesztését. A má-
sik akta a királyi kincstái'i jogügyi igazgató-
ság 1909 julius tizediki átirata, melyben utasí-
tást kér arra nézve, hogy a Csávossy Béla 
volt háznagy ellen megindított pörös eljárást 
folytassa-e vagy sem. Az előző országgyűlés 
nem határozhatott efölött. Most újból kinyo-
matják az átiratot és az igazságügyi bizottság 
elé utalják. 

Szinnyei Merse Félix jegyző jelenti, hogy az 
inditványkönyvbe ujabb bejegyzés nem történt, 
az interpellációs könyvbe pedig az alábbi há-
rom interpelláció jegyeztetett be: 

1. Lovászy Márton: Zemplén vármegye főis-
pánjának választási visszaélései tárgyában a 
belügyminiszterhez.. 

2. Szabó István (nagyatádi): Az elemi iskolai 
tanitók nyugdíjaztatása tárgyában kiadott 
61.956. számú rendelet ügyében a kultuszmi-
niszterhez. 

3. Pajzs Gyula: A közegészségügyi törvény 
módositásáról szóló 1908 : LXXI. t.-c. 26. §-ának 

•végrehajtása tárgyában a belügyminiszterhez. 
Az interpellációkra félkét órakor tér át a 

házasélet örökös izgalmai ellen, az öreg 
asszonyság jóravaló tanácsot adott neki: 

— Akarja, hogy a felesége meggyógyuljon ? 
— Már hogy a sárga ördögbe ne akar-

nám ? Hiszen ha igy megy, két hónap 
múlva én lövöm magam fejbe . . . 

— Lássa, most végre helyes uton van. 
Katát csak egy dologgal gyógyíthatja ki a 
mániájából és ez az egy . . . 

— Ez az egy ? — ismételte Ferenc ur iz-
gatottan. 

— Ha maga követ el öngyilkossági kísér-
letet . . . 

Ferenc ur megölelte az anyósát (hiába 
rázod a fejed, nyájas olvasó, ez történeti 
tény), este pedig, mikor a vacsorát, behoz-
ták, hidegen és misztikusan mosolygott. 
Hogy miért mosolygott, azt csak a bölcs 
Gondviselés tudja, de annyi bizonyos, hogy 
másnap délután félőt táján egy fuldokló asz-
szonyi alak rohant végig a belváros utcáin. 
A fuldokló alak nem volt más, mint Kata 
asszony, aki egyébként igen csinosan nézett 
ki ezüsthimzéses szürke ruhájában . . . 

Kata asszony ugyanis kora délután láto-
gatóba ment egy hajós-utcai barátnőjéhez. 
Jókedvű volt és nagyon kicsipte magát, 
aminek okát igen fontos körülményekben 
kell keresni: Julcsa, aki két hét előtt 
fölmondott, az utolsó. pillanatban vissza-
vonta elhatározását és Mari, aki Kata asz-
szonytól egy elviselt blúzt kapott aján-
dékba, takarításkor könyezve jelentette ki, 
hogy férjhez meneteléig nem hagyja el úr-
nőjét . . . A két fiatal asszony vig csevegés 
közt majszolta az ebédlőben a Kugler-süte-
ményeket, mikor az előszoba ajtaján bal-
jóslatú élességgel szólalt meg a villamos 
csengetyü . . . 

Ház. Mielőtt megkezdenék a napirend tárgya-
lását, a házszabályokhoz 

Benedek János kér szót. Kifogást emel az 
ellen, hogy az eddigi szokás figyelmen kivül 
hagyásával a határozati javaslatok nem nyo-
matnak ki teljes szövegükben, mint ez Bakonyi 
Samunak tegnap, az ülés végén beterjesztett 
ama határozati javaslatával történt, melyben 
ez az önálló hadsereg fölállítását követeli. 

Elnök: A javaslat azért nem nyomatott ki, 
mert rövid, könnyen megérthető és előrevár-
hatólag gyorsan elintézhető javaslatokkal szem-
ben eddig is ez volt a gyakorlat, meg lévén 
ezek örökítve a jegyzőkönyvben és a naplóban. 

Benedek János: Ragaszkodik előző fölszólalá-
sához és kéri a napirenden levő javaslatok ál-
landó kinyomatását. 

Az elnök ezt megígéri. 
Ezután harmadik olvasásban is elfogadják az 

indemnitásról szóló törvényjavaslatot. 
Következik a napirend értelmében az újonc-

javaslat tárgyalása. 

A z ujoncjavaslat. 
Haller István (néppárti) pártja nevében el-

fogadja a javaslatot. Kivánja azonban a had-
sereg körében a mezőgazdasági oktatás kiter-
jesztését. Ezzel közelebb fűznék a hadsereget 
a társadalomhoz, mint ezt olasz és francia pél-
dák mutatják. Másik kérése a fegyvergyakor-
latokra behívott tartalékosok és póttartalékosok 
gyámoltalan családtagjainak segítése. Rend-
szerint nyáron hivják be a tartalékosokat, 
ami végtelen kára nemcsak a földmiveléssel 
foglalkozó országnak, hanem az ipari munkás-
ságnak is. \ 

A honvédelmi tárca keretében e célra két és 
félmillió korona lenne fölveendő a hadmentes-
ségi dijakból. Ezzel kapcsolatban kiterjeszkedik 
a hadmentességi adó reformjára, illetőleg 
progresszivitásának teljesebb keresztülvitelére. 
Végül a kétéves katonai szolgálat mielőbbi 
megvalósítását sürgeti, az utóbb elhangzott 
kedvezőtlen nyilatkozatokkal szemben, de az 
ujonclétszám fölemelésének kizárásával. 

H a z a i beszéde. 
Hazai Samu honvédelmi miniszter: Az ellen-

zék a vita során az önálló hadsereget követeli, 
programjához és elveihez híven. Az európai 
hadseregek nagy koncertjében azonban a mon-
archia hadereje csak mai formájában érvénye-
sülhet. Majd ha rákerül a sor a hadsereg meg-
ajánlásáról szóló törvény reformjára, lesz alka-
lom arra is, hogy az önálló hadseregről beszél-
jünk. 

Polémizál azokkal a beszédekkel, amelyek az 
ujonctörvény megajánlását vér- és pénzáldozat-

— Csak nem a férjem ! — szólt a Kata 
barátnője aggódva. 

A következő pillanatban kiderült a csön-
getés oka: Julcsa egy lepecsételt levelet 
hozott vizitelő asszonyának. Kata megismerte 
a férje irását és egyszerre aggasztóan el-
sápadt . . . Mi történhetett Ferenc úrral, 
hogy levelet ir? A töprenkedésre azonban 
nem igen jutott sok ideje, mert a borítékot 
lázasan föltépte. 

A levél szórói-szóra igy hangzott: 
„Drága cicuskám, mire e sorokat olvasod, 

én örökre bucsut mondtam a földieknek... 
Minek éljek tovább, ha létezésemnek nincs 
célja? . . . E siralom völgye keserves Golgotha 
volt nekem, mert rosszindulatú, kegyetlen 
csillagzat alatt születtem . . . Nyugodj meg 
hát a bus gondolatban és szentelj egy kö-
nyet emlékemnek; bizonyára találsz még 
olyan férfiura, aki lelkedet és ifjúságodat 
megért i . . . 

Édes virágszálam, ne haragudj rám, de 
ennek igy kell lenni; meghalok, mert úgyis 
jól tudom, hogy gyűlölsz. Nem is mentege-
tőzöm, mert igazad van ; én egy rossz, 
könnyelmű, haszontalan és szívtelen ur va-
gyok, aki három év óta mindegyre csak 
azon töröm a fejemet, mint tudnám meg-
szomoritani azt a drága lényt, aki engem 
az egész világon a legjobban szeret. Isten 
veled, aranyosom, szentelj egy könyet em-
lékemnek ; s ha a második férj oldalán bol-
dogabb fogsz lenni, mint én mellettem (mert 
remélem, hogy nem mégy férjhez ahoz 
az ösztövér Gedeon hadnagyhoz, jusson 
eszedbe, hogy utolsó percemben mégis csak 
reád gondoltam. Pá, drága életeim, pá, sirass 
meg és feledd el azt a gonosz embert, aki 
életedet annyiszor megkeserítette. 
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nak nevezik. Ez a fölfogás téves, mert a had-
seregbe fektetett költség nem áldozat, hanem 
gyümölcsöző befektetés. Kérdi, hogy a tüzkár-
biztositás áldozat-e, vagy hasznos befektetés ? 
Senkise hajlandó ezt az előbbinek bélyegezni. 
Sajnos, a köztudatba sikerült egészen átvinni, 
hogy a hadsereg önző célú, gyümölcstelen in-
tézmériy. Ennek megcáfolására az egyes európai 
államok haderejének statisztikáját és a had-
ügyi kiadások összehasonlítását ismerteti. 

A monarchia valamennyi nagyhatalomnál ke-
vesebbet költ katonai célokra, ami természet-
szerűleg azoknak nagyobb fejlettségével • jár. 
így a haditengerészet terén a monarchia össz-
kiadásai 59 milliót tesznek ki. Ezzel szemben 
Olaszország 154, Oroszország 220, Franciaország 
319, Németország pedig 410 milliót költ hadi-
tengerészetre. A nagyobb hadügyi büdzsével 
dolgozó országoknak nagy előnyük még a na-
gyobb és képzettebb tisztikar és az erősebb 
hékelétszám. Ezt nekünk is követnünk kell, ha 
nem akarjuk, hogy összes eddigi hadügyi ki-
adásaink, kárbavesszenek. Nagyfontosságú kö-
rülmény a hadsereg erősségében a tüzérség 
minősége. Nekünk szükségünk van tüzérségre, 
ha lépést akarunk tartani a külfölddel. 

Fölkiáltások balról: Magyar tüzérségre ! (Moz-
gás. Elnök csönget.) 

Hasai Samu : A kétéves katonai szolgálatról 
szól. (Halljuk!) A kétesztendei szolgáiafc előnye 
katonai szémpontból az, hogy kiküszöböli a 
póttartalékot, vagyis egységes képzettségű 
hadsereget ad a vezetőség kezébe. Hátránya vi-
szont az, hogy a lovasságnál'és a lovas tüzér-
ségnél kevés a kétévi kiképzési idő. Pénzügyi 
szempontból is drágább a kétévi szolgálat. 
Több golyó kell, mert minden katonának bizo-
nyos számú lövést kell tennie, hogy aránylag 
jó céllövő legyen. 

Ugyanez áll a műszaki csapatok kiadásaira 
is. A hadséreg nem akarja az országnak ezt a 
túlterhelését, Mi katonák se vagyunk analfa-
béták, mi sem akarjuk a nemzet erőviszonyait 
megbénítani. A hadsereg csak egy része a 
nemzet erejének, épen ugy, mint a nemzet 
kuiturája, politikai viszonyai, kereskedelme, 
ésatöbbi. (Percekig tartó helyeslés és taps.) 
Bakonyi Samu tegnapi beszédére vonatkozólag 
jelenti, hogy a kormány a kilences bizottság 

programján áll (Taps és helyeslés) és igyekezni 
fog végrehajtani, ami e p r o g r a m b ó l még hiányzik. 

Kéri a Házat, ne fogadja el Bakonyi Samu 
önálló hadsereget követelő határozati javas-
latát. 

Egy hang a miniszter mögött: Nem is fogad-
ják el! (Zajos derültség.) 

Hazai Samu: Ismételten kéri a Házat az 
ujoncjavaslat elfogadására. (Zajos éljenzés és 
taps minden oldalon.) 

A p p o n y i fölszó!a!ása. 
Apponyi Albert gróf : Nem akart fölszólalni, 

de a honvédelmi miniszter okos beszédében 
olyan kijelentést, tett, hogy a véderőtörvény 
még nagyon kezdetleges stádiumban van és 
ezért néhány figyelmeztetést kíván intézni a 
hadsereg kérdéséhez. 

Polemizál Hazai fejtegetéseivel, melyek sze-
rint a monarchia pénz- ós véráldozatai cseké-
lyebbek, mint a többi nagyhatalmakéi. Az ál-
dozatok mértéke, melyeket valamely állam a 
véderő érdekében hozni kénytelen, összefüg-
gésben van az állam hatalmi hivatásával és 
kötelességével. Nálunk erre nincs nagy szük-
ség és a hadsereg vezetőségének nem a kvan-
titatív ekszpanzió, hanem a kvalitatív tökéle-
tesítés lenne a feladata. 

Elismeri, hogy a mi hadügyi kiadásaink nem 
túlságosan súlyosak, de mi az oka akkor an-
nak, hogy nálunk a köztudatba beévődött a 
hadügyi kiadások fölösleges súlyossága ? Nem 
a hazafiatlanság, a részvétlenség, az emberi el-
mék- kisebb fölfogóképessége, hanem a merev 
ellentét az oka, amely Magyarország egész 
jogi strukturája és a hadsereg szervezete közt 
fennáll. (Taps a baloldalon.) 

Ezen az ellentéten nem visz át bennünket 
semmiféle okoskodás, ez mélyen bent van a 
nemzetben és csak akkor fog megszűnni, ha 
meg akarunk szűnni nemzet lenni. Ha azt akar-
juk, hogy a harctéren érvényesüljenek a győze-
lem elemei, küszöböljük ki ezt az ellentétet. 
Ezt nem lehet megszüntetni, ha bármilyen több-
séggel is szavazzuk le, élni fog az a lelkek-
ben, mig meg nem szűnik. 

A közjogi ellenzék a meglévő törvények kere-
tén belül akarja a hadsereget magyarrá tenni, 
a meglévő értelmi ellentéteket megszüntetni. 

A kilences bizottság programjában megnyug-
tatót nem talál, mert ez csak egy keret, amely-
ben olyan kijelentések vannak, melyekből ujabb 
sérelmek származhatnak a nemzetre. Még ha a 
kormány azt mondaná, hogy csak ugy megyünk 
bele a véderő fejlesztésébe és a véderőtörvény 
reformjába, ha a kilences bizottság programja 
megvalósittatik s. ez esetben az ellenzéknek 
egy szava sem volna. Minthogy azonban ezt a 

A fiókkulcsok a kredencen vannak (a tö-
rö t t teáscsészében) a Wagner ur gázsija pe-
dig 1-éig ki van fizétve. 

Isten veled drágám, haldokolva 
is rád gondol 

Ferkéd." 
— Mi t ö r t é n t ? — kérdezte a Kata asz-

szony barátnője, mikor vendége holthalvá-
nyan hátra dőlt. 

Kata asszony azonban nem felelt a kér-
désre, hanem zihálva magára kapta a kalap-
ját (a jó isten tudja, hogy sikerült ez neki!) 
és a következő pillanatban már fuldokolva 
rohant végig a Károly-köruton, hogy hal-
dokló férjét még egyszer meglássa. Mint 
esett, hogy az utcán senkit sem döntött 
föl, mint volt lehetséges, hogy a megdöb-
bent Julcsa lépést t a r tha to t t vele, mint állta 
meg, hogy a körúton hangosan sirva nem 
fakadt ? Mindezt csak az a hatalmas lény 
tudja, aki a legbolondabb kis teremtésekre 
is gondot visel. Kezdjük csak ott, hogy 
Kata dobogó szívvel roskadt le az ebédlő 
divánja elé, amelyen egy fölöttébb egész-
ségesnek látszó úriember pihegett haldokló 
őz módjára. 

— Mit tettél, oh, mit tettél drágám ? — 
zokogott szivettépően Kata asszony. 

Ferenc ur ekkor összeszoritotta a fogát, 
(mintha keblén a poklok tüzét érezné), az-
tán sötét kétségbeeséssel kiáltotta : 

— Mazagrant ittam . . . mazzagrant . . . 
mazzagrrrrant . . . Egy egész vizespohár 
mazzagrrr r rant . . . 

Kata asszony megtörve esett le az ura 
keblére, majd félig halálra válva kérdez te : 

— És . . . miért . . . ittad a mazag ran t ? . . 
Ferenc ur túlvilági mosolylyal meresztet te 

a szemét a plaíondra: 

— Miért? Azt kérded, hogy miért. Mert 
immár a közömbös idegenek is tudják, hogy 
a feleségem gyűlöl . . . Inkább a sötét sir 
mélye, mint a szégyen és a megalázás . . . 

— Hát honnan tud ták az idegenek, hogy 
gyűlöllek ? — dadogta Kata asszony bá-
gyadtan. 

Ferenc ur remegve markolt dus fekete 
fürtjeibe, aztán rémesen fölkacagott. 

— Honnan? Haha ! Még a gyermek is 
látja, hogy gyűlölsz, ha a galléromat meg-
nézi. Avagy engedné-e a szerető feleség, hogy 
az ura kirojtolt gallérral jelenjék meg ebéd 
után a kaszinóban ? Inkább a sötét sir, mint 
a kirojtolt gallér, mint az imádott lény kö-
zönye ! A férfiú, Kata, nem élhet tovább, ha 
gallérja zilált és kirojtolt . Ég veled drá-
gám . . . ég veled . . . a viszontlátásig . . . 

Ferenc ur sóhajtva fordult a fal felé, Kata 
asszony pedig megsemmisülve susogta : 

— Egy gallér miatt . . . egy kirojtolt gal-
lér miatt . . . 

— A gallér is van annyi, mint a sör-
kréta ! — szólott kísérteties hangon Fe-
renc ur. 

Kata asszony ekkor végső energiájával or-
vosért küldött, — és a többit minek mond-
jam tovább, nyájas olvasó ? A jó isten ezut 
tal ls csodát müvei t : a mazagran (ami 
egyébként jégből, fekete kávéból, cukorból 
és konyakból áll) nem ölte meg Ferenc urat. 
Este a két öngyilkos együtt ment el va 
csorálni a Hungáriába s a férj, a harmadik 
üveg pezsgőnél, ünnepies becsületszavát adta, 
hogy sohasem iszik többé mazagrant. Hogy 
e kijelentést a Kata asszony részéről is ko-
moly fogadalmak előzték meg, az talán mon-
dani is fölösleges. 

junktimot nem állították föl, az ellenzék a 
javaslatot nem szavazhatja meg. A közjogi el-
lenzéknek ezekről a padokról kötelessége az 
ilyen véderőreform ellen küzdeni és oda hatni, 
hogy azok az ellentétek, melyek a nemzet és 
a korona között fönnállanak, elsimuljanak a 
nemzet megelégedésére. (Hosszantartó taps és 
éljenzés mindkét függetlenségi párton.) 

M e g s z a v a z z á k . 
Az elnök: Szólásra senki sem lévén fölirva, 

a vitát bezárom. Zárszó jogán szólás illeti az 
előadót és Bakonyi Samu képviselő urat. 

Az előadó nem kiván szólásjogával élni. 
Bakonyi Samu: Apponyi Albert gróf szavai 

után feleslegesnek tartja, hogy újból fölszó-
laljon. (Zajos taps a két ellenzéki párton.) 

A Ház ezután a javaslatot részletes tárgya-
lás alapjául elfogadta. Ekkor az egész kép-
viselőház, ugy a kormánypárt, mint az ellenzék, 
élükön a miniszterekkel Hazai Samu köré 
sereglenek és melegen meg gratulálják nagy-
hatású beszédéért. 

A második szakasznál Solymossy Ödön báró 
előadó javaslatára a szöveget ugy módosították, 
hogy a sorozások augusztus elsejétől szeptem-
ber 31-ig tartanak. A Ház ezután részleteiben 
is megszavazza az ujoncjavaslatot és Bakonyi 
Samu határozati javaslatát nagy többséggel 
elvetette. 

Az elnök ezután tiz perc szünetet rendelt el, 
amely után Návay Lajos foglalta el az elnöki 
széket. 

Károlyi Mihály gróf a javaslatot megsza-
vazza. 

A Ház ezután át tért az interpellációkra, 
Lovászy Márton Meczner Gyula zemplénme-

gyei főispán "viselkedésé és ." általában á zem-
plénmegyei állapotok miatt interpellál. 

Szabó István az oklevéllel nem biró tanítók 
nyugdíjazása ügyében kibocsátott miniszteri 
rendelet miatt intézett interpellációt a kul-
tuszminiszterhez. 

Pajzs Gyula a községi és körorvosok nyug-
díjintézetéről szóló törvény késedelmes végre-
hajtása ügyében intéz interpellációt. 

Héderváry miniszterelnök és Zichy János 
kultuszminiszter válaszait a Ház tudomásul 
veszi. 

Az ülés három órakor ért véget. 

Pikanléríák Banké Elemér 

(Saját tudósítónktól.) A Bélmagyarország 
adta hirül annak idején, hogy az európai 
vasutak keleti forgalmát leszámoló belgrádi 
vasúti leszámoló-hivatalt föloszlatják, mert 
a hivatal volt főnöke jelentékeny összeget 
— majdnem százezer f rankot — sikkasztott. 
A belgrádi hivatal igazgató-bizottsága a 
dalmáciai Raguzában junius hónap első felé-
ben ta r to t t ülésén, mint ezt szintén meg-
írtuk, ugy határozott, hogy a belgrádi hiva-
talt nem olvasztja be a szegedi központi 
vasúti leszámoló-hivatalba, hanem azt to-
vábbra is föntartja. 

Ezen a raguzai ülésen tör tént az a neve-
zetes eset, hogy a belgrádi vasúti leszámoló-
hivatal főnökévé szóbelileg és ideiglenesen 
magyar embert, a szegedi központi vasúti 
leszámoló-hivatal nyugalomba vonuló főnö-
két, Benke Elemér máv. főfelügyelőt szer-
ződtették, 

E körül a szerződtetés körül hivatalos 
bonyodalmak keletkeztek, amiknek szétbogo-
zása azt eredményezte, hogy Benke Elemér 
belgrádi hivatalfőnöksége kudarcot vallott, 
megfeneklett. 

A „hivatalos bonyodalmak" a nyilvános-
ság előtt meglehetősen ismeretlenek, csak 
annyit lehet tudni, hogy a belgrádi hivatal 
vezetésére kiszemelt jelölt nem fogadta el 
az állást. A raguzai ülésen Benke Elemér 
bejelentette, hogy nyugdíjaztatása után ő az 
állást elvállalja, amit az igazgató-bizottság 
ideiglenesen tudomásul vett. Jó minap aztán 
ajánlottlevél érkezett Szegedre, Benke Ele-
mér cimére a magyar királyi államvasutak 
igazgatóságától, melyben értésére adták, 
hogy ajánlatát a belgrádi leszámoló-hivatal 
főnökségét illetőleg nem fogadták el, mi-
után a részes vasutak az ó — Benke — 
belgrádi hivatalfőnöksége ellen tiltakoznak, 
megelégelvén Szegeden kifejtett tevékeny 
működését. 

A dolog t ehá t egyszerűen ugy áll, hogy 
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Benke Elemér a jánlkozását ideiglenesen tu-
domásul vet ték annakidején, mikor pedig 
arra kerül t a sor, hogy Benke elfoglalja 
belgrádi hivatalát , akkor rá i r tak , hogy nem 
reflektálnak a szolgálatára. 

így t e t t e k Benke Elemérrel a szegedi 
leszámoló-hivatal élén is. A máv. igazgató-
sága egy szép napon fölmondta részére a 
további szolgálatot, mondván, hogy elmehet 
nyugdíjba. Ó nem k é r t e a nyugdí jaztatását , 
tőle sem kérdezték, hogy el akar-e menni 
nyugdíjba, hanem egyszerűen elküldték, mi-
velhogy ki tel t az ideje. 

Benke Elemér há t el is m e n t s már húzza 
is jól megérdemel t nyugdiját . 

A szerb kereskedelmi szerződés. 
— Ülésezik a főrendiház. — 

(Saját tudósítónktól.) A politikai érdeklő-
dés és diskusszió homlokterében a szerb ke-
reskedelmi szerződés van. Még jobban elő-
térbe tol ta ezt a különben is nagyhord-
erejű gazdaság-politikai kérdés t az, hogy a 
képviselőház m u n k á j a unalmasan halad. Az 
ellenzék jól viselkedik, amint a jól teljesí-
te t t kormánypár t i és a rosszul tel jesí tet t 
kormányzási szolgálatok u tán illik is. így 
a többség ma már te tő alá ju t t a t t a a 
Házban tá rgya lás a la t t levő ujoncjavaslato-
ka t is. 

Belgrádi híradás szerint a közvélemény 
általában elégedetlen az u j kereskedelmi 
szerződéssel, amelynek a mi szempontunk-
ból is vannak hátrányai . I t t is, o t t is elis-
merik azonban, hogy politikai szempontból 
szükség volt az u j szerződésre. 

Mai híreink e z e k : 

A szerb kereskedelmi s z e r z ő d é s . 
Ma reggel Budapestre érkezett Belgrádból 

Riedl osztrák kereskedelmi minisztériumi osz-
tályfőnök és Lers "Vilmos magyar kereskedelmi 
miniszteri tanácsos. Riedl mindjárt tovább 
utazott Bécsbe. A két szakreferens jelentést 
fog tenni a kormánynak a szerződéses tárgya-
lások lezárásáról. Most már csak a szövegezés 
formális munkája van hátra. Ma este hat óra-
kor volt az utolsó ülés Belgrádban, amelyen 
egyeztették a szerződés egyes példányait. Az 
ülésen az osztrák és a magyar kormányok 
részéről Forgách János belgrádi követünk volt 
jelen, aki már holnap elutazik szabadságra s 
egyidejűleg az osztrák és a magyar delegátu-
sok is hazautaznak. 

Tegnap este Pacsu szerb államtanácsos, a 
szerződéses tárgyalások bizottságának elnöke 
és a közoktatásügyi miniszter, aki a szabad-
ságon lévő külügyminisztert helyettesíti, a dele-
gátusok tiszteletére a belgrádi Grand Hotelben 
lakomát rendezett. 

A magyar kormány megbízásából Kálmán 
Gusztáv utazik Belgrádba a szerződés alá-
írására. 

A főrendiház. 
A főrendiház a jövő hét első napjaiban, hét-

főn vagy kedden t a r t ülést, aszerint, hogy a 
képviselőház milyen tempóban végez a napi-
renden levő törvényjavaslatokkal. Ezidő szerint 
ugy tervezik, hogyha a képviselőház még e hé-
ten végez az összes javaslatokkal, akkor a fő-
rendiház egy ülést t a r t s egy ülésen végez 
az összes javaslatokkal. Ha azonban a Ház nem 
Végezné el az összes törvényjavaslatokat a 
folyó hét végére, akkor hétfőn lesz egy ülés, 
amelyen a Ház által már megszavazott javas-
latok és pedig az indemnitás és az ujoncjavas-
latok lesznek napirendre tűzve. A kormánynak 
ugyanis az ujoncjavaslat a legsürgősebb, mert 
ennek elfogadásától és szentesítésétől függ a 
sorozás megkezdése. 

Lukács László betegsége. 
Lukács László pénzügyminiszter sem tegnap, 

•em tegnapelőtt nem volt a Házban, dacára 
annak, hogy az általa benyújtott indemnítási 
Javaslatot tárgyalták. A folyosón azt mond-
ták, hogy Lukács László betegség miatt nem 
volt jelen az indemniti-javaslat tárgyalásánál. 
Ezzel szemben a valóság az, hogy a pénzügy-

miniszter Tátralomnicon van a családjával, de 
nem beteg. Könnyű náthája van, de nem ezért 
nem jelent meg az üléseken, mert ő már szom-
baton tudta, hogy hétfőn nem vesz részt az 
ülésen s ezért szólalt föl már szombaton, még 
a vita bezárása előtt. 

A miniszterelnök nyaralása. 
Khuen-Héclerváry Károly miniszterelnök a 

képviselőház ülésének bezárása után két-három 
napig marad Budapesten. Onnan hazamegy 
Hédervárra s augusztus második felében Osz-
tendébe utazik pár hétre. 

A z ugrai választás. 
Ma volt az ugrai kerületben a választás, 

amelyen ké t jelölt küzdöt t a m a n d á t u m é r t : 
Bölöny József és Botfranczky Rezső. A vá-
lasztás délután négy órakor ér t véget. Bö-
löny 1551, Botfranczky 66 szavazatot kapo t t 
s így nagy szótöbbséggel Bölöny József 
munkapárti lett az ugrai kerület képviselője. 

A gazdasági bizottság ülése. 
A képviselőház gazdasági bizottsága ma dél-

után Berzeviczy Albert elnöklésével ülést tar-
tott , amelyen a képviselőházban létesítendő 
több építkezést és átalakítást határoztak el. 

A román javaslat szónokai. 
A képviselőház holnapi ülésén a román 

javaslat tá rgyalásának során Kállay Ubul, 
Barcsay Andor, Haller István, Szterényi Jó-
zsef és Sándor Pál fognak fölszólalni. 

Zenta és N a g y k a n i z s a kérvénye. 
A képviselőház közigazgatási bizottsága ma 

délben Perczel Dezső elnöklésével ülést t a r to t t , 
melyen tárgyalás alá vette Zenta és Nagykani-
zsa városok kérvényeit önálló törvényhatósági 
joggal való fölruháztatásük iránt. Haydin Imre 
előadó tüzetesen ismertette a kérvények tar-
talmát és javasolta, hogy tekintet tel a kérvé-
nyekben fölhozott adatokra, melyek a két vá-
ros kulturális és anyagi előhaladásáról, úgy-
szintén további fejlődésképességükről tesznek 
tanúságot, a kérvények további tárgyalás és 
ennek eredményéhez mért javaslattétel végett 
a belügyminiszternek adassanak ki. Héderváry 
Károly gróf miniszterelnök ós Lukács György 
képviselő fölszólalása után a bizottság elfo-
gadta az előadó javaslatát és annak a Házban 
való előterjesztésével az előadót bízta meg. 

TÁVIRATOK 
A n é m e t k ü l ü g y i á l l a m t i t k á r B é c s b e n . 

Bécs, julius 27. 
Marienbadból jelentik, hogy Kiderlen-Wáchter 

német külügyi államtitkár ma reggel odaérke-
zett. Kiderlen-Wachter Aehrenthal grófot ma 
meglátogatta. 

F e r d i n á n d k i r á l y C e t t i n $ é b e n . 
Cettinje, julius 27. 

Immár teljesen bizonyos, hogy Nikita fejede-
lem kormányzati jubileumának a megünneplé-
sére Ferdinánd bolgár király is Cettinjébe ér-
kezik. Ferdinánd király a fejedelmi konakban 
fog lakni, hol részére külön lakosztályt ren-
deztek be. 

N e m l e s z a m n e s z t i a . 
Pétervár, julius 27. 

A Novoje Vremja megcáfolja azt a hirt, hogy 
Miklós cár 1913-ban a Bomanow-ház uralkodá-
sának háromszázadik jubileuma alkalmából ál-
talános amnesztiát fog adni. 

G ö r ö g - t ö r ö k h á b o r ú e lő t t . 
Athén, julius 27. 

Mindinkább fogy a remény arra, hogy a 
békét a keleten fennta r tha t ják . Az athéni 
török követ megérkezet t Konstant inápolyba 
és tüzetesen informálta a t ö rök miniszter-
tanácsot a görög k o r m á n y szándékairól ós 
Görögország katonai készülődéseiről. Ezek a 
közlések egyáltalán nem enyhí te t ték a han-
gulatot Konstantinápolyban, hol a kré ta i 
kérdést nem tekint ik elintézettnek. Nagy 

feltűnést ke l t Bragoumis miniszterelnök-
nek az a nyi latkozata is, hogy Görögország 
polit ikája békés ugyan, de számolni kell a 
háború eshetőségével is, mer t Görögország 
nem hajlandó jogait feladni, hanem azokat 
erélyesen meg fogja védelmezni. Hogy meny-
nyire háborús a hangulat , k i tűnik abból is, 
hogy a t ö rök kormány a határál lomásokat 
Görögország felé jelentékenyen megerő-
sítette. 

A k o l e r a O r o s z o r s z á g b a n . 
Pétervár, julius 27. 

A kolera aggasztó módon ter jed. A leg-
utóbbi huszonnégy órában ötvennyolc uj 
megbetegedést konstatáltak, melyből t izenhat 
halálosan végződött. A betegek száma ezidő 
szerint összesen kétszáznyolcvan. Tegnap a 
kolera a gye rmekek skár lá tkórházában is 
k i tör t . 

A szolnokdobokai vizáradás. 
— Harmincegy halott. — 

(Saját tudósítónktól.) A szolnokdobokat vfz-
áradás rettenetes, de minden bizonynyal hü 
képét festi meg egy nyilatkozatában Bándy 
György alispán, aki az első volt azok között, 
akik a katasztrófa helyére siettek. A segitő-
akció megindult már, aligha lesz azonban al-
kalmas arra, hogy a nagy nyomorúságot meg-
szüntesse, mert egyes vidékek teljesen el-
pusztultak. Ennek a megyének a népére le-
tarolt földek ásítoznak az idei aratásokon és a 
szolnokdobokai hegyek nem verik vissza a víg 
szüreti nótákat ezen az őszön. Szatmárnémeti-
ből ma ujabb felhőszakadás hirét jelentik, 
amelynek eddig egy halottja van. 

Mai híreink ezek: 

A z áldozatok. 
Dés, julius 27. 

A szolnokdoboka-megyei árviz áldozatainak 
száma állandóan növekszik. Hivatalos meg-
állapítás szerint Nagydebreken harmincegy em-
ber esett áldozatid a felhőszakadásnak. Huszon-
egy hullát már megtaláltak s ezeket ma teme-
tik, négy felnőtt és hat gyermek hulláját az 
ár elsodorta. Ispánmezőn kilenc ember fult a 
vízbe, hétnek holt testét már megtalálták. Az 
árviz három nagy és öt kisebb hidat teljesen 
elsodort, az utakat járhatatlanná tet te , a me-
zőgazdasági terményekben óriási kár t okozott. 
A tengeri és kalászos növények az egész köi> 
nyéken elpusztultak. A földeket nagy kődara-
bok és iszap borítják, amelyek egész vidéke-
ket te t tek terméketlenné. Nagydebreken az ár 
tizenegy házat teljesen elsodort és tizenhármat 
megrontott. Egy hét tagu család belefuladt az 
árba. Felőr község szerencsétlenül járt óvó-
nőjének, Farkas Ilonának temetése tegnap dél-
után volt nagy részvét mellett. Szolnokdoboka 
megye főispánja és a járási főszolgabiró min-
den intézkedést megtettek a helyszínen, hogy 
a nagy csapást némileg enyhítsék. A környé-
ken levő nagy uradalmak, köztük különösen 
Barcsay Tamásé, nagy kár t szenvedtek. 

A szolnokdobokai iszonyú pusztulásról Bándy 
György lovag, alispán ezeket mondotta egy 
újságírónak: 

— Minden jel nélkül hirtelen, mint a villáin, to-
ronymagasságú vizár rohant le a völgyön végig. 
Jöttét nem előzte meg fokozatos vizemelkedés. Egy 
pillanat volt az egész és ez a pillanat életeket sodort 
magával. A zugó ár mindent elöntött. Emberek, akik 
látták közeledni a nagy víztömeget, nem értek rá el-
menekülni. Hullájukat messze elsodorta a viz. 

— Számtalan megdöbbentő epizódja van a nagy 
katasztrófának. Beszélnek egy földhözragadt oláh 
családról, amely a vihar kezdetén künn ült nyomo-
rúságos, szalmafedeles háza előtt. A pusztító orkán 
láttára rémülten menekültek be a házba valameny-
nyien : az apa, az anya és három gyermekük. Ez a 
menekülés volt a haláluk. Alig néhány perc múlva 
jött a rettenetes vizár és ugy elsodorta a házat, mint 
egy pelyhet. Mind az öten nyomorultul elpusztultak. 
A ház helyén, mikor az ár leszállott, semmit sem 
lehetett többé látni. Az iszapos földből kiálló néhány 
szilánkos karómaradék jelzi, hogy ott szombaton még 
békében és nyugodtan élt házában a család. 

— Öt egész telepet olvastunk meg az orkánverte 
vidéken, amelyet teljesen elsöpört a rohanó áradat. 
A helyükön iszap, mindenütt a teljes pusztulás képe. 

— Eleinte alig egypár halottról volt szó, a mostanig 
hozzám beérkezett jelentések már óriási pusztulásról 
adnak számot. A legnagyobb csapás Nagydebreket 
érte. Itt huszonhét emberhalál történt. Ennél azonban 
sokkal nagyobb az áldozatok száma, mert igen sokan 
vannak az eltűntek, akiknek hullájára eddig nem 
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sikerült ráakadni. Némelyek szerint huszonnyolc, 
mások szerint harminchárom az eltűntek száma, 

— A kárt most még hozzávetőleg sem lehet föl-
becsülni. Annyi mindenesetre bizonyos, hogy az isten-
itélet a termést teljesen tönkretette. Nemcsak száz meg 
száz földhözragadt, oláh gazda, hanem Barcsay Tamás, 
Thörma Miklós és Beteyh Imréné nagybirtokait is 
teljesen tönkretette. 

— Csaknem az összes háziállatok elpusztultak. Nagy-
debrek község bikáit ugv elsodorta a vizár, hogy 
még sejteni sem lehet, merre találhatni a nyomát. 
Azonkívül épen ilyen nyomtalanul tiiivt el egész sereg 
bivaly és disznó. 

Megindult a segitő-akció is. Az első ada-
kozó maga Barcsay Tamás volt, akit talán a 
legjobban sújtott a katasztrófa. Azonnal ötszáz 
koronát adott a segitő-akció céljaira és még 
ötszáz koronát fog adni. Sokan deszkákat ad-
nak. Deszkákra van most a legnagyobb szük-
ség. Már ácsolják a koporsókat, hogy a nagy 
elemi csapás szerencsétlen áldozatait eltemes-
sék... Az ujabb jelentések szerint eddig harminc-
egy hullát találtak. Az utak mind használha-
tatlanok, egyetlen ép hid nem maradt. A sza-
mosvölgyi vasút hét napig nem közlekedik. 

Ujabb felhőszakadás. 
Szatmárnémeti, julius 27. 

A Szamos óriási felhőszakadásoktól meg-
áradt és még egyre dagad. A Szekeres-patak 
Ujnémetit elöntötte. Az ár Terczán Juon há-
zát elragadta. Felesége ottveszett, ő súlyosan 
megsérült. Szatmár határában a vetések viz 
alatt állnak. 

Politizáló ipartestület. 
— B o t r á n y o k S z a b a d k á n . — 

(Saját tudósítónktól.) A szabadkai ipartestület 
elöljáróságát ma az ottani rendőrfőkapitány 
fölfüggesztette hivatalától és az elöljárói teen-
dők ellátásával László Géza rendőrkapitányt 
bizta meg. Ennek a példátlan esetnek központ-
jában Mukics Simon, az ipartestület volt ügyésze, 
továbbá negyvennyolcas érzelmű hivei állanak, 
akik törvény ellenére, egyszerűen megtagadták 
az ipartestület elnökével való érintkezést és 
pedig azért, mert az elnök politikai elvei ós 
érzelmei nem egyeznek meg az övékével. 

A szabadkai ipartestület főtevékenysége 
hosszú idő óta a politizálásban merült ki. A 
Mukics-érában az ipartestület elöljárósága egy-
szersmind a negyvennyolcas pártot is vezette. 
A hatvanhetes, vagy ahogy Szabadkán nevezik: 
a hatósági párt sokáig kénytelen volt tűrni ezt 
a visszásságot. Végül az idén elhatározta, hogy 
fölveszi a küzdelmet az ellenpárttal. A harcot 
még is vivták Bíró Károly vezetésével és az 
eredmény az lett, hogy az ipartestület elnökévé 
a hatósági párt egyik tagját, Antonovics János 
borbélymestert sikerült beválasztaniuk. A.negy-
vennyolcas elöljáróságot azonban nem tudták 
kibuktatni. 

Ebből keletkezett a konfliktus. A, negyven-
nyolcasok haragjukban nem akartak tárgyalni 
Antonovicscsal. Sőt nemrégiben rendkívüli köz-
gyűlést is összehívtak, bizalmatlanságot sza-
vaztak az elnök iránt ós fölszólították, hogy 
mondjon le hivataláról. Antonovics erre ter-
mészetesen nem volt hajlandó. Hiszen a tör-
vény értelmében három évre választják meg 
az ipartestületi elnököt, akit székéből elmoz-
dítani politikai gyűlölködés miatt nem lehet. A 
szabadkai rendőrfőkapitány ismételten fölszóli. 
totta az ipartestület elöljáróságának tagjait 
hogy ne renitenskedjenek, hanem tárgyaljanak 
az elnökkel. Mivel pedig a fölszólitás nem hasz-
nált, megtörtént a mai fölfüggesztés. 

Most harminc napon belül rendkívüli köz-
gyűlésre fogják összehívni a szabadkai ipar-
iestületet uj elöljárók megválasztása céljából. 
Valószínű azonban, hogy evvel a botrányoknak 
ném szakad vége. Előreláthatóan ismét a negy-
vennyolcas elöljárók kerülnek be és ők újra 
csak nem fognak tárgyalni az elnökükkel. Ha 
pedig csakugyan ez következik, nem marad 
más hátra, minthogy az ipartestület aidonómiá-
fát fölfüggeszszék és mindaddig hagyják föl-
!üggesztve, amig Mukicsók meg nem juhá-
szodnak. 

A hivatalnok tragédiája. 
— Prokop E n d r e betegágyánál. — 

(Saját tudósítónktól.) A hivatalnok-sanya-
ruság áldozata, Prokop Endre, az Első 
magyar általános biztosító társaság volt 
tisztviselője még mindig súlyos állapotban 
fekszik Tavasz-utca 11-ik szám alatt levő 
lakásában. Ma délelőtt látogatta meg a ke-
zelő-orvosa, aki az érdeklődőknek elmon-
dotta, hogy a beteg még nincs minden ve-
szélyen tul s ennek esetleges bekövetkezé-
sét néhány napig még konstatálni nem le-
het. Valószinii azonban, hogy hamarosan 
fel fog épülni s elhagyhatja az ágyat. 

Az ismerősök, sőt ismeretlenek is részvét-
tel kérdezősködnek az előkelő családból 
származó, kifogástalan jellemű hivatalnok 
iránt. 

A Déhnagyarország munkatársa ma délután 
fölkereste a szerencsétlen hivatalnokot a beteg-
ágyánál, hogy állapota felől tudakozódjék. Vég-
telen gyöngédséggel és odaadással ápolja az 
alig huszonkét esztendős fiatal asszony a Fér-
jét s az egész napot azzal tölti el, hogy az ágy 
szélén ülve, vigasztalja öt. Fájlalják ugyan, hogy 
sem a férfinek, sem az asszonynak a szülei, 
akik értesültek az öngyilkos-kísérletről, nem 
jöttek el Szegedre meglátogatni őket, aminek 
az oka egyszerűen az — erről különben már 
tegnap is megemlékeztünk —, hogy a fiatal 
ember mostohaanyja a fiu iránt táplált gyűlö-
lete miatt visszatart ja Prokop édesapját. Ugyan, 
csak hasonló okból nem vette szivére az esetet 
a fiatal asszony édesapja sem. Az öngyilkos-
kísérlet napja óta három táviratot küldtek a 
házbeliek a szülőkhöz, válasz azonban egyikre 
sem érkezett. Ez a részvétlenség méltán elkese-
ríti az amúgy is bizonytalan jövő előtt álló 
fiatal párt. 

Nyugodtan, csöndesen, kissé sápadt és so-
vány arccal fekszik Prokop Endre. Bizonyos, 
hogy érez fájdalmakat, de nem árulja el ezt 
egyetlen arcizma sem. Csak a halk, kissé von-
ta to t t beszéde sejteti, hogy belül nagy fáj" 
dalnial lehetnek. Olyan tapintatos azonban a 
feleségével szemben, hogy külsőleg igyekszik" 
elpalástolni mindent. 

Mikor a hogyléte felől érdeklődöm, lassan 
fölemeli és a kezére támasztja a fejét. Moso-
lyog és megnyugtat, hogy ő már jól érzi ma-
gát. Aztán, mintha tényleg tul lenne már min-
den veszélyen, újra elmondja azokat az okokat, 
amelyek az öngyilkosságra kényszeritették. El-
mondja, hogy az Első magyar általános bizto-
sító-társaság ellen már öt hónappal ezelőtt 
megindította a pört. 

— Tizenegy éven át — mondja többek közt — 
szolgáltam becsülettel az intézetet s ezalatt az 
idő alatt fegyelmi eljárást soha nem indítottak 
ellenem, amire különben nem is lehetett ok. 
Gergely Tódor, azonban nem tudom miért, de 
személyes ellenszenvből meg akarta mutatni, 
hogy az ő közbenjárására elbocsátanak az in-
tézettől. Mikor megnősültem, ezt az alkalmat 
használta föl arra, hogy tizenegy évi, nyugdíj-
képes szolgálat után fölmondták. Mikor a föl-
mondás Szegedre érkezett, Horváth Jenő, az 
intézet szegedi föügynökségének titkára, küz-
dött az elbocsátás ellen. 

— Erről különben mindenkinek tudomása van 
— szóltam közbe. — Horváth azzal érvelt, 
hogy olyan kitűnő és pontos munkaerőt és 
nagytudásu levelezőt, mint ön, nem kapnak. 

— Az igazgatóság határozott akarata foly-
tán — folytatta tovább a beszédet Prokop — 
mégis távoznom kellett. Nem kaptam ki azon-
ban még három hónapra járó fizetésemet sem, 
sőt amikor arra hivatkoztam, hogy az intézeti 
szabályzatok értelmében tíz év után már min-
den tisztviselő' nyugdijképes, efelöl egyáltalán 
még csak hallani sem akartak. Sőt azt a hat-
százhetvenöt koronát, amit tizenegy éven át a 
nyugdijam alapjára befizettem, azt sem adta 
ki nekem a társaséig. Pedig ez törvény szerint 
kijár nekem. Az 1906-ik évben hozott kúriai 
döntvény értelmében a tisztviselők által a 
nyugdijalapra befizetett összegek elbocsátáskor 
ki fizetendők. Én azonban nem kaptam semmit 
sem. 

— Mit tartalmaz a társaság ellen benyúj-
to t t kereset ? 

— A kereset három részből áll. Először be-
pöröltem az intézetet a nyugdijamért. Tiz év 
után alapszabályszerüleg a fizetés negyven szá-
zaléka jár a tisztviselőnek, nekem, tizenegy év 
utún, negyvenkét százalék. A második parag-
rafusban tízezer korona kártérítést, követelek a 
társaságtól, harmadsorban pedig követelem a 
nyugdíjalapra befizetett hatszázhetvenöt ko-
ronámat. 

Ezek után arra kért a derék hivatalnok, 
hogy ne tekintsük az esetet az ő szempontjá-
ból. Ezzel a precedenssel — úgymond — ő 
csak az illetékes körök figyelmét akarta [el-
hívni a hivatalnokok tarthatatlan helyzetére-
Azt akarta, hogy inkább társadalom-szociológia 
szempontjából fogják föl az ő ós a többiek 
szomorú sorsát s vele ne foglalkozzanak 
többé , . . 

Méltán el van keseredve ez a sorsüldözött, 
becsületes fiatalember. Egy nálánál sokkal 
fiatalabb aligazgató nemcsak hogy a jövőjét 
tet te tönkre, de feldúlta békés családi életét 
is. csak azért, hogy megmutassa, kicsoda ő ! 

Crippen és az angol rendőrség. 
(Saját tudósítónktól.) Dew rendőrbiztos a 

Latvrentíc gyorsgözösön nyomában van Crippen-
nek és kedvesének, akik Kanada felé mene. 
kiilnek. A „Central News" tegnap azt a hírt 
közölte, hogy a gyilkos amerikai fogorvos és 
miss Le Neve Etel Kemlal kapitány előtt töre-
delmes vallomást tettek. A rendőrség megcáfolja 
ezt. Teljes huszonnégy óra óta nem jött jelentés 
a Monteroseról, sem Dew rendőrbiztos nem adott 
hirt, minthogy a két hajó már messze jár és 
Marconi-készülékeik nem alkalmasak arra, hogy 
ilyen nagy távolságról adjanak táviratot. 
Szombat előtt aligha érkezhetik a quebecki 
kikötőbe a két angol gőzös. A londoni lapok 
már most találgatják, vájjon kiadatási eljárás 
nélkül haza lehet-e hozni a gyilkos fogorvost 
és cinkostársát. Altalános az a fölfogás, hogy 
mivel angol hajón menekültek, nincs sztikség 
kiadatási eljárásra, amely Kanadában nagyon 
hosszadalmas. 

A Daily Telegraph a Crippen-ügyről a követ-
kező érdekes naptárszerü összeállítást közli: 

Január 31. Crippen meglátogatja Martinéi ti 
urat és feleségét és ebédre hivja őket Hilldrop-
Cretclienbe. A meghívást elfogadják és az 
ebéden megjelennek. 

Február 1. A Martinelli-házaspár délben 
bucsulátogatásra megy Crippenhez. Ők lát ák 
utoljára életben a feleségót. 

Február 2. Nash ur és felesége értesülnek, 
hogy Crippenné (Belle Elmore) a „Musik Hall 
Damengtiilde"-nél viselt titkári «állásáról le-
mondott. Elhatározzák, hogy meglátogatják ós 
megkérdezik, miért terjesztette Crippen egy 
évvel előbb azt a hamis hirt, hogy felesége 
üzleti ügyben Amerikába utazott. 

Február 5. Nash és a felesége megjelennek 
Hilldrop-Cretchenben, de ott nem találnak 
senkit sem. 

Február 6. May kisasszony, a nőegyesület t i t-
kára tudatja Nash-sal ós feleségével, hogy 
Crippenné Amerikába utafcott. 

Február 27. A „Musik Hall" estéje, amelyen 
Crippen doktor gépiró-kisasszonyával jelenik 
meg. A kisasszony Crippenné ruháját és ék-
szereit hordta. 

Március 23. Nash és a felesége Amerikába 
utaznak. 

Március 26. Angol lapokban gyászjelentés 
jelenik meg Crippenné haláláról, amely március 
huszonharmadikán Kaliforniában következeit be. 

Május 9. Crippen Ottó, a fogorvos fia Los-
Angelosból levelet ir, amelyben megcáfolja 
mostohaanyjának halálhírét. 

Június 15. A Nash-házaspár azzal az erős el-
határozással utazik el Newyorkból, hogy vissza* 
téi've, föltétlenül beszélni fog Crippennel. 

Juniiis 28. Nash végre beszól Crippennel, 
aki nem tud fölvilágosítást adni, hogy felesége 
melyik városban halt meg és hol égették el 
hulláját. 

Június 30. Nash összes gyanuokait elmondja 
Froes rendőrparancsnoknak ós Derv detektiv-
főnöknek. 

Julius 8. Dew detektivfőnök megjelenik Críp-
pennél, aki hosszas beszélgetés után bevallja, 
hogy a felesége haláláról szóló hír valótlan. Ő 
összeveszett az asszonynyal egy, a Martinelli-
házaspár látogatásánál történt incidensből ki-
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folyólag, mire felesége Amerikába utazott. Dew 
elkíséri Crippent Hilldrop-Crethenbe. 

Julius 9. Láng, Crippen alkalmazottja gazdá-
jának megbízásából fiuruhákat vesz. Crippen és 
miss Neve délután egy órakor eltűnnek. A fog-
orvos bucsuzólevelet hagy Langnak, hogy vé-
gezze teendőit. 

Julius 11. Dew rendőrfőnök a hilldropi házba 
jön és tapasztalja, hogy Crippen a gépiró-kis-
asszonynyal elutazott. 

Julius 13. A ház pincéjében emberi csontvá-
zakat ásnak föl. 

Julius 14. A „Scotland Yard" nyilvánosságra 
hozza az eltűnt párnak a személyleirását. 

Julius 19. A „Scotland-Yard" dijat tűz ki Crip-
pennek és kedvesének megtaló.-.sára. 

Július 20. Crippen és miss Neve mint Robin-
son pap.és fia elhagyják Antwerpent a Monterose-
hajón. 

Julius 21—22. Drótnélküli távirat érkezik a 
Monteroseröl, amelyben a hajó kapitánya jelenti, 
hogy a szökevények a hajón vannak. 

Julius 23. Dew Liwerpoolból Montreal felé a 
menekülők üldözésére indult. A kanadai rend-
őrséget értesitik, hogy Robinsont és fiát tar-
tóztassa le. 

Crippen elfogatása alkalmából a figyelem újra 
a drótnélküli távíró felé terelődött. A szisz-
téma ma már annyira megjavult, hogy a leg-
kisebb hajó- és vasúti állomásokkal is lehet 
érintkezni négyszáz-nyolcszáz kilométer tá-
volságra 0'5—2 5 kilovatt segítségével. 

Mulatott a csendőrörsvezető. 
— Leütötte a fürdöbérlőt. — 

(Saját tudósitónktól.) Egy késmárki csendőr-
örsvezető vasárnap ugyancsak megfeledkezett 
hivatásáról és Szepesbélán, ahová mulatni ment, 
olyan botrányt és garázdálkodást rendezett, 
amelynek több ember lett az áldozata. Az ala-
posan berúgott ember kardjával, folytonos ha-
donázás közben, azokat, akik megakarták fé-
kezni, össze-vissza verte és szúrta. Ennyivel 
sem elégedett meg, hanem a falu birájának a 
feleségén erőszakot akart elkövetni. 

Lapresko János késmárki csendőrörsvezető 
vasárnap délután mulatni ment a szepe6bélai 
fürdőbe. Miután egynéhány pohár bort föl-
hörpintett, átment egy asztalhoz, amelynél 
szepesbélai legények mulatoztak. Hangos volt 
a jókedv és a legények a csendőr kedvenc nó-
táját: „Már én többé csendőrlegény nem le-
szek . . ." énekelték. A csendőrörsvezető — 
ugylátszik — meg is feledkezett ebbeli minő-
ségéről, mert egyszerre minden indok nélkül 
kardo'tt rántott és az összes poharakat és üve-
geket leverte az asztalról, majd pedig neki. 
rontott Galgon Mihály fürdöbérló'nek, akinek 
jobb arcára egy tizenkét centiméteres vágást 
mért. Azután az ottlevök közül is többeket 
megsebesített. Mikor a fürdőbérlö föltápász-
kodott, hogy az orvoshoz menjen, a brutális 
csendőr még egy vágást mért a fürdőbérlő há-
tára. 

Ezek után az örsvezető kereket oldott és a 
szomszédos Nagyőr faluba szaladt. It t az egyik 
házban lakodalom volt. Odament és egy pár 
korty pálinka lehörpintése után ott is garáz-
dálkodni kezdett. Összetörte a zenét szolgál-
tató gramofon lemezeit, majd kirántotta a 
kardját és azzal vagdalkozni kezdett, miközben 
egynéhány legényt ismét megsebesített. De még 
oz sem volt elég. Beállított a falu birájának 
feleségéhez és azt szerelmi ajánlatával ostro-
molta. Az asszony sikoltozására a szomszédok 
és a közellévő lakodalmas ház vendégei össze-
gyűltek és most már bátorságot vettek ma-
guknak, hogy a megvadult csendőrörsvezetöt 
megfékezzek. A dolog nehezen ment, mert Lap-
resko János folyton vagdalkozott a kardjával, 
amelyet azonban végre sikerült a kezéből ki-
csavarni. Azután megkötözték, felrakták egy 
szekérre és bevitték Késmárkra, ahol letar-
tóztatták. 

Másnap Mózes Emil csendőrszázados kiszállt 
Szepesbélára és Nagyőrre, ahol eddig mintegy 
husz tanút hallgatott ki, akik megegyezően 
erősítették meg a történteket. Galgon Mihály 
fürdőbérlö állapota igen súlyos. 

Egy játékos levele. 

Osztende, julius 27. 
Mikor a rendőrség berontott a játékterembe 

és lefoglalta a bankot, én, akit szintén kiza-
vartak a teremből, elmentem a tengerpartra 
sétálni. A nagy palota aljáról még visszanéztem 
az elsötétült ablakokra. Ott fekszik az aszta-
lon az utolsó százfrankosom, amelyet élet-ha-
lálra megkockáztattam. Nagyon meleg volt. A 
szmokingos urak plasztronjai behorpadtak az 
izzadtságtói. A nők arcáról csúnyán, illuzió-
rontóan levilágítottak a lemosott pudersávok-
Fényes világosság volt a teremben és mi olyan 
gyűröttek voltunk. Sohasem fogom ezt az es-
tét elfeledni. Vesztettem. Mindig vesztettem. 
A végén már arra gondoltam, hogy a banktól 
kérek kölcsönt a hazautazásra. És föltettem 
az utolsó százfrankost. Akkor jött a rendőr-
ség. Lefoglalta a pénzeket s a termeket örök 
időkre bezárta. Kár volt a százfrankért. Ki-
mentem sétálni a tengerpartra. Hűvös volt és 
fujt a szél. Jaj, milyen szegény voltam. * 

. . . Az apám nem volt kártyás. Becsületes, 
öreg ember volt. Én sem kártyázom. Csak itt! 
Mikor idejöttem pihenni, nagyon fáradt vol-
tam. És most még fáradtabb vagyok. Olyan 
helyre kellett volna mennem, ahol nem lehet 
kártyázni. 

Én nem vagyok kapzsi ember. Milyen szé-
pen tudom elszórni, ha van ! Mindenkit szere-
tek és mindenkinek adok. De szeretem a pénzt. 
Szerelmes vagyok a gondtalanságba, az éjsza-
kába és az álmaimba, amelyekben állandóan 
szerepel egy kis, könnyüvérü leány, akit ugy 
szeretnék öltöztetni, mint egy nyugati herceg-
nőt. Olyan jó a pénz. Ezért még kártyázni is 
érdemes. Én szegény vagyok, de kártyáztam. 
Most nem tudom, hogyan fogok hazautazni. . . * 

. . . A' tengerparton beszéltem egy hullával. 
A viz odasodorta a partra és a holdfény na-
gyon barátságosra, szépre ezüstözte az arcát, 
amely felpuffadt volt, de én ugy képzeltem, 
hogy kövér a boldogságtól, mert már meghalt. 

— Te is kártyáztál — mondtam neki és nem 
mertem sírni, mert fujt a szél és barátság-
talanul belefujt a kabátom alá és féltem. 
Egyedül voltam a nagy, szomorú tengerparton. 
Nekem akkor barátom volt az a halott. És 
szerettem, mert bátor volt és meg tudott halni 
a kártya miatt. I t t nagyon sok ilyen halott 
van. Majdnem annyi, mint Monte-Carloban. A 
temetőben egymás mellett vannak az ön. 
gyilkosok sirjai. Én nem mernék kimenni a 
temetőbe. Jobb i t t a tengerparton, ahol most 
olyan szomorú minden. Holnap délelőtt felkel-
nek a fiatal asszonyok és kijönnek ide 
kacagva, nagyon vidáman és kegyetlen mosoly-
gással és játszanak a vizben, amely felett száll-
nak a párisi parfümök illatai. És lubickolnak a 
napsütéses, langyos vizben, ott, ahol most egy 
halott kártyás fekszik. Holnap itt megint vigak 
lesznek és sütni fog a nap. Utálatos! Meg-
rúgtam a halottat. Belerúgtam erősen a fejébe 
és az én barátom néhányat forgott és be-
gurult a vizbe, ahol már vitte tovább az ár . . • 

* 

. . . Ugy gondoltam, hogy haza megyek. Ne-
kem nincs revolverem, pedig nem vagyok gyáva. 
De elszánt vagyok, nem a halálra, hanem az 
életre. Levettem a kalapomat és sirtam. Hol-
napután otthon leszek. Küldjetek száz koronát 
útiköltségül. Csak az utolsó százfrankos téte-
met sajnálom. Azt sajnálom, hogy miért nem 
lehetett azt a tétet lejátszani. Miért nem jött 
be két perccel később a rendőrség ? Talán av-
val a száz frankkal nyertem volna V Akkor 
nem rúgtam volna meg azt a hullát. Kár 
értem . . . 

* 

Azt hiszem, egy osztendei szálloda asztalán 
találtak egy ilyen, vagy ehez hasonló, nagyon 
búbánatos, ottfelejtett levelet. Ott sokan 

voltak és mióta bezárták a játékbankot, na-
gyon kevesen vannak. Az elutazottak közül 
kellett, hogy valaki egy ilyen levelet is hagy-
jon hátra. 

Balassa Emü. 

Az aranykereskedők. 
— Leleplezett orosz csalók. — 

(Saját tudósítónktól.) A varsói rendőrség egy 
hollandi újságíró segítségével két veszedelmes 
orosz csalót tartóztatott le, akik igen sok kül-
földi kereskedőt nagy összeg erejéig megkáro-
sítottak. Olcsó áron aranyport Ígértek, ravaszsá-
gukkal megtévesztették a legóvatosabb keres-
kedőt is, aki csak otthon látta be szégyen-
kezve, hogy csalók áldozata lett. 

(Az aranybányák.) 

Az utolsó időben számos külföldi, különösen 
hollandi kereskedő egy Petrovics Sándor nevü 
orosz embertől levelet kapott, amely elmondta, 
hogy Petrovicsnak Kelet-Szibériában nagy ki-
terjedésű aranybányái vannak,amelyeket az orosz 
kormány teljesen kizsarol. Szerződést kellett 
ugyanis kötnie a kormáuynyal, hogy az összes 
aranyat, amelyet bányái termelnek, az orosz 
államnak adja el. A szerződés nemsokára le-
jár s ezért elhatározta, hogy kijátsza az orosz 
kormányt azzal, hogy jóelőre olcsó áron le-
köti aranytermelését külföldi cégeknek. Ha va-
laki reagált az ajánlatra, akkor Petrovics tit-
kára, egy Selmer nevü ember vette át a leve-
lezést, aki német nyelven magyarázgatta az 
üzlet kedvező voltát. 

Hangoztatta, hogy az üzlet nem jár semmi-
féle kockázattal. Mivel az aranypor teljesen 
vámmentes, a magyarázó levéllel együtt egy 
kis aranypor-mintát is küldött. Az aranytarta-
lom kilencvenkét százalék volt és Petrovics 
kötelezte magát, hogy évenkint háromszáz ki-
logram aranyat szállít. Egy kilogram kilencven-
két százalékos aranyért pedig csak ezerhét-
százötven koronát követelt. Az aranynak 
valóságos értéke azonban kétezerötszáz korona 
volt s igy az üzlet nagyon kecsegtetőnek lát-
szott. Az évi nyereség körülbelül 22.5.000 koro-
nát te t t volna ki háromszáz kilogram arany-
nál. A ti tkár arra is figyelmeztette a vevőket, 
hogy személyesen kellene néhányszor egy év-
ben Oroszországba utazniok az aranyért. Csak 
öt-hat kilométernyi utat kellene megten-
niök tul az orosz határon. Természetesen ott 
vennék át az arany árát is. . A vevők esküdt 
szakértőt hozhatnak magukkal; de tanácsosabb, 
hogy minél kevesebb embert avassanak a do-
logba, mert esetleg elárulnák az egész dolgot 
a kormánynak, amely megsemmisítené az üzle-
tet. Azután megmagyarázta a titkár, hogy az 
arannyal való próbát a laikus is igen könnyen 
megtanulhatja. A próbához szüksé^tes savakat 
és eszközöket azonban a vevőnek kell magával 
hoznia, mivel Oroszországban ilyesmit nem le-
het nyiitan vásárolni, mert gyanút keltenének. 
Az arany helyett a levélben teát vagy zabot 
írtak, ezt is csak óvatosságból tették, nehogy 
a levél avatatlan kezekbe jutva, árulóvá legyen. 

(A becsapott cég.) 

Egy hollandi cégnek nagyon tetszett az 
Orosz ajánlat. Mielőtt azonban üzleti össze-
köttetésbe lépett Petrovicscsal, előbb tudako-
zódott felőle. A legjobb információt kapta róla s 
arról is meggyőződhetett, hogy a levélben te t t 
kijelentés az arany vámmentességéről és áráról 
teljesen megfelel a valóságnak. Most már bizalom-
mal fordult az orosz aranybánya tulajdonosához. 
Levélben aztán megállapították, hogy Varsóban 
találkoznak. 

Petrovics Sándorban egy tiszteletreméltó ko-
moly kereskedőt ismert meg a hollandus cég 
főnöke. A tárgyalást azonban nagyon megne-
hezítette, hogy az orosz nem tudott se néme-
tül, se hollandusul, csak a saját hazája nyel-
vét beszélte. Helyette titkára, Selmer be-
szélt. Az arany-próbát a szálló egyik udvari 
szobájában végezték. A szoba közepén a pad-
lón ujságpapirosra rászórtak kis halmaz arany-
port; a szoba egyik sarkában asztalka állott, 
amelyen aranyporon kivül a próbához szüksé-
ges mindenféle eszköz és vegyiszer volt. Az 
ajtót gondosan bezárták, a redöket lebocsáj-
tot ták s a kulcslyukat kalappal sötétítették 
el. Azután fölszólitották a hollandi kereskedőt. 
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hogy körülbelül husz-huszonöt gram aranyat 
vegyen el a halmazból és csavarja abba a pa-
pirosba, amit Selmer kivett a zsebéből. Selmer 
a becsomagolt aranyat odatette az asztalra a 
dobozok közé, azután ide-oda futkosott a 
szobában, tett-vett s végre kis üveg bóraksz-
port húzott ki a «sebébőL Petrovics ezalatt 
folytonosan foglalkoztatta a hollandit. Oroszul 
magyarázgatott neki valamit, amit a keres-
kedő azonban nem értett. 

(Fölfedezik a csalást.) 

Végre megkezdődött az aranynak próbálása. 
"Kis benzinlámpával fölhevítették azt a darabka 
faszenet, amelyre az aranyport hintették. Ami-
kor az olvasztott aranyat egy tál vizben lehű-
tötték, a hollandi meggyőződött róla, hogy csak-
ugyan kilencvenkét gram a tartalma. Gyö-
nyörű, tiszta, drága arany volt. A hollandi nem 
is okoskodott most már sokáig, hanem meg-
fizette húszezer rubellel a harminc kiló aranyat, 
amit rögtön megvásárolt az orosztól. Az ara-
nyat gondosan becsomagolták egy külön e célra 
készített, gummitáskába s a hollandi elutazott 
kincsével. Amikor hazaérkezett, első utja egy 
szakemberhez vitte, aki alig vetett egy pillan-
tást az aranyra, meglepettén fölkiáltott: 

— Hiszen ez nem arany, ez vörösréz! 
A kereskedő elsápadt s reszkető kézzel nyúj-

totta a szakértőnek a Varsóban nyert próbát, 
amelyet a saját szeme előtt olvasztottak. 

— Igen, ez tiszta, kilencvenkét grammos 
arany, — felelte a szakértő. 

(Az áldozatok.) 

A kereskedő elszaladt az ügyvédjéhez, aki 
azt mondta neki, hogy az orosz bányatulajdo-
nost nem perelheti be, mert maga is bajba 
keveredhetik, hiszen az orosz kormány kiját-
szását kísérelte meg. A csalókat csak csalafin-
tasággal lehetne leleplezni. A rászedett keres-
kedő ezután újságokban hirdetést te t t közzé, 
amelyben fölszólította jelentkezésre azokat 
a kereskedőket, akik szintén ajánlatot kap-
tak Petrovicstól. Néhány nap múlva egész 
halom levelet kapott, amelyben panaszkodtak 
a kereskedők, hogy szintén áldozatává lettek j 
az orosz csalóknak. Most azt a tervet eszelték 
ki, hogy újra összeköttetésbe lépnek az oro-
szokkal. Előbb azonban a hollandi főkonzul ál-
tal figyelmeztették a varsói rendőrséget a 
csalókra. Egy újságíró vállalkozott a csalók 
leleplezésére. Egy ügyvéddel együtt elutazott 
Varsóba, Előre értesítették természetesen a 
csalókat, hogy két hollandi kereskedő fog ér-
kezni, aki aranyat akar vásárolni. 

Varsóba érkezvén, ahová 25,000 rubelről 
ezóló hamisított hitellevelet vittek magukkal, 
elsőbben is fölkeresték a hollandiai konzult, 
aki értesítette őket, hogy a rendőrség megtett 
minden intézkedést a csalók leleplezésére. A 
rendőrség terve ez volt : A csalókat nyugodtan 
alkudozni hagyják s amikor már az aranyat 
elcsomagolták s az árát fölvették, rajtuk üt-
nek. Másnap Selmer fölkereste a hollandi keres-
kedőket s bemutatkozott nekik. Később eljött 
Petrovics is és megkezdték az üzlet lebo-
nyolítását. A két álkereskedő nagyon figyelte 
Selmer működését s csakhamar észrevette, 
hogy a rézport gyors mozdulattal elcserélte 
valódi arannyal, amelyet aztán megolvasztott. 

(Letartóztatták a csalókat.) 

Az olvasztás után mégkötötték az üzletet. 
Aztán kifizették a hamisított hitellevéllel az 
állítólagos aranyport s segítettek az elcsoma-
golásban is. Mikor mindezzel készek voltak, 
fölnyitották az ajtót s ekkor berontott a rend-
őrség, amely letartóztatta a két csalót. Az 
aranypor helyett ismét rézport csomagoltak el. 
Petro.vicsnál több hamisított útlevelet találtak. 
Kiderült, hogy valódi neve Latzkó és folyéko-
nyan beszél németül. Titkárát Schneider Vilmos-
nak hívják. Akihallgatáskor Schneider öngyilkos-
sági kísérletet tett. Mind a kettő dúsgazdag em-
ber, ami nem is csoda, mert amint megvallottak, 
már huszév óta csalják az embereket. Tizenhat év-
vel ezelőttbüntetést szenvedtek hamisított arany 
árusításáért. A két veszedelmes csalót most 
ártalmatlanná tették,. 

Junga Sebő szabadlábon. 
Szenzációs Ítélet. — A századost nem fokozták le. 

(Saját tudósítónktól.) A szenzációs kassai 
pokolgép-merénylet hősét, Junga Sebő hon-
védszázadost ma szabadlábra helyezte a szé-
kesfehérvári hadbíróság. Tizenegy hónapig 
volt vizsgálati fogságban a százados, amíg 
ma kimondották reá a csodálatosképen enyhe 
Ítéletet. Egyévi fogházra ítélték Jungát, bün-
tetését a vizsgálati fogsággal kitöltöttnek 
tekintették. s ma szabadlábra helyezték. 

Az izgató pokolgépmerénylet, amelyet 
Junga Sebő nagykanizsai százados követett 
el, mult év augusztus 24-ikén történt. Posta-
csomagban pokolgépet küldött. Mátyássy 
Zoltán kassai honvédhadbiró-századosnak, 
akit a robbanó küldemény súlyosan meg-
sebesített. A rendőri nyomozás kiderítette, 
hogy Junga küldte a pokolgépet, azzal a 
céllal, hogy Mátyássyt megölje. Jungát le-
tartóztatták s megindult a találgatás: miért 
követte el a merényletet? Kiderült, hogy 
Mátyássy régebben hevesen udvarolt Junga 
feleségének akkoriban, amikor Jungáék is 
Kassán laktak. Legvalószínűbbnek látszott 
tehát, hogy a merénylet mozgató rugója a 
féltékenység volt. 

A hadbíróság a legnagyobb titokban tar-
totta meg tárgyalását. Hogy miket vallott 
Junga s miért itélt felette igen enyhén és 
szokatlanul gavallérosan a hadbíróság, az 
örök titok. Csak annyi a valóság, hogy 
Jungát, akit nyugdíjazni fognak, ma sza-
badlábra helyezték. 

(Hivatalos nyilatkozat.) 
Egy újságíró fölkereste Hohenberger Anta^ 

tábornokot, az igazságügyi osztály vezetőjét. 
— Van-e tudomása a tábornok urnák arról, 

hogy Junga Sebő századost szabadlábra helyez-
ték és Budapesten van? — kérdezte. 

A tábornok meglepődött és szemmellátható-
lag nagy zavarban volt. 

— Igen — felelte — Junga Sebő századost a 
székesfehérvári hadbíróság szabadlábra helyezte• 

Szünetet tartott a tábornok, majd igy foly-
tat ta nyilatkozatát: 

— A százados szabad, de ebből, nagyon ké-
rem, ne vonjanak következtetéseket. Ez nem 
jelenti azt, hogy az ártatlansága kiderült, az 
ügy tisztázva van, hiszen a hadbíróság még 
nem mondott ítéletet! 

— És mikor lesz a végtárgyalás a Junga-
ügyben ? 

— Föltétlenül augusztus végén. Részletekről 
nem nyilatkozhatom, ez szigorúan hivatalos 
titok. Arról sem nyilatkozhatom, mikor és hol 
jelentkezik Junga százados.- Mégegyszer: a 
százados szabadlábrahelyezésével nem zárta le 
a hadbíróság az aktákat : óvatosságot kérek, 
mert korántsem intéződött el a bünpör. 

A tábornok többet nem mondott. 

(Jelentkezett a százados.) 
A József-utca negyvennyolcadik szám alatt 

van a magyar királyi honvéd-térparancsnokság. 
Itt jelentkezett ma reggel félkilenc órakor 
Junga Sebő százados, teljes díszben, karddal 
az oldalán. Tizenegy hónapig nem hordott kar-
dot a szerencsétlen százados. A hivatalban 
természetesen zárkózottak...Az inspekciós szá-
zados zordan jelentette ki : 

— Nincs tudomásom. Nem adhatok informá-
ciót. Soha sem adunk. 

De mégis megállapították, hogy ma csak egy 
honvédszázados jelentkezett a térparancsnok-
ságon, az illető vidékről érkezett, Székesfehér-
várról és a személyleirása teljesen megegyezik 
a Junga Sebőével. Tehát Junga Sebő félkilenc-
kor hivatalosan is jelentkezett, 

(Egy évi fogház.) 
Éjjel jelenti tudósitónk: Junga Sebőt egy 

évi fogházra Ítélték s azt a vizsgálati fog-
sággal kitöltöttnek tekintették. A szabad-
lábrahelyezett Junga ma érkezett Buda-
pestre, ahol feleségével együtt két napot 
tölt. Azután Olaszországba utazik, ottlakó 
nővéréhez. Jungát nem fokozták le, hanem 
nyugdíjazni fogják. 

Crippen 
* 

A nagy bűnözők célszerűen felépített tervü-
ket gyönyörűen viszik keresztül. Nincs az az 
akadály, amelyet könnyedén át ne ugornának, 
nincs az a bűnjel, amelyet meg ne semmisíte-
nének és az utolsó fordulónál, amikor a ravasz 
kopók már más irányba terelik a nyomozást, 
a grandiózusán megoldott gaztett keresztül-
vivöje megjelenik a félhomályban, elárulja ma-
gát és a vége az, ami a kisstílű szélhámosoknak : 
a börtön. Baszkolnyikov visszajáró szelleme ez. 
Visszamegy az áldozathoz, megnézi, él-e még, 
megveszi az újságot, elolvassa a rablásról szóló 
referádát, vitatkozik a dologról, a helyes uta-
kon járóknak igazat ad és ha ilyenkor valaki 
a szemébe mondja: „te gyilkoltad meg", nem 
tagad, sőt össze sem rázkódik, természetesnek 
találja. 

A főbenjáró bűn elkövetője csak eleinte 
védekezik. Elkeseredett harcot viv az élettel és 
a halállal, de amikor a tudatára ébredj hogy 
veszve minden, már nem mentegetőzik, már 
nem félti a bőrét, hanem tettét nagyobbítja, 
szebbé teszi és ajkán megjelenik a bizonyos 
ironikus mosoly, amelyben benne van a meg-
változhatatlan dolognak a ténye. 

— Hiába akasztanak fel engem, feltámasztani 
vele nem fogjátok a holtakat. 

Ha pedig azt hiszi, hogy veszve van egészen 
és mégis kiszabadul — Jánossy esete — elveszti 
a fejét, a lába fölmondja a szolgálatot, nem 
tud többet emberek között mozogni. De ez 
csak azoknál fordul elő, akiket az igazságszol-
gáltatás dob vissza az életbe. Mert, akik egy 
egész csomó gaztettet hajtottak végre, azok 
elbizakodnak, vakmerőek lesznek és ujabb, 
nagyobb ügyeken törik a fejüket. És a vériik 
nem hagyja nyugodni őket addig, mig el nem 
árulják magukat. Mig rajta nem vesztenek és 
el nem fogják őket. Példa erre a délvidéki foj-
togató és most legújabban Crippen doktor 
esete. 

Ez az ember ahol eddig megfordult, valaki-
ben megfordította a gyilokját, valakit kifosz-
tot t vagyonából. És most rajtavesztett. Nem-
csak, hogy kitudódott tette, hanem utóiérte őt 
a nagy bűnözők végzete és valahol Canada 
közelében a nyilt tengeren elfogták, szőke ked-
vesével, a szép miss Nevé-vel együtt. 

Ha most nem fogták volna el, egészen bizo-
nyos, hogy a bájos Nevé-t ugyanaz a sors 
érte volna, mint Crippen feleségét, mert ez az 
ember gyilkosságra született. Miután az első 
eset sikerült, elkövette a másodikat, harmadi-
kat és egészen bizonyos, hogy sorra került 
volna a gépirókisasszony feje is. sz. j. 

Egy volt detektív üzelmei. 
(Saját tudósítónktól.) Érdekes és kalandos 

multu ember ügye került ma a szegedi királyi 
tábla elé. Néhány év előtt még a szegedi 
detektiv-karnak volt egyik legügyesebb tagja 
Turgyán Emil, akinek zsarolási ügyében ma 
hozott másodfokú Ítéletet a szegedi királyi 
ítélőtábla. Szolgálati ideje alatt a szegedi rend-
őrségnek látszólag leghasznavehetőbb tagja 
volt a bűnös útra tért titkosrendőr, amig 
egy véletlen folytán ki nem derültek üzel-
mei. Amikor leleplezték s a ¡bűnvádi eljá» 
rást ellene megindították, ismeretlen helyre 
szökött Turgyán, akit csak egy évi erélyes 
nyomozás után sikerült a fővárosban el-
fogni. Érdekes, hogy Turgyán szökése alatt 
állandóan mint Turdeán Emánuel szerepelt s 
e hangzatos néven az összes nagyobb vidéki 
városokat bejárta. Ezen név alatt hosszabb 
ideig bujkált Temesvárott, Pozsonyban, Nagy-
váradon és Budapesten. Mulatságos körülmény, 
hogy a szegedi királyi törvényszék által körö-
zött egyén Nagyváradon a rendőrségen teljesí-
tett próbaszolgálatot. Budapesten pedig egy 
magán cimirodában dolgozott háborítatlanul 
mindaddig, mig a nyomozó hatóság föl nem 
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fedezte. Ekkor végre hossza kutatás után si-
kerfiit letartóztatni s elkövetett üzelmeiért 
felelősségre vonni. 

Tárgyin Kmil volt szegedi detektív ellen 
Kecskét István szegedi gépkereskedő tet t elő-
M0r büntető följelentést zsarolás miatt. A vád-
irat szerint Turgyán nyomozást vezetett Kecs-
kés ellen, akit azzal gyanúsítottak, hogy lopott 
géprészeket vásárolt. A detektív azt az aján-
latot tette Kecskésnek, hogy tizennyolc ko-
ronáért megszünteti a további eljárást. A 
gépkereskedő átadta ezt az összeget, hogy a 
további zaklatástól megmeneküljön, de más-
nap meggondolta a dolgot és Sómogyi Szilvesz-
ter dr főkapitánynál följelentette Turgyánt. 
A detektív azzal védekezett, hogy csak színleg 
akarta magát megvesztegettetni, hogy azáltal 
megnyerje Kecskés bizalmát s könnyebben ki-
deríthesse a tényállást. A Kecskéstől kapott 
pénzt át is adta a főkapitánynak, aki ennek 
ellenére is rögtön felfüggesztette Turgyánt, aki 
ellen a bünügyi eljárást is megindította. A 
szegedi királyi tőrvényszék büntetőtanácsa 
azonban Turgyánt fölmentette, még pedig azzal 
az érdekes indokolással, hogy a nyomozó ható-
ságoknál szokásban van a gyanúsítottak félre-
vezetése, amely a vizsgálat érdekében történik. 

A királyi ügyészség fölebbezése folytán az 
úgy az ítélőtábla elé került. Trayber Vince 
királyi főügyész megnyugodott a detektív föl-
mentésében, ellenben a fölebbezésnek az ítélet 
indokolására vonatkozó részét föntartotta. Sze-
rinte törvényellenes a terheltekből ámítással 
venni ki a vallomást. Épen azért nem lehet 
megengedni, hogy jogerős birói Ítélet szokás-
nak minősítse s igy szinte szankcionálja ezt a 
törvénytelenséget. A királyi Ítélőtábla az érde-
kes fölebbezésnek helyt adott s a különös in-
dokolást mellőzte. 

Ezzel azonban Turgyán Emil ügyei koránt-
sem fejeződtek be, mert szökése alatt Pozsony-
ban, ahol ideiglenes minőségű állomásfelvigyázó 
volt, szintén csalást követett el. A megkáro-
sított följelentésére a pozsonyi rendőrhatóság 
szintén eljárást indított ellene. 

NAPI HÍREK 
Huszonöt év előtt. • 

1885 JUHUS 28. 
• Az osztrák-magyar bankszabadalom. -

A mai bankkérdéshez némileg hasonló vál-
ság ütöt t kí 1885 nyarán. Julius 28-án tar-
to t ták az első értekezletet, amelynek tárgya 
a lejáró osztrák-magyar bankszabadalom 
megújítása volt. Már fölmerültek egyes rész-
ről olyan kívánságok, amelyek megvalósu-
lás esetén kellő tápanyagot nyúj that tak egy 
későbbi időre, amikor az önálló bank köve-
telése nemcsak programszerűen, de pozitív 
formában fölmerül. 

A bankszabadalom megújítása küszöbön 
állott. Előtérben volt a bankjegyszövegek 
megváltoztatásának kérdése. Fölmerült az 
eszme, hogy a magyar és német szöveg 
mellett más nyelvet is alkalmazzanak a 
bankjegyeken. Ezt az eszmét azonban a tár-
gyalások során elejtették. Ugy a magyar, 
valamint az osztrák kormány különböző 
követeléseket támasztott . A magyar kor-
mány a bank szervezetében követelt némi 
módosítást. Követelte a budapesti fiókintézet 
nagyobb függetlenségét és az intézet nyel-
vének teljes magyarságát. Kívánta továbbá 
a magyar dotáció fölemelését ós valamilyen 
intézkedést a mezőgazdasági váltók leszámí-
tolásának megkönnyítésére. Az osztrák kor-
mánynak is voltak módosításra vonatkozó 
kívánságai. A lengyelek és különösen a 
csehek pressziója folytán az osztrák kor-
mány a prágai fiókintézet teljes függetlenité-
sét kívánta. Egyéb követelései is mind a 
cseh pénzpiac előmozdítására vonatkoztak. 

A későbbi tárgyalások során a követelések-
nek csak egy része valósult meg. De ez is 
elég volt ahoz, hogy megadja Magyarorszá-
gon egyeseknek az impulzust az önálló 
bank nyomatékosabb követelésére. 

— A király vendége. Gizella bajor hercegnő 
ma reggel Münchenből Ischlbe érkezett. 

— Fábry Károly Afrikában. Fábry Ká-
roly, volt országgyűlési képviselő, néhány hét 
molva Észak-Afrikába utazik. Az afrikai ut 
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előtt a Balkán-államokat és Olaszországot is 
bejárja a volt képviselő, aki visszatérte után 
utilevelekben fog beszámolni útjáról. 

— József főherceg Kis jenőn. József fő-
herceg Libits Adolf jószágkormányzóval tegnap 
Kisjenőre érkezett és ma résztvett a gyulai 
honvédezred gyakorlatán. Délután a kisjenői 
uradalomban cserkészett a főherceg kíséretével. 

— Justh Gyula Budapesten. Justh Gyula, 
az országos függetlenségi és 48-as párt elnöke, 
holnap Budapestre érkezik. Innen, amint a po-
litikai viszonyok megengedik, négy heti kúrára 
Karlsbadba utazik. 

— A harmadik szegedi körjegyzőség. A 
hivatalos lap mai száma közli a szegedi közjegy-
zői kamara pályázati hirdetményét a Szegeden 
újonnan rendszeresített harmadik királyi köz-
jegyzői állásra, Beavatott körökben bizonyosra 
veszik, hogy Szeged harmadik királyi közjegy-
zője Pálmai Lajos dj- aradi közjegyző-helyettes 
lesz, aki ebben a minőségben már közel egy 
évtizede működik. A hivatalos lap pályázati 
hirdetménye igy szól: 

A magyar királyi igazságügyminiszter ur 1910. 
évi julius hó 20-án 6865/1910. I. M. E. szám alatt 
a Szegeden újonnan rendszeresített harmadik 
királyi közjegyzői állás betöltése tárgyában két 
heti határidővel pályázatot rendel. 

PÁLYÁZAT. 
450/1910. A szegedi királyi közjegyzői kamara 

a Szegeden újonnan rendszeresített harmadik 
királyi közjegyzői állásra a nagyméltóságú ma-
gyar királyi igazságügyminiszter ur 6865/1910. 
I. M. E. számú rendelete folytán pályázatot 
hirdet és felhívja az ezen állásra pályázni szán-
dékozókat, hogy minősítésüket igazoló okmá-
nyokkal, tehát ügyvédi gyakorlatukat ügyvédi 
kamarai hiteles kivonattal, közjegyzői jelölt és 
közjegyző-helyettesi gyakorlatukról az 1874. évi 
XXXV. t.-c. 20. §-a szerint kiállított és látta-
mozott bizonyitványnyal, közjegyzői gyakorla-
tukról pedig közjegyzői kamarai hiteles kivo-
nattal, nyelvismereteiket erre vonatkozó hitelt 
érdemlő bizonyítványokkal és amennyiben az 
állam hivatalos nyelvén kivül okiratoknak más 
nyelven való felvételére már jogosítva volnának, 
e részbeni nyelvjogositványaikkal felszerelt pá-
lyázati kérvényeiket 1910. évi augusztus hó 
10-ik napjáig bezárólag ezen kamarához Sze-
gedre terjeszszék be. Kelt Szegeden, 1910 julius 
hó 24-én. A szegedi királyi közjegyzői kamara. 
Mezey Zsigmond, kamarai elnök. 

— Affér a képvise lőházban . A Ház mai 
ülésén Lovászy Márton interpellált a zemplén-
megyei főszolgabíró ügyében. Interpelláció köz-
ben Nagy Sándor, a főszolgabíróra vonatkoz-
tatva, közbekiáltott: 

— Gyáva fráter! 
Molnár Béla munkapárti képviselő erre meg-

kérdezte Nagy Sándortól: 
— Föntartja ezt a kijelentést a Házon ki-

vül is? 
— Igen! — felelte Nagy Sándor. 
Ortvay Aladár, a megsértett főszolgabiró hol-

nap Budapestre érkezik, hogy lovagias uton ve-
gyen elégtételt Nagy Sándortól. 

— A m o n t e n e g r ó i t r ó n ö r ö k ö s l e m o n -
d o t t ? Egy éjjel érkezett cettínjei távirat je-
lenti, hogy Daniló montenegrói t rónörökös 
állítólag ma lemondott a trónöröklés jogáról. 
A hírt még nem erősítették meg. 

— A Habsburgok ünnepe. Bécsből jelentik: 
Ischl-fürdő augusztus tizennyolcadikán impo-
záns ünnepélynek lesz a tanuja. A király 
nyolcvanadik születésnapját ünnepli az ural-
kodó családja. Az ünnep a Habsburgok családi 
összejövetele lesz. Rajta csakis főhercegek vesz-
nek majd részt, a család nem-főhercegi tagjai 
távolmaradnak. Kivétel lesz természetesen a 
trónörökös felesége, Hohenberg hercegnő, aki-
nek a férje hosszas közdelem után kivívta, 
hogy a cseh grófnőtől a Habsburg-családban az 
őt megillető helyet ne lehessen megtagadni. 
Az ünnep rendezésében a trónörökös ugyan-
csak kiveszi a maga részét. Napok óta hosz-
szas telefonálás folyik Ischl ésaTaufers-kastély 
között, ahol a trónörökösék nyaralnak. Az 
üunep misével fog kezdődni, amelyet a linzi 
püspök celebrál. Azután lakoma lesz, amelyet 
a Kurhausban tartanak, mert az ischl-i kastély 
kicsiny a család összegyűlt tagjainak és a kí-
séretnek, amelynek számára külön „marschall-
tafel" lesz fölállítva 
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— Főesperesválasztás . A gyulai görögkeleti 
román főesperesi állásra Ciühandu György aradi 
lelkészt választották meg egyhangúlag. 

— A trónörökös a német hadgyakorla-
tokon. Bécsből jelentik: Mint már hire járt, 
Ferenc Ferdinánd trónörökös tényleg részt fog 
venni a német hadsereg szárazföldi hadgyakor-
latain. Ujabb értesülés szerint a német cdászár 
most meghívta a trónörököst a német flotta 
gyakorlataira is. Hír szerint Ferenc Ferdinánd 
már el is fogadta a meghívást. Azt a hirt, 
hogy a trónörökös résztvesz az osztrák-
magyar flotta hadgyakorlatain, nem erösitik 
meg, mert ezeket a gyakorlatokat nem lehet 
beilleszteni a főherceg utiprogramjába. 

— A királygyakorlatok. Az idei nagy had-
gyakorlatok nagyobb méretűek lesznek, mint a 
tavalyiak. Bécsben ma összeült a vezérkar, hogy 
a terveket megállapítsa. Összesen kilencvenezer 
ember vesz részt a hadgyakorlaton. 

— F ö l f ü g g e s z t e t t a l i s p á n . Marosvásár-
helyről jelentik: A belügyminiszter ma 
a közigazgatási bizottsághoz levelet inté-
zett, hogy rendelje el Költő Ignác alis-
pán ellen a fegyelmit megelőző Vizsgá-
latot. Az alispánt, aki tudatosan több tör-
vényellenes dolgot követet t el, fölfüggesz-
te t t ék állásától. 

— Kitüntetések. A hivatalos lap jelenti, 
hogy a király Csajda Jánosnak, Kolaróc nagy-
község jegyzőjének, sok évi buzgó szolgálata elis-
merésein, az arany érdemkeresztet adományozta. 
— A király Franki Ede földbirtokosnak és tör-
vényes utódainak, a közügyek terén szerzett 
érdemei elismeréseül, a magyar nemességet 
„nagysárói" előnévvel adományozta. — Arányi 
Károly és Molterer Antal pénzügyi tanácsosok-
nak nyugalmaztatásuk alkalmával, sok évi hü 
ós buzgó szolgálatuk elismeréseül, a Ferenc 
József-rend lovagkeresztjét adományozta a 
király. 

— Német szocialisták egymás ellen. Ber-
linből jelentik : Egész Németország szoeiálista 
tábora egyébbel se foglalkozik most, mint a 
badeni szociáldemokrata-párt dolgával. A ba-
deni szoeiálista képviselők ugyanis nemrég a 
porosz költségvetés tárgyalásakor megszavaz-
ták a porosz királyi civillista fölemelését. Azután, 
mikor a badeni tartománygyülés elnöke három-
szoros hoch-ot kiáltott a badeni nagyhercegre, 
a szociálisták is felállottak a helyükről, majd 
résztvettek az udvari szertartásokon is. A ba-
deni elvtársak e szereplése az oka a német 
szociálista-világ felfordulásának. Tegnap este 
Berlinben tiz helyen is tartottak gyűlést a 
szociálisták, amelyeken megbeszélték a leg-
közelebbi magdeburgi pártkongresszus előké-
születeit. Mind a tiz gyűlés szónokai élesen 
elitélték a badeni szociálisták viselkedését, 
amely megdönti a pártegységet és veszélyez-
teti a párt köztársasági jellegét. A magde-
burgi kongresszus olyan határozatot fog hozni, 
hogy a jövőben a párt ne tűrje kebelében az 
olyan frakciót, mely nem ragaszkodik minden-
ben a párt elveihez. 

— S z e g e d i e k a b r ü s s z e l i n e m z e t k ö z i 
k ö z ú t i k o n g r e s s z u s o n . A közeinapokban 
nyílik meg Brüsszelben a nemzetközi közúti 
kongresszus. Lázár György dr polgármester 
a szegedvárosi mérnökség kebeléből Niess-
ner Aladár segédmérnököt hivatalosan ki-
küldte a kongresszusra. Niessner Aladár 
szombaton délután el is utazott Brüsszelbe, 
ahova pár nap múlva utána utazik Scultéty 
Sándor szegedvárosi főkönywivő is. A 
szegediek Brüsszelből további tanulmányútra 
mennek egészen Londonig. 

— Luczenbacher Pál meghalt. Tegnap 
délben szobi kastélyában hosszas betegeskedés 
után meghalt Luczenbacher Pál, számos nagy-
ipari és kereskedelmi vállalatvezetője. Luczen-
bacher hatvankilenc éves volt. Temetése hol-
nap délután lesz Szobon. Halálát kiterjedt 
rokonság gyászolja, köztük a Teleki gróf-, 
Jálics- és í7«»/-családok. 
, — Két körjegyző egy körjegyzőségben. 

Érdekes helyzet állott elő a nagysemlaki (Te-
mesmegye) körjegyzőségben, a közigazgatási 
bíróság Ítélete folytán. A körjegyzőségnek 
ugyanis ezentúl két körjegyzője lesz és mind 
a kettő érvényesen megválasztott körjegyző, 
ugyanazzal a hatáskörrel. Temesvármegye tör-
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vényhatósági bizottsága 1908-ban nyugdíjazta 
Krepil Jakab nagysemlaki körjegyzőt, mert a 
tiszti főorvos tüdövészesnek találta és ezért 
munkaképtelennek nyilvánította. Krepil a 
nyngdijaz tatást megfölebbezte és panaszát 
a közigazgatási bíróság elutasította s igy 
a nyugdíjazás jogerőssé válván, a nagysem-
laki körjegyzői állást még ugyanabban az esz-
tendőben betöltették. Utóbb Krepil Jakab, az 
egy évi elévülési határidőn belül, ügyének ujra-
íölvételéért folyamodott és két egyetemi ma-
gántanár által kiállított orvosi bizonyitványnyal 
igazolta, hogy egészséges és munkaképes. Az 
országos közegészségügyi tanács megerősítette 
az egyetemi magántanárok véleményét, mire a 
közigazgatási bíróság most hozott Ítéletével 
az ujrafölvételi panasznak helyt adott és az 
előbbi Ítéletét hatályon kiviil helyezve, főlhivta 
Temes vármegye törvényhatósági bizottságát, 
hogy Krepil Jakab nagysemlaki körjegyzőnek 
állásába visszahelyezése sa nyugdija és jegyzői 
rendes fizetése közötti különbözet kiszolgálta-
tása tárgyában hozzon határozatot. Temes vár-
megye törvényhatósági bizottsága legközelebbi 
közgyűlésében fog határozni a fogas kérdésben 
és határozata méltán tarthat igényt országos 
é rdek lődés re . Ha visszahelyezi állásába Krepilt, 
akkor két körjegyzője lesz a nagysemlaki kör-
jegyzőségnek, mert a mostani körjegyzőt, akit 
élethossziglan és érvényesen választottak meg 
Krepil nyugdíjazása után, nem mozdíthatja el 
állásától. 

— Maiira merénylője . Madridból távira-
tozzák, hogy Maura volt miniszterelnök fel-
gyógyidt sebeiből. A merénylet után közel ke-
rek ötezer üdvözlő-táviratot kapott, többek 
között Amália özvegy portugál' anyakirályné-
tól és Clemenceau volt miniszterelnöktől Buenos-
Ayresből. A merénylő Rocce védelmét Iglesias 
képviselő vállalta magára, aki állítólag bele 
volt keverve abba a merényletbe, amelyet 
Alfonz király ellen követtek el esküvője után. 

— Magyar előadó a párisi archeológiai 
kongresszuson. A keresztény műtörténészet 
párisi nemzetközi kongresszusán Fiber Henrik 
dr jeles műtörténészünk, a budapesti Szent 
Imre-kollégium prefektusa, érdekes előadást 
tartott a Magyarországon található középkori 
műemlékekről, amelyek azt bizonyítják, hogy 
abban a korban, a török dúlás előtt, Magyar-
ország építészeti és más műemlékek dolgában 
bármely nyugati állammal kiállotta a versenyt. 
Az előadást számos vetített képpel illusztrálta 
az előadó. A kongresszus tagjainak annyira 
tetszett az előadás és oly nagy lett az érdek-
lődés a magyarországi régi mütörténeti emlé-
keink iránt, hogy a kongresszus annak a kí-
vánságának adott kifejezést, hogy Fiber Henrik 
dr előadása nyomán a magyar mütörténeti 
emlékek ismertetését német és francia nyelven 
tegyék közzé. 

— Voj tháné ügye. A Délmagyarország meg-
irta, hogy Vojtha Antalné egyik rokonánál 
Makón tartózkodik, hogy bevárja az ellene indí-
tott fegyelmi vizsgálat végét. Vojtháné tudva, 
levőleg óvónő Hódmezővásárhelyen. Julius husza-
dikán, — mint megírtuk — Scossa Dezső tan-
felügyelő jelentése alapján a megye közigazgatási 
bizottsága fegyelmit rendelt ellene. A vizsgálat 
okát a legnagyobb titokban tartották. Ma aztán 
kipattant a titok. Vojtha Antalné — a vád sze-
rint — jogosulatlanul felvette az óvóda többi 
alkalmazottjai részére járó dajkapénzeket 
és azt a saját céljaira fordította. Hogy ennek 
a vádnak van-e alapja, vagy sem, azt a megyei 
közigazgatási bizottság augusztus hó első nap-
jaiban összeülő fegyelmi választmánya fogja 
megállapítani. Vojtháné egyébként tegnap dél-
után utazott el Makóról Hódmezővásárhelyre. 
Eredetileg az volt a szándéka, hogy Makón 
várja be a fegyelmi vizsgálat eredményét, de 
sürgős dolga akadt otthon. 

— S z t r á j k o l ó a r a t ó k a Cs i l lagbör-
tönben. A mezőkovácsházai szolgabiróság 
ma délelőtt táviratilag tudatta a szegedi ki-
rályi ügyészséggel, hogy a nap folyamán 
husz sztrájkoló aratómunkást szállítanak 
Szegedre. Ma reggel ugyanis sztrájkba lé-
pett husz mezőkovácsházai aratómunkás, 
akiket a törvény értelmében a járási fő-
szolgabíró azonnal letartóztatott s huszonöt 
napi elzárásra Ítélt. A büntetés kitöltése 
végett ma este a szegedi Csillagbörtönbe 
szállították a sztrájkoló aratókat. 

— Civakodó tanítók. Makóról jelentik: 
Erdélyi Sándor nagymajláthi református tanitó 

és Kálnay Albert ugyancsak nagymajláthi ta-
nitó örökös civódásban álltak egymással. Kál-
nay levélben azzal vádolta meg Erdélyit, hogy 
a vezetése alatt álló szövetkezetben szabály-
talanságot követett el, viszont Erdélyi Kálnayt 
nyílt utcán legazemberezte és azt állította róla, 
hogy Szojka Kálmán képviselőtől választási 
célokra pénzt fogadott el. Az ügy a makói járás-
bíróság elé került, amelyet Szobonya Miklós 
járásbiró tárgyalt. A járásbíróság, mivel bűn-
vádi dologról van szó, az iratokat áttette a 
szegedi ügyészséghez. 

— Ö n g y i l k o s ö n k é n t e s . Weisz Henrik, a 
huszonkilencedik gyalogezred egyéves ön-
kéntese, tegnap reggel Temesvároft szolgá-
lati fegyverével mellbelőtte magát. Azon-
nal meghalt. Valami szolgálati mulasztást 
követett el az önkéntes s a büntetéstől 
való, félelmében vált meg az élettől. 

— Öt ember tűzhalá la . Londonból jelentik: 
Belfastból a következő részleteket jelentik a 
nagy vendégfogadó pusztulásáról: Korán reggel 
támadt a tüz az első emeleten és a lépcsőház 
lángbaborult. A vendégek nem menekülhettek 
s mire a tűzoltóság megérkezett, már tűzten-
ger volt az egész szálloda. Egy glasgowi keres-
kedelmi utazó, aki elsőnek vette észre a ve-
szedelmet, mentés közben megégett. Odave-
szett a SoMÍfe-társaság malmainak igazgatója, a 
vendégfogadó két alkalmazottja, akik szénné 
égtek. Egy vendég, egy pap és a felesége ki-
ugrottak a hamadik emeletről az utcára. Össze-
zúzott tagokkal holtan terültek el. Két másik 
vendég és a szálloda könyvelője halálos égési 
sebeket szenvedtek. 

— Bedől t fürdő. Szalonikiből jelentik : 
Cavallában egy fürdő tetőzete bedőlt épen 
akkor, amikor legtöbb ember volt a fürdő-
ben. A lezuhanó tető sokakat agyonütött. 
Eddig huszonöt halottat húztak ki a romok 
alól. 

— Játékbarlang a bőrtönben. Pétervárról 
jelentik: A jekaterinoslawi börtön igazgatóját 
tegnap este letartóztatták, mert a börtönben 
játékbarlangot rendezett be. Egy hadtestpa-
rancsnokot és egy generálist, akik szintén 
kompromittálva Vannak a dologban, felfüggesz-
tettek. 

— Szerencsétlenség egy gőzmalomban. 
Ceglédről irják : A ceglédi gőzmalom részvény-
társaság malmában Hitler Ferenc huszonhét 
éves szerelő két társával egy kazán beállí-
tásán dolgozott. Egyszerre a kazán megcsú-
szott, ráesett Hillerre, ugy, hogy azt szinte 
összelapította. A szerencsétlen szerelőt holtan 
húzták ki a kazán alól. 

— Öngyilkos vasúti tisztviselő. Ujverbász-
ról jelentik: Három év előtt került Ujverbászra, 
a vasúti állomásra, Margittai Béla. Jómodoru, 
csinos fiu volt, hamarosan megkedvelte a kis-
városi társadalom s talán az tette, talán más, 
hogy a kisfizetésű vasutas könnyelmű, léha 
életbe kezdett. Legendák szálltak Margitta 
dorbézolásáról és arról, hogy valami nagyon 
gazdag rokonától kapja hozzá a pénzt. Ez a na-
gyon átlátszó mese azonban szertefoszlott, 
amikor egyszer híre terjedt, hogy az uj-
verbászi állomáson levő automatákat valaki 
megdézsmálja. Vizsgálatot is indítottak és — 
a fiatal vasutas karbolsavoldatot ivott. Az ol-
dat súlyos belső sérüléseket okozott s most 
élet-halál között van. 

— Megkerült turisták. Bécsből táviratoz-
zák: A lapok jelentik Cortinazból, hogy az a 
bécsi mérnök és két ügyvéd, kik két nappal 
ezelőtt egy turistakiránduláson eltűntek, ma 
visszatértek. 

— Eltörlik a borravalót. Nagyváradról 
jelentik, hogy ott október elsején eltörlik a 
borravalót. Akkor jár le ugyanis a nagyváradi 
pincérek és kávésok kollektív szerződése. Az 
uj szerződés megszünteti a borravalót és a pin-
cérek fizetését, ezek helyett a kávéház bruttó 
jövedelmének tiz százalékát köti le a pincérek 
számára. Az uj rendszerrel persze együtt jár a 
kávéházi ár^k emelése. Tehát: drágább lesz a 
kapuciner. A borravaló eltörlésével nemrég 
Szegeden is foglalkoztak, de kisebbségben vol-
tak a reform hivei. A kávéházi árakat pedig 
enélkül az ujitás nélkül is emelték. 

— Lopás a vasúton. Ranbousek Fereno 
egyetemi hallgató zsebéből Zimony és Buda-
pest között a vasúton elloptak egy hatvan 
korona készpénzt és okmányokat tartalmazó 
pénztárcát. 

— Lázadó huszárok. Debrecenből jelentik: 
A nyíregyházai 15. huszárezred két altisztje és 
tizennyolc közlegénye a helyőrség állomásáról, 
Nyíregyházáról engedelem nélkül eltávozott. 
Hajdudorogig mentek s ott önként jelentkez-
tek a csendőrségnél, kijelentvén, hogy helyze-
tük az ezrednél tűrhetetlen. A hajdudoroghi 
csendőrség a huszárokat bekísérte Debrecenbe,, 
átadta a 7. hadtestparancsnokságnak. Kihall-
gatásukkor kijelentették, hogy szívesen elszen-
vedik a büntetést, de igazságos vizsgálatot 
kérnek és bizonyitani kívánják, hogy helyze-
tük tarthatatlan volt. 

— Koboznak a piacon. Rex Izsó dr helyet-
tes kerületi orvos, a harmadik kerületi rendőr-
ség segítségével a Valéria-téri piacon egy ter-
melőtől egy köcsög tejet kobozott el, mert. 
teljes tej gyanánt árult lefölözött tejet. Ugyanott 
más termelőktől két kosár éretlen, részben túl-
érett szilvát, a Tisza Lajos-köruton hót ter-
melőtől éretlen szilvát, barackot és almát kel-
lett elkoboznia. Wolf Ferenc dr helyettes 
kerületi orvos az I. kerületi rendőrség segítsé-
gével a Rudolf-téri piacról nyolc esetben kobo-
zott el éretlen gyümölcsöt, szilvát, almát és 
dinnyét. Mindegyik esetben kihágási eljárást is 
indítottak. 

— Kifosztott csendőrpénztár. Kecelrol je-
lentik: Az ottani csendőrörs szakácsnéja, Bakó 
Rozália, amikor az örs tagjai mind szol-
gálatban voltak, fölfeszitette a pénztárfiókot 
és az abban levő százkilenc koronát el-
emelte. Azután pedig fölgyújtotta a szoba be-
rendezését. Három nap múlva a megejtett 
nyomozás után kiderült, hogy a betörést és a 
gyujtogatást a szakácsné követte el. Bakó 
Rozáliát a kalocsai ügyészség fogházába ki-
sérték. 

— A hajókormányos balesete. Nánik 
Péter hatvannégy éves hajókormányost súlyos 
baleset érte kedden este. A hajón levő kabin-
jában tartózkodott, amikor ugyanis zajt hal-
lott a hajó túlsó odalából. Azt hitte, hogy tol-
vajok garázdálkodnak a rakományban. Óvato-
san kimászott a zaj irányába, amikor a kes-
keny párkányon megcsúszott s a hajó több mé-
ter mélységű fenekére zuhant. A szerencsétlen 
ember lába három helyen is eltört. Nánik bal-
esetének nem volt tanuja s igy hosszabb idő 
telt el, amig segélykiáltásait meghallották s 
kimentették. A vérveszteség következtében 
állapota életveszélyes. A kórházba szállították. 

— Eltűnt aradi gyáros. Aradi tudósítónk 
jelenti: Staudt Miklós, akinek nagyforgalmu 
kenyérgyára van, néhány nap előtt eltűnt 
lakásáról. Azzal az ürügygyei távozott, hogy 
Brassóba megy üzleti ügyeit elintézni, de azóta 
nyoma veszett. A felesége utána ment és azót i 
róla sem hallanak hirt Aradon. 

— Hofricliter-eset. Londonból jelentik: 
Westendben tegnap egy Laurant nevü gazdag 
leány, aki családjának utolsó sarja és általá-
nos örököse, a rendőrségre vitt egy doboz 
cukorkát, amely gyanús volt neki. Megvizsgál-
ták a bonbonokat és megállapították, hogy 
erős méreggel vannak megtöltve. Laurant kis-
asszony egy asszonyra gyanakszik, akit le is 
tartóztattak, de konokul tagad. 

— Még egy magyar repülőgép. Békés-
csabáról irják: Nagy közönség előtt mutatta 
ma be Ős Lajos bankhivatalnok uj rendszerű 
csavaros repülőgépét. A gép helyből emelkedett 
a levegőbe, nekifutás nélkül és több métert 
repült. A gép súlya 300 kilogram. 

— A palicsi tó halottja. Szabadkáról je-
lentik nekünk : Torma Péter szívbajos ember 
tegnap késő este szabad helyen fürdött a pa-
licsi tóban. Ugy látszik, fürdés közben kitört a 
betegsége, mert elmerült és eltűnt a hullámok-
ban. Ma reggel fogták ki a holttestét és be-
szállították a szabadkai közkórház halottas-
kamrájába. 

— Öngyilkosság a szállodában. Buda-
pestről jelentik: Kancsér Anna egy körúti szál-
lodában öngyilkossági szándékból morfint vett 
be. Levelet hagyott hátra, amelyben Rexa 
Dezső doktort vádolja halálával. 

— Villám a turista-menedékházban. Bern-
ből ir ják: A svájci alpesi klub Alvieri mene-
dékházába tegnap nagy zivatar közben villám 
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csapott be. Négyen voltak a turistaházban s 
mind a négyen súlyosan megsebesültek. Egy 
turistavezetőnek testén égett el a ruhája s a 
szerencsétlen ember a halállal vivődik. 

— M e g m é r g e z t e a f é r j é t . Budapestről je-
lentik: Schmagl János harmincnégy éves nap-
számos megjelent a VI. kerületi kapitányságon 
és panaszt te t t neje, szül. Kövér Borbála ellen, 
hogy az a'Szegedi-ut szám alatti lakásukon 
őt meg akarta mérgezni. Tegnap vacsorára 
gulyáshúst főzött és abba lugküvet te t t , amitől 
ő annyira rosszul lett, hogy a. mentőket kel-
lett kivni. Az asszony állandóan veszekszik és 
az életére tör. S'chinaglné tagadja, hogy az urát 
meg akarta mérgezni, a lugkő véletlenül került 
a gulyásba, 

— Meggyi lkol t a p á c a . Bajáról táviratoz-
zák: Budinács László pékmester megfojtotta 
Sógornőjét, Melcher Anna volt apácát, akivel 
viszonyt folytatott. A gyilkos pékmestert Sza-
badkára szállították, ahol a vizsgálóbíró letar-
tóztatásba helyezte. Budinácz beismerte a gyil-
kosságot, de tagadta, hogy alvás közben fojtotta 
meg a sógornőjét. Azt mondja, hogy veszeked-
tek s eközben öntudatlanul szorította ki belőle 
a lelket. A vizsgálat kiderítette, hogy Melcher 
Anna megszökött a zárdából, mert a sógora 
kedvese lett. Később egy fiatal legénynyel is 
viszonyt kezdett és Budinácz ezért ölte meg. 

— Gyi lkos cse léd . Aradról táviratozzák: 
Hámory László országgyűlési képviselő kurticsi 
birtokáról Mihalecski Pál szolgát lóháton a 
postára küldték ezerötszáz koronával. A lovas-
embert az országúton megleste Goldis János 
cseléd, a fokosával leütötte, a torkába nyomta 
a fokost, megkötözte s a megbénított ember-
től elvette a pénzt. Míhaleczkit súlyos sebével 
a kórházba vitték. A támadó megszökött, de 
egy-kettőre kézrekeritették. 

— Éjjeli őr-vállalat Szegeden. Szeged is-
mét egy, lépéssel közelebb jutott a modern 
nagyvárosokhoz. Egy olyan uj, modern válla-
lat indult i t t meg a napokban, amely méltán 
megérdemli a közönség érdeklődését. As Orső-
es Biztonsági-Vállalat rendszeresen cirkálva, 
éjjeli őröket létesít előfizetői részére és igy 
nagyban hozzá fog járulni közbiztonságunk 
emeléséhez. Mint értesülünk, a kereskedővilág 
szine-java már bejelentette belépését az elő-
fizetők sorába. Ideje is volna már, ha eltűnné-
nek Szeged város utcáiról a padokon szundikáló 
„bakterok" és helyüket kötelességtudó, éber 
őrszemélyzet foglalná el. 

— Szenzáció a Kárász-utcán. A rohamosan 
fejlődő Szeged legnagyobb szenzációja Fiscker 
testvérek két ékszerüzlete. — Mindenkinek 
érdeke, hogy e cégnél vásároljon. Régi ékszere-
ket csak it t lehet átalakíttatni. Saját órajavitó-
mühely. 

— Mi történt az Iskola- és Oroszlán-utca 
sarkán levő Politzer-féle uj palotában, a ki-
rakatokkal a Bajza- és Oroszlán-utcákra, hova 
a Klauzál-térről (kenyérpiacról) benyúló kis 
közön az üzlet bejáratára tekinthető. Tudniillik 
a legmodernebb átváltozat eszközöltetett és igy 
különös f igyelembe a jánlosn, hogy uj üzlet-
helyiségemben a rendelkezésemre álló alkalmas 
helyiségek és kirakatok alkalmat adtak nekem 
arra, hogy az eddig raktáron ta r to t t legolcsóbb 
ékszerek, órák stb. mellett legmodernebb, ma-
gas értéket .képviselő, szakmáimba vágó áruk-
kal is 'dus választékban felszereltem üzletemet, 
mélyekkel a magasabb igényeket is kielégíthe-
tem. Alanti öt szakmában versenyképes ára-
kon árusitok, nemkülönben ezen szakmákba 
rágó javításokban a legkomplikáltabbat is 
huszonnégy óra alatt versenyképes árakon 
készítem. Miután fióküzletemet folyó évi 
augusztus elsejétől ezen uj helyiségbe vég l eg 
áthelyezem, az ottlevő cikkek azon ideig hely-
szűke miatt olcsón árusittatnak. Aranyat, 
ezüstöt, régit és töröttet, úgyszintén régisége-
két (antik) a legmagasabb árban megveszem. 
—r • Vidéki megrendeléseket és javításokat-
harminchat óra alatt pontosan eszközlök. 
MISI ZSIGA óra, ékszer, látszer, villamos 
zseblámpák és gramofonok raktára s ezekkel 
összefüggő javító műhelye Szeged. Alapíttatott 
1894. — A fióküzlet teljes berendesése eladó 

T Ő Z S D E . 
f t a t i a p e s t i g a b o n a t ő z s d e ? 

A. délelőtti gabona-határidőüzlet irányzata gyönge. 
Félkét órakor a következők voltak a záróárfolyamok : 

Busa októberre 9.48—9.49 
Busa áprilisra 9.76—9.77 
ROZÍS októberre 7.13—7.14 
Zab októberre 7.20—7.21 
Tengeri augusztusra . . , , , 5.57—5.58 
Tengeri májusra 5.67—5.68 

Készáru-üzlet: 15—20 fillérrel olcsóbb áron elkelt; 
(50 kilogrammonként) 17,000 métermázsa buza. Rozs, 
tengeri 5 fillérrel csökkent. Zab változatlan. 

Busa. Tisza vidéki: 100 mm. 82 k. 20.30 K, 100 
mm. 80 k. 20.30 K. 200 mm. 81.3 k. 20.30 K, 100 mm. 
80.5 k. 20.30 K, 300 mm. 81 k. 20.30 K, 400 mm. 80 
k. 20.30 K, 300 mm. 80 k. 20.30 K, 300 mm. 80 k. 
20.20 K, 400 mm. 80 k. 20.20 K, 100 mm. 80 k. 19.50 
К f sárga, 150 mm. 80 k. 19.05 К f sárga. 100 mm. 
80 k. 20.30 K, 300 mm. 80 k. 20.40 K, 500 mm. 80 k. 
19.60 K, felső, 100 mm. 80 k. 20.10 K. 3Ö0 mm. 
30 k. 19.70 К kevert, 100 mm. 80 k. 19.80 К felső, 
350 mm. 19.5 k. 20.10 K, 300 mm. 79,5 k. 19.90 K, 
400 mm. 79.5 fe. 20,— K, 600 mm. 79 k. 20,— K, 600 
mm. 79.3 k. 20,— K, 300 mm. 79.3 k. 20.40 K. 2Ó0 
mm. 79 k. 20.20 K, 100 mm. 80 k. 20.20 K, 200 mm. 
79 k. 20.40 K, 1000 mm. 79 k. 20.20 K, 100 mm. 79 
k. 20.20 K, 200 mm. 79 k. 20.20 K, 100 mm. 79 k. 
19.80 K, 2400 mm. 78 k. 20.30 K, 300 mm. 78 k. 19.90 
K, 150 mm. 78 k. 19.90 K, 100 mm. 78 k. 19.60 K, 
100 mm. 78.5 k. 19.60 K, 1150 mm. 7S.5 k. 20,— K. 
100 mm. 77 k. 19.60 K. 100 mm. 77 k. 18.80 К 
Kevert, 200 mm. 76.5 k. 19.25 K, 100 mm. 76 k. 19.25. 
k, 150 mm. 76 k. 19.20 К felső. 

Fehérmegyei: 400 mm. 80 k. 19.60 K, sárga, 100 
mm. 79.5 k. 19.60 K, 100 mm. 78.5 k. 19.60 K, 300 
mm. 78.5 k. 20.10 K, 850 mm. 76.5 k. 19.50 K, 200 
mm. 76 k. 19.50 K. Pestvidéki: 300 mm. 81 k. 20.20 
K, 150 mm. 81 k. 19.80 K. 200 mm. 80 k. 19.80 K, 
250 mm. 80 k. 19.80 K, 10Ó mm. 80 k. 19.90 K, 100 
mm. 80 k. 19.55 K, 200 mm. 80 k. 19.60 K, lÓOmm. 
80 k. 19.70 K, 100 mm. 80 k. 19.60 K, 200 mm. 79 
k. 19.60 K, 100 mm. 78.7 k. 19.80 K. 400 mm. 78 k. 
19.40 K, 100 mm. 77.5 k. 19.60 K. 120 mm. 77 k. 
18.60 K, keverékes, 200 mm. 76 k. 19.50 K, 850 mm. 
76.5 k. 19.50 K, 100 mm. 76 k. 18.10 K, üszkös. 
Felsömagyarországi: 600 mm. 79 k. 19.70 K. Bácskai : 
300 mm. 79 k. 19.60 K. 200 mm. 77 k. 19.60 K, 100 
mm. 77 k. 19.50 K. 800 mm. 76.5 k. 19.20 K. Aradi: 
100 mm. 79 k. 19.90 K, (ó-buza). 

Káposztarepce: 100 mm. 24.60 K, készpénzfizetés , 
mellett, paritás. 

Ross: 100 mm. 13.90 K, 400 mm. 13.85 K, 200 mm. 
13.80 K, 100 mm. 15.70 K, készpénzfizetés, paritás. 

Zab: 500 mm. 13.90 K, uj, 800 mm. 15 K, 200 
mm. 14.95 K. 100 mm. 14.85 K, 100 mm. 14.50 K,, 
készpénzfizetés, paritás. 

Tengeri: 200 mm. 11.30 K, 100 mm. 10.45 K, 
készpénzfizetés. 

B u d a p e s t ! é r t é k t ő z s d e . 
Az előtőzsde kezdetén az ultimó-halasztással fog-

lalkoztak, melyet gyorsan, a múltkorihoz képest va-
lamivel drágábban intéztek el. Ennek befejezése után 
hozzáfogtak az üzlethez, melynek iránya szilárd volt, 
bár külföldről lanyha jelentés érkezett, de a spekulá-
ció az egész vonalon vásárlásokat eszközölt. A forga-
lomba került értékék 2—3 koronás áremelkedést ér-
tek el. A készárupiac élénk. Köttetett: 

Osztrák hitel 667.50—668.75 
Magyar hitel 846.50—848.25 
Jelzálogbank 485,——487.— 
Rimamurányi —.- —.— 
Kereskedelmi részvénytárs. . 740.50—742.25 
Danubius . . 467.50—469.50 
Hazai bank . . . . . . . 314.50—315.— 
Adria 523. —.— 
Újlaki . . . 401. 402,— 
Ganz-féle vasöntő részvény . 3630. —.— 
Drasche-téglagyár részvény . 634. 636.— 
Aszfalt-részvény 205. 210,— 
Athenaeum 300. 302.— 
Salgótarjáni 636. —.— 
Osítr. és magy. államvasút 736.50—738.50 
Nasici tanningyár részvény . 622.50—624.50 
Cement els. . . . . . . . 320: 322 — 

Délben Berlinből a newyorki jelentéssel kapcsolat-
ban gyönge jelentés érkezett. Nálunk nyugodt volt a 
vezető piac iránya, az értékek csekély változás után 
tartottan zárultak. A helyi piacon a közúti vasúti 
részvény 2—3 koronával javult. A készárupiacon 
szilárd irány mellett élénk maradt. Köttetett: 

Osztrák hitel 668. 668.50 
Magyar hitel . . . . . . . . 847. 848,— 
Koronajáradék 92.15 — 
Leszámítoló bank . . . . 567. —.— 
Jelzálogbank . . . . . . 487. .— 
Rimamurányi 687.50 .— 
Osztrák-magyar államvasút. 738. —.— 
Városi villamos 376. —.— 
Közúti vasút 724.50—725.50 
Hazai bank 314.50—315.— 
Kereskedelmi részvénytárs. . 742. 745.50 
Adria 5 2 6 , — 5 2 3 . — 
Danubius . . . . . . —. —.— 
Altalános kőszénbánya . . —. .— 
Tégla, els —. .— 
Lipótvárosi takarékpénztár , 206.51 .— 
Ganz-gyár 3635.— .— 
Drasche-fél6 téglagyár részv. 634. 637.50 
Aszfalt 307. 2 1 1 , -
Salgőtarjáni kőszénbánya . 637. 638.— 
Schück . . . . . . . . . 498,— • 
Újlaki téglagyár részvény . 400.——402,— 
Nasici tannin . . . . . . 622.50 .— 
Magyar villamos . . ". . . 454,— 
Atlantika . 279. 281.'— 

A dijbiztositásért fizettek: A hitelrészvényért hol-
napra 3—4 korona, 8 napra 6—8 korona, augusztus 
hónap végére 16—18 korona. 

É r t é k t ő z s d e - z á r l a t . 
Osztrák hitel 668,50. Magyar hitel 848.—. Állam-

vasút 738.—. Jelzálog 487.—. Leszámítoló 567.—. 
Rimamurányi 687.50. Városi vasút 376.—. Közúti 
vasút 724.50. Hazai 314.50. 

_.. - Gabvna tözsds-sá rk t . . . ' x 
Októberi buza 9.48—9.49. Áprilisi buza 9.77—9 7» 

Októberi rozs 7.13—7.14. Októberi zab 7.20—7 of 
Májusi ujtengeri 5.56—5.57. Augusztusi tengeri 
5.56—5.57. Augusztusi repce 12.50—12.60. 

B é c s i fcSríe. 
A mai értéktőzsdén a kötések a kővetkezők voltak-

Osztrák hitelrészvény . . . . . . 666,50 
Magyar hitelrészvény 880,— 
Anglo-bank 313.50 
Bankverein 545,— 
Unio-bank . . . . 516,— 
Lander-bank . . . . . . 500.50 . 
Osztrák-magyar államvasút részv,. . 737,— 
Déli vasút . . . . , . , . . . . 107.50 
Rimamurányi vasmű 686.50 
Alpesi bányarészvény . . . . . . . 738.50 
Török sorsjegy . . . ... . »• . . . 255.25 . 
Márka, készpénzért . . . . . . . 117.40 
Májusi járadék . . -.-' —.— 
Magyar k o r o n a j á r a d é k * . . . . . —.— 
Ultimóra , . . ." , . . . . . . , . 117.42 

Taniiók szünidei tanfolyama. 
— V i z s g á l a t o k a k e r e s k e d e l m i I s k o l á b a n . — 

(Saját tudósítónktól.) A vallás- és közoktatás-
ügyi magyar királyi miniszter, mint a mult év-
ben, ugy az idén is a nagy szünidőben a sze-
gedi felsőkereskedelmi iskolában az ország kü-
lönböző vidékéről összesereglett tanítók szá-
mára tanfolyamokat rendezett. Igy a szomszé-
dos vármegyéken kívül képviselve volt a tan-
folyamon Baranya, Hunyad, Pest, Sáros, 
Alsófehér, Borsod, Tolna, Szatmár, stb vár-
megye tanítósága. 

E -tanfolyamokon oly tanítók vettek részt, 
akik iparos- és kereskedő tanonc-iskolákban 
tanítanak.. A tanfolyamokat a tanügyi kor-
mány nagy anyagi áldozattal (körülbelül évi 
hetven-nyolcvanezer korona) a vidék- nagyobb 
és erre a célra alkalmas iskolákkal rendelkező 
városaiban szervezi. Az a körülmény, hogy -a 
kormány e tanfolyamok szervezésére Szeged 
városát alkalmasnak tart ja , dokumentálja eb-
ben az irányban is Szeged városnak kulturális 
jelentőségét. 

A tanfolyam vezetésével: a tanügyi kormány 
Tóth József felsőkereskedelmi i-skolaL igazga-
tót, előadó-tanárokul pedig Berssib Béla, Fir-
bás Nándor, Lakos Soma, Láncéi Adolf, Pataki 
Simon tanárokat és Tóth József igazgatót bizta 
meg. A négyhetes tanfolyamok közül a ke-
reskedelmi tanonciskolainak huszonkét hallga-
tója, az iparos tanonciskolainak pedig huszon-
nyolc hallgatója volt, akik a tanfolyam bevé-
gezte után julius 23—27-én írásbeli, és szóbeli 
vizsgálaton mutatták be hivatottságukat a 
tanonciskolái, oktatásra. A tanfolyamok vizs-
gálatán a tanügyi kormány megbízásából Kirch-
ner Béla központi királyi felsőkereskedelmi 
iskolai főigazgató elnökölt és Berényi Pál dr 
tanár, miniszteri szakbiztosi minőségben vett 
részt. 

A miniszteri kiküldöttek elismerésüket fe-
jezték ki ugy a tanfolyamon résztveyő taní-
tók, mint a közreműködő előadó-tanárok és az 
igazgató céltudatos munkássága és az elért 
eredmény felett és a tanfolyamon résztvett 
tanítókat tanonciskolái tanítóságra képesítet-
teknek nyilvánították. A vizsgálat befejezte 
után az elnöklő főigazgató lelkes szavakkal 
buzdította kitartó munkára a tanítóságot. 
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(A néptanító és családja.) A szegedi üzlet-
vezetőség gavallériájáról szól az alábbi histó-
ria. Néhány nap előtt a torontálmegyei Szerb-
csanád község nyugdíjazott tanítója feláron 
való utazásra szóló igazolványt kórt a maga 
és neje számára. Nyaranta, szünidő alkalmával 
halomszámra érkeznek az ilyen kérvények az 
egyes üzletvezetőségekhez, amelyeket mindig 
kedvezően szoktak elintézni. Nagyon megható 
lehetett azonban Szerbcsanád érdemes tanító-
jának kérvénye, mert azt igazi nagyúri bőke-
zűséggel intézte el a szegedi üzletvezetőség. 
Habár a tanitó csak a maga és a felesége 
számára kérte az igazolványt, az üzletvezető-
ség, jól ismerve a magyar néptanitók családi 
állapotát, no meg a jövőre való tekintettel is a 
kedvezményre jogosító igazolványt nagy kö-
rültekintéssel a tanitó, neje és — tizenkét 
gyermeke részére állította ki. Az emigy meg-
ajándékozott tanitó most csak azt nem érti, 
hogy — habár a természet egy gyermekkel 
sem áldotta meg — miért épen egy tucattal 

ajándékozta meg őt a szegedi üzletvezetőség-
• • • 

(Szinész-tréfa.) Mintegy két hét előtt vala. 
melyik budai kis korcsmában vacsorázott egy 
szűkebb társaság : Csillag Teréz, Márkus Emilia 
és Rózsahegyiéic. A vacsora elején egyikük egy 
friss sütetü újdonságot pakkolt k i : Bartosnak, 
a Nemzeti Színház tagjának fia született. Be-
szélgettek erről a családi eseményről, amelyet 
örvendetesnek szoktak nevezni, valahányszor 
más famíliájában esik meg. És Rózsahegyi egy-
szerre kijelentette : 

— Csináljunk egy jó tréfát . Bartos kitűnő 
viszonyban van Krecsányival, akivél viszont én 
elég rosszban vágyok. Krecsányi korán fekvő 
ember, este tízkor ágyban van és nincs na-
gyobb öröme, mintha jókorát alhatik. írjunk 
egy táviratot és adjuk föl még áz éjjel" Krecsá-
nyinak. Képzelem, hogy dühöng majd az Öreg, 
ha hajnali háromkör fölverik ezzel a telegram-
mal . 

És azzal már irta i s : 
Krecsányi színigazgató. 

Bartosnak éjjel fia született. 
Rózsahegyi. 

A táviratot vacsora után akarták föladni, de 
az étkezés a késő éjjeli órákba nyúlt, aztán 
még számos bolé is következett, ugy, hogy vé-
gül megfeledkezett a társaság a pajkos tervről. 
És amikor végül föltápászkodtak, Rózsahegyiék 
fáradtan alig várták, hogy hazajussanak. Nem-
hogy előbb még táviratot mentek volna föl. 
adni. 

Azonban alig váltak meg tőlük, eszébe jutot t 
Csillag Teréznek a távirat. És a két művésznő, 
Csillag meg Márkus, egyenesen a főpostára 
haj ta tot t , ahol „éjjel is kézbesítendő" megjegy-
zéssel ezt a kis telegramot adták föl Rózsa-
hegyi címére : 

Bartosnak éjjel fia született. 
Krecsányi. 

Reggel négykór kézbesítették ezt a kis bulle-
t int Rózsahegyinek, aki a budai kirándulás fá-
radalmai után javában aludta az igazak álmát. 

Persze dühöngött, amikor a távirattal föl-
verték. És mert szörnyen restelte, hogy meg-
tréfálták, el akarta rejteni a sürgönyt. Amire 
riszont a felesége gyanút fogott és a mulatság-
nak igen viharos folytatása lett a művész intim 
családi otthonában. 

Ezen aztán ugy elkeseredett Rózsahegyi, hogy 
rémes boszura szánta magát. Hirdette fünek-
fának, hogy rettenetes boszut vesz, de addig 
hirdette, amig Csillag Teréznek is eljutott a 
nesze. A kitűnő művésznő megijedt. Előbb ugy 
próbált védekezni, hogy meghagyta otthon, hogy 
se hordárt, se messengert, se távirathordót be 
ne ereszszenek hozzá, sőt át se vegyék az üze-
ne t e t ; majd pedig, amikor igy se érezte magát 
kellő biztonságban, egy szép napon — elutazott. 

Szökött a boszu elől. Es megbujt a Lidón, ha 
ugyan tovább nem szökött, amióta ott föl-
fedezték. És ha most arról tetszik hallani, hogy 
Csillag Teréz földkörüli útra indult, ez lesz az 
oka. Rózsahegyi boszuja elől szökik. 

* 

(Hazai és Apponyi.) A Ház folyosóján a mai 
ülés előtt találkozott Hazai Samu és Apponyi 
Albert gróf. Természetesen a katonai kérdések-
ről folyt a beszéd és a feketeszakállas gróf 
évődni kezdett Hazaival, aki azonban snájdigul 
visszaverte a támadást. 

— Állj föl, kegyelmes uram, — mondta 
Apponyi — rögtön az ülés megnyitása után és 
jelentsd ki, hogy az ellenzéknek a hadsereg-
ben érvényesítendő nemzeti követeléseket 
jogosoknak és méltányosaknak tartod. Majd 
meglátod, milyen ovációban fogsz részesülni. 

— Nagyon szívesen megtenném, — felelte 
mosolyogva Hazai, — ha olyan példa volna 
előttem, hogy ti, amikor kormányon voltatok, 
szintén te t te tek volna ilyen kijelentést ! 

SZÍNHÁZ, MŰVÉSZ 
* Kis fa ludy K á r o l y e m l é k t á b l á j a . Győr-

hői i r ják: Kisfaludy Károly szülőfalujában a 
héten a nagy költő emléke legközelebb újból 
fölelevenül. A szülőházában elhelyezett emlék-
táblát mostani helyéről elviszik és a ház utcára 
nyiló részén emelendő obeliszkbe helyezik el-
A leleplezési ünnepélyt Kisfaludy Károly 
halálának nyolcvanadik évfordulóján, november 
21-én tar t ják meg. 

* B a j b a n a k a p o s v á r i sz ínészet . Kaposvár 
jövő szini évadját nagy veszélyek fenyegetik. 
Az uj színkör építkezéseit olyan huzavonával 
vezetik, hogy az a kikötött időre nem készül-
het el s igy a színészek működésének egyedüli 
helye a korhadt, régi aréna marad. Balla Kálmán 
színigazgató jobb hiányában a kopott faaréná-
ban való játszásra kért engedélyt a hatóságtól, 
mely azzal a kikötéssel hajlandó csak az enge-
délyt megadni, ha a színigazgató a régi arénát 
átalakítja, ós peüig a saját költségén. Minthogy 
az átalakítási munkálat kétezer koronába ke-
rülne s minthogy Balla igazgató, aki ezidö sze-
rint távol van, még nem nyilatkozott a hatóság 
határozatára vonatkozólag, nincs kizárva, hogy 
Kaposvár az idei nyáron színházi évad nélkül 
marad. 

ugy a budapest—temesvári, mint a fiume— 
nagyváradi vasúti vonal forgalma óriási és e 
két fővonalon utazik a legtöbb zsebmetsző és 
sipista. De Szeged város nagy bel- és óriás 
külterülete egyként kívánja a rendőrlegénység 
létszámának fokozatos szaporítását. A főkapi-
tány előterjesztésével a tanács legközelebb.fog-
lalkozik. 

x M a g y a r o k a b r ü s s z e l i n e m z e t k ö z i 
k o n g r e s s z u s o n . Brüsszslben most fogják 
megtar tani az első nemzetközi közigazgatási 
kongresszust , amelyen Magyarországról a 
Vármegyei Tisztviselők Országos Egyesülete 
részéről és pedig min t előadók és egyesületi 
k ikü ldö t t ek : Vinczehidy Ernő dr Torontál 
vármegye főjegyzője, Schopf Kálmán Krassó-
szörény vármegye árvaszéki elnöke és Buday 
Dezső dr. egyetemi magántanár , Baranya vár-
megye tiszteletbeli árvaszéki ülnöke vesznek 
részt. 

x A s z e g e d i ép í t é s i a l a p te lke i . Lázár 
György dr polgármester elrendelte az építési-
alap tulajdonát képező szegedi telkek újra való 
fölbecsülését. A becslésre kiküldettek: Bíró 
Benő helyettes főmérnök, Fajka János főszám-
vevő, Csernovics Agenor, Medina Gyula köz-
épitészeti tanácstagok, Kiss Gyula, Sáry Já-
nos, Csáky Vencel ós Horváth Mihály törvény-
hatósági bizottsági tagok. 

s Adóh iva ta l i k i n e v e z é s e k . A pénzügy-
miniszter a dévai adóhivatalhoz Müller János 
titeli adóhivatali gyakornokot adóhivatali tisztté 
ideiglenes minőségben; Elekes Lajos Imre sza-
badkai lakost a zsombolyai adóhivatalhoz 
segélydiias adóhivatali gyakornokká nevezte ki. 

s A szeged i r e n d o r l e g é n y s é g s z a p o r í t á s a . 
Somogyi Szilveszter dr főkapitány szerdán föl-
terjesztést intézett Szeged város tanácsához, 
hogy ebben az évben tizennégy emberrel szapo-
rítsa a szegedi rendőrlegénység létszámát. A 
főkapitány hat első és hat második osztályú 
rendőrt, meg két uj örsparancsnokot kér. A 
fölterjesztésnek az az indoka, hogy a mostani 
száztíz rendőr nem képes ellátni a közbizton-
sági szolgálatot. Különösen a két vasúti állo-
más őrszemélyzete volna megerősítendő, miután 

KÖZOKTATÁS 
4- C j i skola a Baktóban. A szeged-város-

széli Baktóból szerdán nagy küldöttség tisz-
telgett Lázár György dr polgármesternél 
kérve őt, hogy Baktóban építtessen még egy 
elemi iskolát; A polgármester a kérelem értel-
mében átiratot intézett a város tanácsához. 

+ Áthelyezés. A kereskedelemügyi minisz-
ter S. Hoffer Imre temesvári ipari szakiskolai 
tanárt saját kérelmére a szegedi felső iparisko-
lához áthelyezte. 

A r a 
1 és 2 

kor. 

HA ŐSZÜL A HAJA 
használ ja a F R A N K L - f ó j e 

H A J I F J I T O T 

Ara 
1 és 2 

kor. 

o iiojot nem festi, iionn annak ereűBtj ftaral 
Kopható 

: C FRANKL ANTAL 
•ja vissifl. 
aYúgysier-

Feisöváros, SZEGEDEN, Szt. György-tér. 

1 A P R Ó S Á G O K . 
Franki Móric titka. Frantci iforie, a 

zseniális és világhírű fejszámoló, Nagyváradon 
tartózkodik most. Ott fölkereste egy hírlapíró 
és beszélgetést folytatot t ' vele annak a bámu-
latos fejszámolásnak titkairól, amelylyel annyi 
mindenfelé ejtette bámulatba .Franki az embe-
reket. A többi között ezeket mondta a hírne-
ves -felszámoló: . 

— Egyszerű az én dolgom. Kulcsokkal szá-
molok, amelyeket laikusok bajosan, jó mate-
matikusok könnyen használhatnak. Ilyen kul-
csom több van már, mint négyszáz. Azt a kul-
csot, amelyet a kilencszáztól ezerig terjedő 
számok önmagukkal való szorzására használok, 
Amsterdamban találtam fel. Nem volt lakásom, 
nem volt pénzem, egy éjszakát a kikötőben sé-
táltam keresztül és folyton számokról gondol-
koztam. Akkor jöttem rá. De ón nem vagyok 
elméleti matematikus. Ha rájövök egy-egy ilyen 
számolási fogásra, én csak tudom, hogy helyes, 
de a helyességet nem tudom bebizonyítani. 
Képzett matematikusok félórákig utána szá-
molnak és kimutatják tudományos alapon, hogy 
helyes. 

— Más irányban is ilyen óriási módon ki-
fejlődött a memóriája? 

— Nem. Ez a legérdekesebb, hogy még a 
matematikában is csak a müveletek elvégzé-
sénél. Nyelvekre egyáltalában nem emlékszem. 
Magyar származású fiu' vagyok, az anyanyel-
vem a magyar, de hosszú németországi tartóz-
kodásom alatt majdnem egészen elfelejtettem 
magyarul. Arcokra, nevekre már inkább emlék-
szem, de nem feltűnő módon. Az én memóriám 
általában igen érdekes kérdése a lélektani or-
vostudománynak. Figyelmébe ajánlom önnek 
azt az érdekes fejezetet, amelyet a nagy 
Lonibroso az én fejemrői irt hires könyvébón. 
Hosszú időn át tanulmányozta az emlékező te-
hetségemet Wundt Vilmos is, a hires psicholó-
gus, továbbá Poincarré, a párisi Sorbonne pro-
fesszora is: De a tudósok valamennyien meg-
fejthetetlen rejtély gyanánt néztek. 

— On tehát egyáltalában nem prodnktiv 
elme? 

— Ezt a kérdést nem először hallom. Én 
szinésztehetséget érzek magamban, uram. Bo-
londja vagyok a színháznak és a világ minden 
élő színésznagyságát láttam már. A legnagyobb 
müvé.sz-zseninek Kainz Józsefet tartom és 
mindig érzek magamban valami késő vágyódást 
a színpad után. Bármelyik klasszikus drámából 
oldalakat tudok önnek hiba nélkül elmondani. 
De az én sorsom el volt döntve. Az 1880. év 
május 4-én léptem föl először. Öt éves ccoda-
gyermek voltam és mikor az apám egy óra 
hosszat produkálta a tehetségemet a közönség 
előtt, el volt végezve a pályám. 



12 D É L M A G Y A R O R S Z A Ö Í910 Julíus 28 

Elmondta még Franki Móric, hogy a fejszá-
molás anyagi nyugodtságot szerzett neki. A 
szülei vagyonosak már, magának is van annyia, 
amiből élete végéig megélhet. 

TÖRVÉNYKEZÉS 
§ K i n e v e z é s . A magyar királyi igazság-

ügyminiszter a nagykikindai törvényszék 
területére vizsgálóbírói állandó helyettessé 
Szendrődy Gábor dr királyi törvényszéki 
birót rendelte ki. 

§ A Wekerle—Kossnth-kormány p a n a m á i 
a v á d t a n á c s előtt. Iíábár Mihálynak „A We-
kerle—Kossuth-kormány panamái" cimü röpira-
tával ma foglalkozott a budapesti büntetőtör-
vényszék vádtanácsa Langer Jenő táblai biró 
Blnöklésévei. A röpiratnak Wekerle Sándor volt 
miniszterelnök ellen irányuló részét az esküdt-
bíróság tudvalevőleg már letárgyalta. Nemrégi" 
ben az ügyészség vádiratot adott be a röpirat-
nak Kossuth Ferencet, Szterényi Józsefet, Da-
rányi Ignácot, Andrássy Gyula grófot és Ap-
ponyi Albert grófot érintő részei miatt. A vád-
irat ellen Habár Mihály képviseletében Gál Jenő 
dr védő kifogásokat adott be. Ezek a kifogások 
kerültek ma a vádtanács elé. A vádtanács 
Uzonyi királyi ügyész és Gál Jenő védő fölszó-

lalása után Habár Mihályt mind az öt panaszos 
sérelmére elkövetett nyilvános rágalmazás miatt 
vád alá helyezte. Gál Jenő védőnek az ügyek 
egyesítésére vonatkozó kérelme dolgában a 
vádtanács nem határozott, hanem ennek a kér-
désnek eldöntését az esküdtbíróság hatáskörébe 
utalta. Miután most már Habár Mihály jogerő-
sen vád alá van helyezve, a királyi ügyészség 
legközelebb indítványt tesz a főtárgyalás ki-
tűzése iránt. A tárgyalást valószínűleg az ok-
tóber havi esküdtszéki ciklusban fogják meg-
tartani. 

§ Elegáns be törők. Négy elegánsan öltö-
zött betörő fölött ítélkezett ma a tábla szüneti 
tanácsa. Január huszonnegyedikén délután négy 
és hat óra közt vakmerő betörés történt 
Bauer József szegedi kereskedőnek Tisza 
Lajos-körut 68. számú házban levő lakásán. A 
betörők föltörték a lakás ajtaját, kifeszítették 
a szekrényeket s az egyik fiókból elvittek ezer 
korona értékű ékszert. A tolvajok semmi bűn-
jelet sem hagytak maguk után s a rendőrség 
már letett arról a reménységről, hogy vala-
mikor is a betörők nyomára jut. Pár nap múlva 
azonban, a szegedi rendőrség legnagyobb meg-
lepetésére, egész váratlanul kézrekerültek az 
ékszertolvajok, még pedig Budapesten. A sze-
gedi törvényszék büntetötanácsa két hónappal 
ezelőtt ítélkezett ebben az ügyben, amikor 
Horváth Ernőt és Ktvonduk Istvánt három-há-
rom évi fegyházra, Hitdi Sándor Józsefet két 
és félévi, Besch .Jánost pedig két évi fegyházra 
ítélte. Fölebbezés folytán a szegedi királyi 
Ítélőtábla büntetőtanácsa szerdán tárgyalta 
ezt a bűnügyet. A négy betörőt fegyveres őrök 
kisérték a biróság elé. Resch János, a banda 
legfiatalabb tagja itt is menteni igyekezett 
társait s erre furfangos mesét eszelt ki. Tár-
gyalás közben ugyanis szólásra jelentkezett és 
kijelentette, hogy most már töredelmes vallo-
mást akar tenni. A szegedi ékszertolvajlást 
nem három vádlott-társával, hanem Endes Ár-
páddal követte el, aki a múlt. évben vakmerő 
módon szökött meg a budapesti törvényszék 
fogházából. Állítása szerint véletlenül összeta-
lálkozott a szökevény Endessel, aki rávette, 
hogy rendezzenek az országban betörő-körutat 
s a zsákmánynyal szökjenek ki Amerikába. 
Első utjuk Szegedre vezetett, ahol elkövették 
a betörést. A királyi ítélőtábla azonban nem 
hitte el a védekezést s valamennyi vádlott 
büntetését fölemelte. Horváth Ernő cs Ktvon-
duk István négy-négy évi, Hudi Sándor József 
három évi, Resch János pedig két évi és hat. 
hónapi fegyházbüntetést kapott. A négy betörő 
az Ítélet ellen semmiségi panaszt jelentett be. 

§ A ravasz fér]. Aradról írják ezt az érde-
kes és az életben gyakran megismétlődő esetet 
Egy eléggé éltes aradi ur, aki a „jól megérde. 
melt" nyugalomban tölti zaklatott napjait, váló-
pört indított aránylag fiatal és föltétlenül csi-
nos felesége ellen. Válóokul azt hozta föl, hogy 
a felesége az utóbbi években többször meg-
csalta. Számtalan tanút vonultatott föl a min-
denáron válni akaró férj. A tanuk azonban 
mind az asszony tisztessége és hűsége mellett 
tanúskodtak, mig a válópört megindító és a 
feleségét vádoló férjre kiderült, hogy azért akar 
szabaddá lenni, mert férji szerelmével és na-
gyon is kétes hűségével egy kasszatündért 
óhajt boldogítani. A biróság persze wem mondta 
ki a válást és igy az öreg ur tovább is kény-
telen a régi házasság fáradságos és egy szere-
lem költséges igáját nyögni. 

§ Gyermekgyilkos anya. Néhány héttel 
ezelőtt egy rendőr arról értesült, hogy Kovács 
Marcella cselédleány gyermeket szült. Mint-
hogy a gyermek eltűnt, a rendőr érdeklődni 
kezdett a clolog iránt és kutatása közben- a 
csecsemő holttestére rábukkant a ház pincéjé-
ben. A cseléd a rendőr előtt azt vallotta, hogy 
a gyermeket a szégyentől való félelmében tette 
el láb alól. A rendőrségen történt kihallgatása 
alkalmával azonban módosította vallomását és 
azt mondotta, hogy a gyermek holtan született. 
A kihallgatott orvosszakórtök ezzel szemben 
azt állították, hogy az anya gyermekét vagy 
megfojtotta, vagy pedig oly helyzetbe hozta, 
hogy megfuladt. A budapesti büntetőtörvény-
szék szüneti tanácsa Szepessy biró elnöklésé-
vel ma tárgyalta ezt az ügyet. A biróság Vargha 
József királyi ügyész vádbeszéde után a vádlot-
tat három hónapi fogházra itélte. Az ítélet 
jogerős. 

t)í- Lóverseny Zomborban . A Bácsbodrog-
vármegyei Gazdasági Egyesület október elsején 
és másodikán Zomborban lóversenyt rendez. 

Uj gyárak Szegeden. 
Szeged mint ipari város kezd fejlődni. Egy-

szerre három uj gyár épül: két kenyérgyár és 
egy második gyufagyár. A vállalkozók a város-
tól tisztán a törvényes támogatást kérik. 

Wcrtheim Sándor és Tóth Sándor szegedi 
lakosok a Valéria-téren kenyérgyárat létesíte-
nek. A gyár augusztus elsején kezdi meg mű-
ködését. Foglalkoztat husz-huszonöt munkást, 
A másik kenyérgyár pár hét múlva kezdi meg 
működését a Polgár-utca és Londoni-körut sar-
kán. ahol Klein Márton sütődéjét alakítják át 
gépüzemre. A vállalkozó a Szegedi kis- és közép-
kereskedó'k egyesülete, amely részvénytársasági 
alapon fogja megalkotni a gyárat. A címe lesz: 
„Első szegedi városi kenyérgyár." A vállalat 
élén Lövész Antal, a kereskedők egyesületének 
elnöke áll. E gyári vállalkozás is villanyerö ál-
tal hajtott gépekkel dolgozik. 

Szerdán tartotta a rendőrkapitányi hivatal 
az uj gyufagyártelepengedélyezése iránt beadott 
kérelmének tárgyalását. Az uj gyártelep a rókusi 
temetővel párhuzamosan, a temető északi részén 
fog elterülni, két hold és egyezer négyszögöl 
területen, a városon kivül. Az igazgatósági épü-
let a város felé épül. Az épületet egyemeletes-
nek tervezik, tiz-tiz helyiséggel. Maga a gyártó-
helyiség egy épület lesz, tizennégy különböző 
helyiséggel. Itt lesz a kazánház, gépház, hámozó-, 
tisztító-, dobozgyártó-, berakó-, mártó- és szárító-
kamrák, kénes töitőhelyiség és a ktnes labora-
tórium. Maga a beosztás a szakértő iparfel-
ügyelő szerint is a leghelyesebb, amennyiben a 
kazánház az épület szélén van, mellette a gép-
ház foglal helyet, emberekre tehát legkevésbé 
veszedelmes. 

A gyár körülbelül százötven-kétszáz munkás-
nak ad kenyeret; az évi gyártmányok összegét 
háromszáz vaggonra tervezik. Nvolcvan-száz 
lóerős gőzgéppel dolgozik, egy, esetleg két ka-
zánnal. 

A gyár igazgatósága munkáslakások építését 
is tervezi, harminc méter hosszú és hét r é'cr 
szélességbon s amennyiben ez az egyelőre hát-hét 
munkáslakás beválik, többet is építtetnek. 
Mosdó, öltöző és ebédlő külön helyiségekről 
szintén gondoskodik a gyár. A részvénytársa-
ság élén Medina Gyula, Lövész Antal és Fischer 
Aladár állanak. Az építést a telepengedély meg-
adása után azonnal megkezdik. A rendőrható-
ság a telepengedélyt megadta, azt azonban Akos 
Arnold királyi iparfelügyelő elvi szempontból 
megfölebbezte. 

(—) A Nagyváradi Takarékpénztár uj ve-
zérigazgatója. Azok a tárgyalások, amelyeket 
a Hoványi Géza dr lemondása folytán megüre-
sedett vezérigazgatói állás betöltése érdekében 
több kiváló pénzügyi kapacitással hetek óta 
folytatott a Nagyváradi Takarékpénztár igaz-
gatósága, végleges befejezést nyertek. Ezek-
nek a tárgyalásoknak örvendetes eredménye 
az, hogy Hofbauer Pál, az Osztrák-Magyar Bank 
nagyváradi fiókjának érdemes főnöke lesz a 
Nagyváradi Takarékpénztár vezérigazgatója. 
Az igazgatóságnak sikerült teljes megállapo-
dásra jutni a pénzvilág ez általános becsülés-
nek és tekintélynek örvendő vezérférfiával, 
ugy, hogy az augusztus másodikán tartandó 
rendkívüli közgyűlésen egyhangúlag fogják Hof-
bauer Pált az ország egyik legrégibb és leg-
jobb pénzintézetének élére vezérigazgatónak 
megválasztani. 

(—) Az amerikai acéltröszt osztaléka. 
Newyorkból jelentik: Az acéltröszt törzsrészvé-
nyek után egy és egynegyed százalék oszta-
lékot fizet a mult negyedévi ugyancsak egy és 
egynegyed százalék ellen. Az egész mult év-
ben az összes osztalék a rendkivüli osztalékkal 
együtt négy százalék volt. Az elsőbbségi rész-
vények után a rendes egy és háromnegyed szá-
zalékos osztalékot fizetik. 

¡neztet&! 
A Schicht 

szarvasszappan 
valódi csakis & 

Schichr 
névve l és a „axarvaa" VÍ&» 

jeggyel! 

A n. é. közönség szíves tudomására 
hozzuk, hogy Szegeden, egy a mo-
dern nagy városok mintája szerinti 
lé tes í tet tünk. — A vállalat rendszeresen cirkáló éjjeli őröket tar t fön, akiket ellenőrző közegekkel ellenőriztet. 
Bővebbet körleveleinkből és üzletszerzőinktől. ~ , 
Iroda: Margit-utca 22 . sz,9 I. emelet. 'el8ton 8 1 A Szegedi Őrzi és Biztonsági V á i l É i I g ö z a a l é * . 
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Az igazságtalanság. 
Irta Balázs Béla. 

Czeke Samu okleveles középiskolai tanár volt 
és immár husz éve tanította a"vásárhelyi állami 
főgimnáziumban a görög és latin nyelvet. Czeke 
Samu régebbi természetéről (mert ő mostaná-
ban nagyon megváltozott ós éppen erről szól a 
történet) — mondom, régebbi természetéről 
nagyon keveset lehet beszélni. A tanári szobá-
ban a láthatatlan embernek hivták, mert ugy 
tudott járni-kelni, beszélni, avagy hallgatni, hogy 
soha senki sem vet te észre. Ha konferenciák 
alkalmával a névsorolvasás az ő nevéhez ért, 
mindig fordult néhány fej meglepetve a kis, 
gömbölyű láthatatlan felé. Ez talán azért is volt, 
mert Czeke Samu olyankor mindig elpirult és 
különös trémás hangon mondta a „jelen"-t. 
Tudniillik ő nagyon komolyan vette tanári hi-
vatását. ő t a zöld asztal látása mindig áhítat-
tal töltötte el, sőt a zöld posztó tapintása kü-
lönös borzongó gyönyörűség volt neki. És ha 
dr. Ormosi igazgató ur a tanárok szent, nagy 
és felelősségterhes hivatásáról beszélt, a jö-
vendő nemzedékről, mely az ő kezeikben van, 
akkor Czeke Samu kék szemei mindig nedvesek 
lettek a lelkes meghatottságtól és ti tkos szo-
rongás fogta el, hogy ő minderre méltatlan. 

Pedig erre oka nem volt. Hiszen szemmel-
láthatóan megbecsülték és dr. Ormosi igazgató 
ur talán senkiben sem bizott annyira, mint 
benne. Hiszen majd mindennap azt mondta neki: 

— Jöjjön be, Czeke, óra után az irodába. 
Hiába, csak magára lehet valami komoly mun-
kát bizni. 

Jóformán az egész irodát ő végezte. És nem 
mintha az igazgató ur kivételt t e t t volna vele. 
A többi tanár éppen ugy rábízta gyakran leg-
fontosabb ügyeit: 

— Jobban tudod te ezt megcsinálni, Samu 
pajtás, mint én, — mondták. Sőt egyik-másik 
még a gyakorlatai javítását is rábízta. 

És ha olykor ugy felhalmozódott munkája, 
hogy alig birta, hogy sietni kellett és erőltetni, 
akkor Czeke Samu mellében különös melegség 

támadt. A cselekvés izgalmát, a t e t t lázát érezte 
ő akkor. Kék szemei csillogtak. 

— Ilyen az élet, — mondta. — Dolgozni kell. 
Dolgozni. 

Este pedig a felesége előtt még fáradtabbnak 
tüntet te magát, mint amilyen volt. Önelégült 
lihegéssel eresztette magát a karosszékbe, 
mondván: 

— Nem kis feladat az, tanárnak lenni. Nem 
kis feladat. Nehéz munka. Felelősségteljes kö-
telesség. 

Czeke Samu szerette ezt a szót. Volt még 
néhány ilyen szó, melyet kedvelt. A kolléga 
szót is nagyon gyakran használta, mindig hang-
súlyozva. Ha pedig lopva állampolgárnak nevez-
het te magát, ezt rangnak, méltóságnak érezte. 

Sőt az is előfordult néha, hogy feleségét ott-
hon Cecíliának szólította. Idegenek előtt csak 
Cili volt, sőt négyszemközt is, rendesen. Mert 
Czeke Samu valami homályos érzéssel tisztelte 
ezt a nevet és titkon méltatlannak érezte 
magát rá. Szégyelte Ceciliának szólítani élet-
társát . Valamint volt a feleségének egy suhogó, 
piros selyemruhája, melylyel különös módon épp 
ugy volt mint a Cecília névvel. Tulajdonképpen 
büszke volt rá, de bizonytalan, szorongó érzés 
fogta el, ha az asszony fölvette. Kivált asuho-
gás nyugtalanította. Mégis, mindent összevetve, 
Czeke Samu boldog embernek volt mondható. 

Történt azonban, hogy egy keddi napon, a 
tízórai szünetben, dr. Ormosi igazgató ur egy 
szürketáblás füzettel jöt t be a tanári szo-
bába ós feketekarimás pápaszeme mögött mély-
gondu komolyság sötétlett. (Ezzel a fekete-
karimás pápaszemmel gyakran álmodott Czeke 
Samu.) 

— Czeke ! — kiáltotta, másoknak is szóló, 
jelentős hangon az igazgató ur. — Hol van 
Czeke? 

— Itt, kérem alássan, igazgató ur. I t t vagyok. 
Menjek be óra után az irodába? 

Az igazgató különös érdeklődéssel nézte 
végig. 

— Mondja, Czeke, olvasta már az uj rangsor-
kimutatást ? 

— Nem, igazgató ur. Délután rögtön el fogom 
olvasni. 

— Nézze. 
Dr. Ormosi fölcsapta egy helyen a füzetet és 

a baloldali lapon Czeke Samu nevére mutatott . 
— Igen, kérem alássan, — mondta Czeke kissé 

bizonytalanul. 
Azonban a kollegák akik a „rangsor-kimuta-

tás" szóra mind gyorsan odasereglettek, rögtön 
lát ták, miről van szó. Ők mind kivülről tud-
t ák a rangsort, ők, ha valahol meghalt egy 
tanár, annak nevét két piros vonallal gondosan 
áthúzták a füzetben. Most általános fölháboro-
dás tört ki közöttük. 

— Nyolc helylyel hátrább te t ték Czekét. Sőt 
tulajdonképpen kilenccel. Hallatlan. Miért? Ez 
rávall a minisztériumra. Ilyen igazságtalanság. 
Egy, sőt talán két év veszteséget jelenthet. 
Arculcsapása a törvénynek. Hallatlan igazság-
talanság. 

Ilyen kiáltások hallatszottak össze-vissza és 
a tanári szobában valósággal forró lett a levegő 
az izgalomtól. Dr. Ormosi igazgató ur előkelő 
nyugalommal várta ki a hatást. Czeke Samu 
szívdobogást kapott. 

— De talán csak nyomdahiba? — jegyezte 
meg a matematika tanára. 

— Nyomdahibara fenét! — kiáltotta a magyar 
tanár. — Ismerjük a minisztériumot. Hát Süli 
Géza nem ugy já r t? Hogy elnyomták, mert 
féltékenyek voltak a tehetségére. Hát velem 
nem ugy akartak tenni a cikkeimért? It t szen-
vednék én, vidéken? 

Az igazgató ur végül különös, bizalmas 
szemhunyorítással fordult Czekéhez: 

— Mondja, nincs magának valami ellensége a 
minisztériumban ? 

Czeke Samu szédült. 
— Én-éa-nekom? Nem ismerek senkit. Én nem 

tudom. 
Az igazgató ur titokzatosan mosolygott. 
— Azt sohse lehet tudni. Különben ne féljen. 

Mindenesetre megfolyamodjuk a dolgot. Jöjjön 
be óra után az irodába. 

Már majdnem féltizenegy volt, mikor Czeke 
belépett a negyedik osztályba. A fiuk csodál-
kozva, fürkésző kíváncsisággal néztek rá és 
csendesebbek voltak, mint másfkor. Czekét külö-
nös, magaérző izgalom fogta el. Hangosabban 
és kurtábban beszélt, sőt óra végén egy fiút 
csekély okért kiutasított az osztályból. 

Otthon beereszkedvén a karosszékbe, azt 
mondta a feleségének: 

— Cecília. — Az asszony rögtön letet te a 
tányérokat. — Cecilia, nem kis föladat tanár-
nak lenni. Felelősségteljes kötelesség, És mégis 
igazságtalanság éri az embert. Tudod-e, hogy 
nyolc, sőt tulajdonképpen kilenc helylyel hát-
rább te t tek a rangsorban. Valami ellenségem 
lehet a minisztériumban. Süli Gézával is igy 
tet tek. Féltékenyek voltak a tehetségére. 

Az asszony csodálattal vegyes félelemmel tekin-
t e t t urára. 

— Borzasztó. Ellenséged van a minisztérium-
ban. Én mindig gondoltam, hogy nem fizetik 
meg eléggé a te munkádat. 

Czeke Samu egész délután és egész este 
karbafont kezekkel járkált szobájában. A gyakor-
latokat sem javította ki. Karbafont kezekkel 
járkált és alig látható szőke szemöldöke mély 
ráncba húzódott össze. Tehát vele igazságtalan-
ság történik. Neki ellenségei vannak. Agyában 
homályos és határozatlan kétkedés bontakozott 
ki lassan, mint egy misztikus, sötét virág. Talán 
nem minden ugy van rendben, ahogy van? 

Vacsoránál a felesége azt mondta: 
Fröhlíchné már régebben hallotta, hogy neked 

nagy ellenségeid vannak a minisztériumban. 
Derkainó azt mondja, hogy az ő urának is. Az 
ő urát is elnyomják. Azért nem került be a 
kaszinó-választmányba. 

— Engem nem is jelöltek. — Mondta Czeke 
lassú elmerült hangon. Husz év óta először 
jutott az eszébe. 

Mikor behozták az ételt, Czeke homlokáról 
egy pillanatra lesimult a ránc. De ezt rögtön 
észrevette. Mert ő jóindulatu, sima homlokán 
érezte a ráncot. Érezte a bőrén, az agyáig, a 
melléig érezte vonalát, mint valami láthatatlan 
kemény karót, melybe fogódzott. Rögtön össze-
húzta megint szemöldökét. 

Másnap a tanári szobában is igy járkált, han-
gos és föltűnő lépéssel. A kollégák mind az 6 
esetével foglalkoztak. 

— Kihasznált szolgák vagyunk, — mondták. 
— Visszaélnek a türelmünkkel. 

— Azt hiszed, — súgta oda Czekének a 
magyar tanár, — hogy a direktor komolyan fog 
törődni az ügyeddel? Fenét fog törődni! 

Czeke mindezekre melankolikus, büszke kéz-
mozdulattal felelt. Nem találta még meg az 
ide alkalmas szavakat. De mikor délben a 
másik latin tanár gyakorlatokat hozott neki, 
hogy segítsen javítani, gyanakodva nézte végig. 

— Bocsáss meg, — mondta. — Most nem érek 
rá. Sok a gondom. Tanári pályám ügye . . . 

Egy hét múlva senki sem beszélt többet az 
esetről. De Czeke homlokáról nem tün t el töb-
bet a ránc. Érezte homlokán és a belső érzé-
sét is átalakította. Mikor később megint gyakor-

poloska-, moly-, sváb- és 
ruszni - irtó gázfejlesztő 
anyag. A l egbiz tosabb 
féregirtási módszer. Posta-
csomag u tánvét te l 5 kor. 

• • • • • • 

" D i a + t r ^ m i ü/raláarss" Garancia mellett vállaljuk patkányok 
r d ! S \ C í l i y " Í \ U ! c i < 3 gyökeres kiirtását. — Patkáng-kolera 

vegyi szerünkkel, amely bacillust termel és ha egy is evett 
belőle, akkor a többi is elhullik tőle. Megrendelhető 5 kilogrammos 
csomagokban 12 kor.-ért, utánvét mellett. Használati utasítás ingyen. 

V E G Y É S Z E T ! LABORATORIUM B U D A P E S T , K O S S U T H L A J O S - U T C A 14-16. S Z . 
Kérjük e i e n hirdetésre hivatkozni, msly esetben öt százalék engedményt adunk. 
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latokkal jött hozzá kollégája, váratlanul kifa-
kadt. 

— Ugyan kérlek, mit akartok tőlem? Vissza-
éltek a türelmemmel. Ti azt hiszitek, hogy én 
csak ilyesmivel foglalkozom. Sokkal fontosabb 
és.messzebbr.eható munkássága lehet egy em-
bernek, mint ti gondoljátok. (Meg volt már a 
szókincse.) 

. A . másik latin tanárral később teljesen össze-
veszett. Általában gyakran csat tant föl a tanári 
szobában izgatott és türelmetlen hangja. 

, Három hét múlva Ormosi azzal a hirrel jött 
be a tanári szobába, hogy a minisztérium a 
rangsor kijavításáról értesítette. 

— No, ugye mondtam, hogy nyomdahiba volt, 
— jegyezte meg a matematikai tanár. 

— Persze, hogy. nyomdahiba volt, — neve-
t e t t fel epés gunynyal a magyar tanár. Czeke 
megértő, fölényes mosolylyal kacsintott feléje. 

— No lássa, hogy rendbe hoztuk, — mondta 
Ormosi. 

— Tudtam én azt, igazgató ur, — felelte 
hidegen Czeke. — Végre is egészen nyiltan 
nem mernek az ember ellen dolgozni. 

— Persze, persze, — mosolygott az igaz-
gató. — Jöjjön be óra után az irodába. 

- r Bocsásson meg, igazgató ur, — felelte 
Czeke szinte hidegen. — Nem érek rá. 

Ormosi megigazította a fekete pápaszemét. 
— Nem ér r á ? Akkor talán jöjjön be délután 
— Igazgató ur, most általában ném érek rá. 

Mésszireható elfoglaltságom van. 
— Ugyan? Milyen „messzireható" elfoglalt-

sága? — kérdezte gúnyos hangsulylyal az 
igazgató. 

Czeke Samu.kerek arcát elöntötte a pir. 
•— Egy nagyobb pedagógiai cikken dolgozom, 

igazgató ur és nem érek rá ilyen munkára. 
Különben van i t t elég tanár, akinek nincs jobb 
dolga. Talán mást kérjen meg. 

Az igazgató végignézett rajta. 
— Igen, kedves tanár ur. De minden testület-

ben vannak .tradíciók . . . 
— A tradíciók — vágott szinte illetlenül 

Czéke az igazgató szavába — a hétköznapi 
embernek valók, de minden . egyéni, szellemi 
törekvésen bilincsek. Az ember ugy is elég-
mellőzésben és üldözésben részesül és félre-
ismerik . . . 

Haraggal váltak el. Otthon Czeke Samu vil-
logó szemekkel és dacosan düllesztett mellel 
azt mondta a feleségének: 

— Cécilia, vedd föl a selyemruhádat, men-
jünk a sétatérre. 

Czeke. Samu elővette u j Lavalier-nyakkendő-
jét, és széles karimájú kalapját, aztán elmentek 
a.sétatérre. 

— Látod, Cecilia, — mondta a feleségének. 
— Látod ezt a sok buta vidéki filisztert? És 
engem i t t hagynak Vásárhelyen elsenyvedni, 
ezek között. — (Ujabban szerette az el-
senyvedni szót.) 

Felelős szerkesztő: Róna Lajos, 
Lapkiadó-tulajdonos: 

Délmagyarország hírlap- ás nyomdavállalst részvénytársaság. 

Nyomatott Szegeden a Délmagyarország hírlap-
és nyomdavállalat részvénytársaság körforgógépén. 

Iskolai hegedűk 
kltünö hanggal. Kaphatók: 3, 4, 5, 6, 8. 10 forintért és 
feljebb. H a n g v e r s e n y - h e g e d ű k 20 forinttól feljebb-
Iskolai és Í t ^ r m n n í i i m n l r ö s s z e s z e n e k a r i ¿ s mii-
templomi llarmuniumuiv U e d v e i ö i h a n g s z e r e k , h u -

?etenSnl£iaben.a Uj szerkezetű cimbalmok 
legkiválóbb hangtar tó szerkezettel, pedál nélkül 3 0 forinttól 

X k ^ í U , Fonográf és Gramofon 
leejut^nyosabb árakon. Hengerek ¿3 lemezek a v i l á g l e g -
h í r e s e b b m ű v é s z e i n e k f e l v é t e l e i v e l . Dns rak tá r kiváló 
gyár tmányú u j ée á t j á t szo t t z o n g o r á k é s p i a n i n ó k b a n . 
Régi zongorák és egyéb hangszerek u j ak ra becseréltetnek. 
Z o n g o r a k o l c s S n z o i n t é s e i . T e l j e s z e n e k a r o k f e l s z e -
relése kedvező feltételek mellett. Tornászat,! és községi dobok 

dns választékban. 

Sternberg Ármin és Testvére 
55. ÉS Mr. udvari hangszergyar lilcíében BUDAPEST, VII., HóKűoii-ut 38. 
lépes árjegyzéket (minden cikkről külön) ingyen küldünk, csak 
<eg keU irni, hogy miféle hangszerről kívántatik az árjegyzék. 

női, f i í 

Sím 
Óriási választék nap- és esőernyőkben 
Nyakkendők selyemből, férfi é s 
női f e h é r n e m ű e k , valamint 
szövetek , harisnyák, ga l lér é s 
kéze lők m e s é s o l c s ó á r a k b a n 

r I 

mm iinis mméM ERlui, 
Károlyi-utca 4. szám alatt, 

1 bíró uri 
1 emberek f é n y e s \ 

[ m e l l é i [ k e r e s e t r e 
I tehetnek szert. ^ Ajánlat 1 
í Szorgalmas jeligére e lap 1 
I kiadóhivatalába intézendő. 1 

794/1910. kgb. sz.-hoz. 

A szegedi m. kir. honvéd csapatkórház ki-
bővítése céljából szükséges földterület meg-
szerzése végett a m. kir. nagyméltóságú keres-
kedelmi miniszter urnák 1910. évi julius hó 24. 
napján 41691/Ial sz. alatt kelt rendeletével a 
kisajátítási tervben felsorolt ingatlanokra a 
törvényes kisajátítási eljárás elrendeltetvén, a 
város közigazgatási bizottsága annak keresztül-
vitelére bizottságot küldött ki és az eljárás 
foganatosítására határnapul 191®. év i augusz -
t u s hó l ( M k n a p j á n a k dé le lő t t i 1 0 é r á j á t 
tűzte ki a városi széképület bizottsági termébe. 

Ezen tárgyalásra az érdekeltek: a szegedi 
kegyesrendi társház, Tóth Péter és neje Ror-
bach Lujza, Zsemberi János és neje Ördög 
Ilona, .Fischer Aurélné és Schütz István azzal 
hivatnak meg, miszerint e kisajátítási tervet 
és összeírást mai naptól kezdve Szeged szab. 
kir. város közigazgatási irodájában (városház 
I. emelet) a hivatalos órák alatt megtekinthe-
tik és arra a tárgyalásig észrevételeiket meg-
tehetik. 

Megjegyeztetik azonban, hogy a kisajátítási 
terv megállapítása felett a kiküldött bizottság 
az esetben is határozni fog, ha az érdekeltek 
közül senki sem jelenik meg. 

Kelt Szegeden, 1910. évi julius hó 27-én. 

Dr. T í i r é e z y Mihály, 
kisajátítási biz. elnök. 

s a 

nyerhetnek. 
Eredményes munka! 
után FIX FIZETÉS.! 
Gim a kiadóhivatalban 

o r s 
| | modern nagy s z á l l o d á j a | f 
ig | e l sőrendű berendezés- | % 
® ® se l július elsején megnyílt I 

r 

Ugyanott több lakás kiadő. 

íS _ i i «o j. it _ £ „ fT - - £ £ .. £ 

» i 

m 
Jó „Kenyerei a neprah"-sssp^őKr 
alakult, összes legmodernebb gépekkel fölszerelt,. 
villanyerőré működő fehérsütőde "ér kenyérgyár-
nak, mely augusztus elsején kezdi meg működését 
a legfokozottabb köztisztasági és egészségügyi 
tekintetek figyelembe vételével. Naponta netsz'sr 
friss fehérsüíemány, ualédi karlsbádi.kétszersült, 
Braham kenyér; fehér és barna házi kenyér, sorok-
sári rozskenyér. Megrendelések kívánatra házhoz 
szállíttatnak. Legjoob minőség, pofiías, jutányos ki-
szolgálás I — A n. é. közönság b. pártfogását kéri, 
tisztelettel = • - T e l e f o n - s s A m 8 6 2 . i 

2 a Szegedi Fehérsütőde és Kenyérgyár. 1 p p 

F i g y e l e m ! ! 
Férfi és női cipőt a raktáron 
Eeuő jóminőségü bőrökbői 
szolid árakon vállai. 

Vagy 
rajz után készít 

MN :; 
c i i i t e i i i 

UU, tói-Él, I l f É l L 

Szeged szab. kir. város tanácsától. 

27782—1910. sz. 

V e r s i i r g y i s i hlrűeliuény. 
A Sándor-utcának Brüsszeli-körut és Kecs-

keméti-utca közti szakasza és a Szécsi-utcának 
Szabadság-tér és Sárkány-utca közti szakaszá-
nak rendezésével kapcsólatos'járdá- és kövezet-
bontási, feltöltési, kövezési és. uj téglajárda 
készítési munkáinak vállalati uton leendő 
biztosítása iránt 

S. évi augusztus hó 8=án, délelőtt 1 0 órakor 

az I. tanácsi ügyosztályban (városi bérház, I" 
emelet) tanácsi jóváhagyás fentartása mellett, 
zárt ajánlati versenytárgyalás fog tartatni. 

A szabályszerűen kiállított zárt ajánlati leve-
lek (600) hatszáz korona óvadékképés értéknek 
letétbe helyezését igazoló letéti nyugtával lá-
tandók el s az árlejtés napjának délelőtt 10 
órájáig a tanácsi igtatóhivatalba nyújtandók be. 

Elkésve érkezett, kellő bánatpénzzel el nem 
látott, szabálytalan, avagy utóajánlatok figye-
lembe nem vétetnek. 

Vállalati feltételek, költségvetések, ajánlati 
minta a fenti ügyosztályban a hivatalos órák 
alatt betekinthetök és rendelkezésre állanak. 

Szeged szab. kir. város tanácsának 1910. évi 
julius hó 15-án t a r to t t üléséből. 

Dr. Lázár György? 
polgármester. 

\ 
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Vendéglő-átvétel 
A u g u s z t u s h ó 1 - é n t e l j e s e n ú j o n n a n á t a l a -
k í t v a m e g n y í l i k a H a g g e n m a c k e r - f é l e é t -
t erem, bor- é s s ö r c s a r n o k ; Háziasan kezelt 
magyar konyha, naponta frissen csapolt 
salon-sör. Szolid kiszolgálás. Háromszor he-
tenként zeneestély. — A nagyérdemű közön-
ség szives támogatát kéri, tisztelettel 

Nagy Károly (Zsótér-ház). 

B Naponta friss érkezésü • • • a 

feltétlen megbízható minőségben kapható 

PSSF3ÍÍ P ^ ^ f i n o m 
d i d i r m hentesáruk üzletében 

Kelemen-utca. Telefon 128. * 

tett Mór héses és I l i i , Korn-ili 1 sí. 
Víllanyerőre berendezve, hol mind javítások: ollók, kések, 
gazdasszonyoknak és husvágó-gépek javítását jól és olcsón 
eszközlöm. — Kiváló tisztelettel DEUISCH MÓR mükéses. 

Nagy nikkeiező-telep, hol minden érc csiszolása is elíogadíatik. 

15 darab nagyon szép 

a j g a l a m b I 
eladó Tefeky-utca 13. 

rí _ 

n aa 5 g 
a T E S E K 

F E L V É T E T N E K E L A P K 1 A D O H I V A T A L A B A N 
a a KB 

A világ első láp (Moor) fürdője. 
'»t R PP 

Á s v á n y v í z f o r r á s o k . 

A C É L F Ü K D Ő K . 
Gyógyjavallatok: Női betegségek. — Vérszegénység. 
Köszvény, idült izomcsuz és izületi csuz. — Utóbbi 
években nagyarányú befektetésekkel a betegségek 
egy nagy csoportjának, t. i. a szívbetegségeknek 
kezelését is lehetővé tette. Idény október 31-fgj. 
Prospektus ingyen. Felvilágosításokkal szolgál a fürdőkezelöség 

•ccr. 

Legnagyobb cserépkáiyha-ipartelep. 

Telefon an. sí. KLEIN ADOLF S Ü k E 
É P Í T É S I A N Y A G K E R E S K E D É S 
Laudon-utca 21. sz. SZEGED Mérey-u tca 6. sz. 

Raktáraiban kapható: Mész, darabos és 
oltott, román cement, portland cement, 
aszfalt-anyag, aszfaltjelszigetelő lemez, 
aszfalt - fedéllemez, kátrány - fedéllemez, 
kátrány, karbolineum, Stukkatur -nád-
fonat, gipsz, chamott föld és liszt, kő-
agyagcsövek, tűzálló téglák, fedélcserép, 
homok, homlokzati kőpor, cementlapok, 
cementcsövek, lépcsők kő- és márvány-
utánzatokban. H a b í t z d e B r u y n - t a l 
g y á r t á s . Asbest-padozat. Terrazzó-bur-
kolat. Mész uaggononkint minden állomásra. 
Az egyesült tégla- és cementgyár rész-
vénytársaság képviselete. ooo 

Legnagyobb cserépkáiyha-ipartelep. 

Bazggaaasm^aiwiKi^zsBBaa 

Két kiváló újdonság a háztartás részére 

» g y í kezelés, tetszetős alak, erős, kitűnő anyag, 
©LCSO A R A K ! 

PP 

i 3® % 

WM 

i l M i ; 

p f l p l l l l l ' ; A z Ultref orm - r e n d s z e r előnyei:. 
v"i 'i«'1; Feltétlenül biztos légmentes zárás, könnyű 

Részletes leirás és árjegyzék kívánatra ingyen. 

D E N Y E K 
i ^ / m , Egészséges, savak nem támadják, nem rozs-
l y %A o dásodik. nem pattog le. Takarékos. Alumínium 

elismert jó hővezető levén a főzés gyorsabb. Pehelykönnyű, 
kés, használatban IflgolSSíiÉ: ízléses külsejű, könnyen tisztitható. 

F ő z ő i a z é k , 2 tömör fogóval s 
8 10 11 12 13 14 15 cm. 
V» 1 V4 IV, ls/4 2 'iter 

K —75 1-10 125 145 1-55 18Ü 220 
Lábos, 2 tömör f o g ó v a l : 
8 12 14 16 18 19 20 22 
v, •'/, 3/4 1 1", 2 2'A 3 liter 

K —-60 115 1.45 1 50 1-75 1-90 2'50 2 80 

BB0S Kaphatók fflBGlG) 

vaskereskedésében S Z E G E B E N . 
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T E L E F O N - S Z Í M 836. 

ízléses kivitelben készülnek szépirodalmi művek, 
báli és eskeíési meghívók, feltűnő falragaszok, 
katonai és kereskedelmi nyomtatványok, árjegy-
zékek és gyászjelentések gyorsan és pontosan. 

H vállalat különös súlyt fektet nyomtatványai Ízlé-
ses, a mm kornak megfelelően való elkészítésére 

NTERURBRN 835. 
vJp 


