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Törvényes állapot
Az indemnitást és az ujoncjutalékot
minden nagyobb emóció nélkül megszavazta a képviselőház. Vége az ekszleksznek, a mai napon már a törvényes
állapot áldását élvezte az államháztartás. Nincs ugyan rendesen megszavazott
állami költségvetésünk, de törvényes
fölhatalmazása van a k o r m á n y n a k arra,
hogy az állam kiadásait és bevételeit,
a legutóbbi törvényesen megszavazott
költségvetés arányában
teljesíthesse.
Ezzel a fölhatalmazással kezdi meg
törvényes m ű k ö d é s é t a. nemzeti munk a p á r t kormánya, melyről az ellenzéki
p á r t o k azt hirdetik, hogy voltaképen
nincs is programja. Igaz, hogy gazdag,
rendkívül messzire kiható és mélyen
járó programmal indul ú t r a a KhuenHéderváry-kormány,
de az is igaz,
hogy sem a gazdasági kérdésekben,
sem a katonai kérdésekben, sem pedig
a választójog kérdésében nem igyekezett előre megkötni a parlamenti többség szabad a k a r a t á t .
Mindhárom irányban nyíltan bevallott
elvei, pontosan m e g h a t á r o z o t t céljai
vannak. A készfizetések fölvételét és a
közös b a n k szabadalmának meghoszszabbitását a k a r j a ; de csak az esetben,
ha a bankszerződés megkötésénél még
az eddigi föltételeknél is kedvezőbb
föltételekhez j u t h a t . A katonai kérdésekben a véderő indokolt követelményeit, a nemzet teherviselőképességének

A bilincs.
Irta Boga Dezső'

Aranka a tükör előtt állt e's fésülködött.
Selymes, szőke haja mint egy aranyzuhatag,
szerelmesen simult bársonypuha vállára. Az
egyszerű, fehér batiszt ing födetlenül hagyta
szép, kerek karjait ; a mély kivágás alól izgató kacérsággal kandikált elő rózsaszín,
telt keble. Az ébredő nap tompa sugarai
érzékies vágygyal csókdosták végig formás,
nyúlánk termetét és ő, mintha csak érezte
volna a tolakodó nap szemtelen udvarlását,
az ablakhoz lépett és összébb lnizta a függönyöket.
Ismét a tükörhöz ment. Gépies mozdulatokkal fejezte be a fésülködést és hátradőlve a székben, fáradt, nagy, kék szemeivel unottan nézte önmagát.
Ha valaki így látja őt, a világértsem mer
arra gondolni, hogy ez az igéző szépség, —
nem is olyan régen, talán csak hetekkel
ezelőtt, — dévaj jókedvvel énekelte a trágárnál-trágárabb nótákat a festett arcú lányok között. Pedig ugy volt. Sőt talán még
most is ott lenne, ha egy jómódú huszárhadnagynak véletlenül meg nem tetszik ós
az ki nem szabadítja onnan.
Egy mozdonyvezető-család kis hónaposszobájában lakott. A szoba üvegajtaja előtt
széles, nyílt folyosó volt. Az ajtó ablakán
fehér áttetsző vászonfüggöny.
Hosszú, unalmas délutánokon itt szokott
5 ülni és félrehúzva a kis függönyt, néze-
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gondos mérlegelése mellett, teljesíteni
ó h a j t j a ; de az ismeretes, kilences bizottsági javaslatok v é g r e h a j t á s á t és a
honvédség tiizéri ütegeit is követeli.
Nem igér semmi olyant, ami nem teljesíthető. Ellenben igéri, hogy a magyar ipart minden szubvenció nélkül
hathatósabban fogja támogatni, m i n t
elődje t á m o g a t t a a sokszor elpazarolt
szubvenciókkal. Nyíltan kimondta a kormányelnök, hogy a szolid külföldi tőke,
amely beruházásait elviszi Afrikába és
Ausztráliába is, — egyenesen azért kerülte Magyarországot, m e r t az itteni
szubvenciós rendszert nem t a r t o t t a magához m é l t ó n a k ; a külföldi tőke vállalkozási kedvét a magyar politikai élet
bizonytalanságának megszüntetése és
a komoly m u n k a egyéb eredménye
fogják fölébreszteni. ígéri továbbá, hogy
a magyar mezőgazdaságnak hasznos
szolgálatokat fog tenni olyan intézményekkel, melyek a mezőgazdaságot belterjessé teszik. Ez a programpont fők é n t a kisbirtoknak, a legegyszerűbb
mezőgazdák százezreinek szól, akik a
gazdálkodás belterjességét apró parcelláikon könnyű szerrel megvalósíthatják,
ha erre nekik segédkezet n y ú j t az
állam. Ehez jó szerszámok, a föld ápolására való mód és kitűnő közlekedési
eszközök kellenek, hogy az őstermelés
tökéletes gyümölcseit kellő időben lehessen a piacra vinni.
Az ipar lendületes fejlődése és a
mezőgazdasági termelés intenzivitása
getett ki az udvarra. Az udvaron, egy nagy
virágzó aká;c tövében, a lakók gyermekei
játszanak. Órákig is elnézi sokszor a gondtalanul hancúrozó kicsikéket. Gyermekek !
Oh . . . milyen jó is lenne, ha neki is volna
egy ilyen kis porontya. Hogy őrizné, hogy
ölelné, hogy dédelgetné. Eszébe jut még
sok minden és fájdalommal szorul össze a
szive. Tudatára ébred az énjének és zokog.
Az igaz bünbánás előhírnökei ezek a könynyek. Igy éri őt az alkony.
Olyankor félig kinyitja az ajtót.
A hüs esteli szellő szárnyán belopódzik a
szobába az akácvirág bódító illata. Jótékony
karjaival átöleli a szomorú leányt és merengő álomba ringatja. És ilyenkor gyönyörű
álmai vannak. Ott látja magát a kis alföldi
falucskában. A szülőföldjén. Ott ülnek a fehér házikó előtti padon, ugy, mint egykor.
A középen ő, jobbról az apja, balról az anyja.
A főutca vége felől zavart kolompölás hallatszik. Ott jönnek a tehenek. Bólingatnak
a fehér akácok. Víg leányok dalát hozza a
futó szél. Ott van már a Riska. Fölkel és
beereszti a kapun. Most fölveszi nagy, kék
kötényét és elindul a tehenet fejni.
Kimért, erős léptek ébresztik föl az ilyfajta
álmodozásaiból.
Hazajött a mozdonyvezető.
Hideg jóestéttel megy el mellette. Aranka
pedig ismét egyedül marad, ezer szép emlék nyomasztó súlya alatt, amig a hadnagy
nem jön.
Alighanem most is a szebb jövőről ábrándozott, mikor hirtelen ajtónyilás és lassú,
elfojtott beszéd az ajtóhoz csalta.
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a kereskedelem egészséges fejlődését
fogja eredményezni és az államvasutak
szolgáltatási képességének fokozásával
a magyar kereskedelemnek ó h a j t a
kormányprogram lendületet adni. A
munkásosztály panaszait, m a g á t a márm á r elfajuló osztályharcot a munkáltatók és m u n k á s o k közötti viszony rendezésével, törvényhozási uton, a modern
szociális elméletek gondos megfigyelésével ó h a j t j a a k o r m á n y megszüntetni.
Végül az állami és közigazgatási tisztviselők, de a magántisztviselők sorsán
részint a
fizetésrendezés
befejezése, a
szolgálati p r a g m a t i k a életbeléptetése, a
közigazgatás reformja és a magántisztviselők jogviszonyainak rendezése révén
óhajt segíteni.
Ezek, amiket fölsoroltunk, nem frázisok, nem üres ígéretek, h a n e m egytőlegvig gondosan megérlelt és leszürődött valóságok, melyeket a nemzeti
m u n k a p á r t teljesíteni fog, m e r t ezek
lesznek azok a törvényhozási intézkedések, melyekkel bizonyítani t u d j a ,
hogy Magyarországon m a g y a r vezényszó nélkül is m e g lehet teremteni az
ország- népességének jólétét és a közmegelégedést. Maga a kormányelnök is
t u d j a , hogy ezidő szerint az állam
anyagi viszonyai nem kedvezőek s
hogy nyomban szigorú e g y m á s u t á n b a n
teljesíteni
mindezeket nem
lehet;
mégis vállalkozik e nehéz föladatok
v é g r e h a j t á s á r a , m e r t az állam teljesítőképessége is fokozódik e politikai
¡BMBBBiaprogiamaawu tuuiMim

— Ki lehet az ilyen korán reggel, — gondolta magában — hisz a mozdonyvezető
tegnap óta uton van és csak este jön haza ?!
A feleletet csakhamar megkapta.
Szorosan egymáshoz bújva, lábujjhegyen
surrant el előtte a fiatal asszony és egy idegen férfi.
Hát igy vagyunk ? — Az üveghez tapasztotta a füleit és lélekzet-visszafojtva hallgatódzott.
A férfi szólt:
— Mikor jöhetek ismét hozzád?
— Szombaton, édes.
— Akkor megint elutazik a férjed?
— Igen. De tíz óra után gyere, hogy
észre ne vegyék a többi lakók. Megvan a
kulcsod?
— Meg.
— Hát akkor menj. Szervusz édesem.
(Csók.) A viszontlátásra.1
— A viszontlátásra. Már alig várom.
— Kielégíthetetlen!
— Nono. Pá drágám !
— Isten veled !
Nyugodtan, mitsem sejtve jött vissza az
asszony. Mikor az ajtó elé ért, meglátta a
leselkedő leányt. Első pillanatra meghökkent, majd édeskés hangon szólt be:
— .Tó reggelt. Maga már ébren van? —
a feleletet be sem várva, kopogtatott az ajtón. — Szabad? Megengedi, hogy bejöjjek
egy kicsit magához?
Aranka szó nélkül kinyitotta az ajtót.
Mintha misem történt volna, nyugodt
arccal lépett be a szobába az asszony.
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teljesítésével. A programteljesítés alapföltétele: a törvényes állapot meg v a n immár. Most csak az a
fontos, hogy a parlament viselkedjék
olyan komolyan és bizalommal a többi
következő törvényjavaslat iránt, m i n t
ahogy az indemnitással és az ujoncjavaslattal szemben viselkedett.
A r ó m a i szoborleleplezés. A jövő év szeptemberében nagy ünnepe lesz Olaszországnak.
Ekkor leplezik le Viktor Emánuel római szobrát. E körül az ünnepség körül olyan hirek kerültek forgalomba, mintha a Habsburg-ház és a
Vatikán között affér támadt volna. A „Gazette
di Torino" cimü lap szerint az olasz kormány
bizalmasan tárgyalt Aehrenthal külügyminiszterrel aziránt, hogy a Habsburg-ház egyik tagja
megjelenjék a római szoborleleplezésen. Az
olasz kormány formális meghívást intézett a
külügyminisztériumhoz, hogy ezzel is dokumentálja Olaszországnak a monarchiához való
hajlandóságát. Hasonló meghívás ment a francia, porosz és az angol kormányokhoz és valószínű, hogy Falliéres elnök, a walesi herceg és
egy orosz nagyherceg el is mennek a szoborleleplezésre. A monarchia meghívása körül bonyodalmak keletkeztek. Maga Ferenc József
tudvalevőleg sohasem volt még Rómában, mert
a Habsburg-háznak a Vatikánhoz való ragaszkodása nem engedte, hogy Róma világi uránál
tisztelegjen.
Arról tehát szó sincs, hogy Ferenc József
jövőre Rómába menne, de viszont az olasz
kormány meghívásának visszautasítása a hármasszövetség föntartását veszélyeztetné. Ezért
az olasz kormány azt akarja, hogy egy főherceg, lehetőleg maga Ferenc Ferdinánd trónörökös képviselje a szoborleleplezésnél a monarchiát. Aehrenthal külügyminiszter állítólag
helyesli Olaszország álláspontját és magára
vállalta azt, hogy az udvarhoz közelálló klerikális köröket meggyőzi arról, hogy e meghívást nem lehet teljesen visszautasítani.
Granito di Belmonte bécsi pápai nuncius kapta
azt a megbízást, hogy járjon közbe a Vatikánnál ez ügy sima elintézésénél. A nuncius a
mult héten tudvalevőleg kihallgatáson is volt
Pius pápánál és őt igyekezett rábirni arra,
hogy ne támaszszon nehézségeket egy Habsburg-főhércegnek Rómában való megjelenése
elé. Hir szerint a pápa és különösen az

— Hogy-hogy, ilyen korán fölkelt? Máskor nem szokott.
— Rosszul aludtam az éjjel. A fejem fájt
és azt gondoltam, hogy a legjobb lesz, ha
egy kis reggeli sétát teszek.
— Azt jól teszi, drágám.
— Nagysád, ha jól tudom, sohasem szokott ilyenkor fölkelni?! — Hangján erősen
érezhető volt a rejtett irónia.
Az mindjárt megértette. Most már bizonyos volt benne, hogy tanúja volt az előbbi
jelenetnek. A legjobb lesz, gondolta, ha
egyenesen elibe vág a dolognak. Változtatva
tehát az előbbi hangon, kihívóan felelt:
— Igaza van. De maga, ugylátszik, a többek között kémkedéssel is foglalkozik ? Mi ?
Ez a határtalanul nyugodt és kihivó föllépés megdöbbentette. Hallgatott. Annál inkább beszélt a másik.
— Hallgat? Az elevenjére tapintottam,
ugye, szép maszk?
E sértegető hangra visszanyerte az önuralmát és határozott, kimért szavakban
válaszolt:
— Téved. Ellenben — megbócsájt — arról igazán nem tehetek, ha akaratlanul is,
egy titkos találka szemtanuja lettem.
— Igazán ? — és fenyegetően tette csípőjére a kezeit.
— Igazán ám. És hogy a személyek egyike
maga volt, arról szintén nem tehetek.
— És mondja, — most már dühös kezdett
lenni, — mi jogon üti maga az én dolgaimba
az orrát ?
— Én ? Hisz maga kezdte ! ? Hanem most
már ugy is mindegy, legalább megmondom
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agressíiv államtitkár, Merry del Val, még azon az
állásponton vannak, hogy ez a látogatás megsértése volna a Vatikánnak. Valószínű azonban,
hogy a most folyó diplomáciai tárgyalások
mégis a meghívás elfogadása mellett fognak
dönteni, mert ha ez nem történnék, Olaszország visszautasítása nagyobb bonyodalmakra
vezethetne.
Ezt irta az olasz lap, de a konfliktus hírét
ma a bécsi külügyminisztérium
megcáfolja.
Eszerint a közlemény abszolúte nem érdemel
hitelt. A szoborleleplezés programja még egyáltalán >nincs megállapítva és a bécsi külügyminisztériumban senkinek sem jutott eszébe
Granito di Belmonte nunciust megkérni, hogy
egyengesse a pápánál az uralkodóház valamelyik tagjának római látogatását a szoborleleplezés alkalmából.

Iflta a román szerződésről.

Ferenc igazságügyminíszter beterjesztette a
konzuli bíráskodás meghosszabbításáról szóló
törvényjavaslatot, majd pedig harmadszori
olvasásban is elfogadták a kormánynak az
ujonclétszám megállapításáról és az ujoncmegajánlásról szóló javaslatát.
A mai ülésről szóló részletes tudósításunk
itt következik :
Elnök: Berzeviczy Albert.
Jegyzők: Szász Károly, Ssinnyei-Merse Félix,
Beszkid Antal.
Miután hitelesitik a tegnapi ülés jegyzökönyvét,
Székely Ferencz igazságügyminiszter beterjeszti a konzuli bíráskodás meghosszabbításáról
szóló törvényjavaslatot.
Haydin Imre a közigazgatási bizottság nevében tesz jelentést.
Nagy Sándor napirend előtti fölszólalásában
bocsánatot kér Lovászy Márton tegnapi beszéde
alatt tett, a parlamentet sértő közbeszólásáért.
Ezután harmadszori olvasásban is elfogadják
az ujonclétszám megállapításáról és a kiálli»
tandó újoncok megajánlásáról szóló törvényjavaslatokat.
(A román

— A képviselőház ülése. —

szerződés.)

zempléni főszolgabíró ellen intézett. Székely

Barcsay Andor (Justh-párti) a román kereskedelmi szerződést bírálja. Kijelenti, hogy a
szerződést pártjával egyetértőleg nem fogadja
el, mert az az önálló gazdasági berendezkedés
megakadályozását jelenti. Nemcsak azért nem
szavazzák meg a javaslatot, mert bizalmatlanok a kormány iránt, hanem mert egy gyalázatos választói rendszer után . . .
Fölkiáltások jobbról: Ujat mondjon ! (Nagy
zaj.)
Barcsay Andor: . . . kevés reménye maradhat
az országnak, hogy a kormány az önálló gazdasági berendezkedés hive lesz. Részletesen bírálja a törvényjavaslatot. Bosznia anneksziója
és a román szerződés idejének megválasztását
nagyon szerencsétlennek tartja. Polemizál az
előadó tegnapi beszédével és konstatálni kivánja, hogy a román kivitel emelkedése tisztán
Ausztria javára esik. A kereskedelmi szerződés
Erdély kisiparának a romlását is okozta. Arra
a végeredményre jut, hogy Ausztriával együttesen mi kedvező kereskedelmi szerződést nem
köthetünk. Teljesen egyetért Károlyi Mihály
gróf tegnapi beszédének a husdrágaságról szóló
passzusával, amely szerint a drágaság ellenszere nem lehet más, mint a közvetítő kereskedelem visszaéléseinek megszüntetése és fogyasztási szövetkezetek létesítése. Követeli az
önálló bankot 1911-re, minthogy azonban ettől
a kormánytól nem várja annak megvalósítását,
nem szavazza meg a javaslatot.
Kállay Ubul (Kossuth-párti): Szintén az önálló gazdasági berendezkedéstől teszi függővé
a külkereskedelmi szerződések megkötését. A
magyar állattenyésztés a legutolsó áldozatokat
hozza meg a román kereskedelmi szerződés
elfogadásával. Hangsúlyozza a mezőgazdaság

a magamét. Tudja meg, én egy szót sem
akartam szólni. Eszemágában sem volt. Legfeljebb csak magamban állapítottam volna
meg, hogy ni, ez az állítólag- tisztességes
fiatal asszony, amig a férje nehéz izzadsággal keresi meg a kenyerét, éjszakákon keresztül magánál tartja a szeretőjét.
Az asszony szemei villámokat szórtak, de
nem szólt. Várta, hadd fejezze be a másik,
aztán majd rajta a sor.
— Igen, a szeretőjét. Egy éve sincs még,
hogy megesküdtek és már is megcsalja.
Nem szegyei annak a becsületes embernek
a szeme elé kerülni ? Nem sül ki a szeme,
amikor elfogadja tőle a havi pénzt ? Kedvem lenne megmondani neki, hadd dobja ki,
mint egy szemetet, mert hát nem érdemel
jobbat az ilyen.
— Ha-ha-ha,— nevetett fel az asszony
gúnyosan. — És maga mondja ezt nekem ?
Maga közönséges . . .
Sikoltozva ugrott az asszony mellé és
kezével betapasztotta a száját. A szégyen és
düh kipiritotta az arcát. Egész testében remegett és izgatott hangon beszélt :
— Ne. Ne mondja ki. Ugy is tudom, hogy
mit akar nekem mondani. Igaz, az vagyok,
— a közönséges. De én azt nem tagadom.
Mindenki tudja rólam és én elszenvedem érte
a szégyent. Maga ? ! Fölemelt fővel jár-kel
tisztességes emberek közt. Befurakodik az ő
társaságukba és amellett bemocskolja egy
mitsem .sejtő jó ember becsületét, megcsalva
őt minden jobbképübb jött-menttel. És maga
meri nekem mondani, hogy közönséges?
Maga ? Hisz maga rosszabb nálamnál is. Én

legalább akarok tisztességes lenni, de maga
soha.
— Most már elég volt. Jegyezze meg
magának, hogy tizenöt nap múlva pusztulhat innen. Volt szerencsém! — és az ajtó
felé indult.
— Boszut áll? Helyes. Majd tudom én is
a magamét.
Az asszony hátrafordult. Eszébe jutott,
hogy ez képes még mindent elmondani az
urának. Valamivel engedékenyebb hangon
szólt:
— Mit akar tenni?
— Hogy mit, azt majd meglátja.
— Csak nem akarja elmondani...?!
— De igen. Eltalálta, — vágott a szavába
Aranka,
Itt máskép nem boldogul, gondolta most,
csak ha ismét köpönyeget változtat. A válást semmiesetre sem akarta. Hisz ennél
kényelmesebb helyzete sohasem lesz. Alázatos hangon kezdett beszélni:
— Nézze, Aranka, ne bolondozzon! Az elébb
földühösitett egy kissé és igy azt hiszem,
nem veszi zokon, hogy fölmondtam magának. Minden visszavonok és igy minden
rendben lesz megint. Jó? — barátságosan közeledett feléje. — Béküljünk ki.
— Nem bánom, hallgatok. — Kezet fogott vele. — Hisz úgyis egyformák vagyunk
és illik, hogy segitsük egymást. — Minden szót külön hangstxlyozva mondott,
mintegy igy szerezve elégtételt magának.
Az asszony az ajkába harapott és távozott.
Aranka nevetve nézett utána, majd hir-

(Saját tudósítónktól.)

A román

kereske-

delmi szerződésről szóló javaslat tárgyalását folytatta ma a képviselőház. Sok pikáns
helyzete, megfigyelésre méltó, érdekes pillanata volt a mai ülésnek. A legmulattatóbb
furcsaság már maga az volt, hogy a függetlenségi párt támadta a koalició-alkotta
román szerződési javaslatot s azt a kormánynak kellett megvédelmeznie.a koalíció
ellenében. A furcsaságok koronája lesz, ha
a függetlenségi párt egyhangúan, boszuból,
ellenszenvből ellene szavaz annak a javaslatnak, amelyet annakidején maga a függetlenségi párt akart a törvényhozás elé
terjeszteni.
A vitát Barcsay

Andor

és

Kállay

Ubul

kezdték meg. A javaslat ellen szóltak, mire
fölállt Szterényi

József, aki államtitkársága

idejében a szerződést Bukarestben aláirta és
agrárius szempontból megvédelmezte saját
alkotását. Furcsa helyzet ! Szterényi kötelességének tartotta, hogy saját müvét megvédelmezze és sietve elmondja beszédét, még
mielőtt Hieronymi megelőzhetné őt. Utána
még többen szólottak. Es mindnyájan érezték a helyzet érdekességét : A kormány
kénytelen megvédelmezni a koalíció alkotását az inkonzekvens koalíció volt tagjaival
szemben.
Az ülés elején Nagy Sándor kért nyilvánosan bocsánatot azért a sértésért, amelyet
Lovászy tegnapi fölssólalása közben

Gortvay

DÉLMAGYARORSZAO
és az erdélyi kisipar érdekeinek
javaslatot elfogadja.
(Szterényi

védelmét. A
beszéde.)

Szterényi József (pártonkívüli 67-es) : Történelmi visszapillantást vet a román kereskedelmi szerződés történetére, de előbb Károlyi
Mihály gróf tegnapi beszédére reflektál. Közgazdasági életünkben fordulópontot jelent ez a
beszéd, amely a mezőgazdaság mellett az ipar
és kereskedelem is'tápolását hangsúlyozza. Foglalkozik Barcsay beszédével is, amelynek felfogása, szerinte, következetlen. Mikor a szerződést megkötötték, a koalíciós kormány mögött
nagy többség állott, amely azt elfogadta. Nagy
ellentmondás, hogy az akkori többség mai tagjai politikai okokból nem fogadják el a szerződést. Összeköttetésbe hozták egymással Bosznia annekszióját és a román szerződést, utóbbit, mint az előbbinek folyományát. Ez . helytelen felfogás, mert a szerződési tárgyalások
már akkor kezdődtek, mikor annekszióról még
szó se volt.
Rátérve a román szerződés történetére, a
XVII—XVIII. század kereskedelmi mozgalmait
ismerteti, majd bírálja a legújabb kor balkáni
szerződéseit. Akinek a magyar állattenyésztés
érdeke szivén fekszik, osztja az agráriusok álláspontját, amelynek értelmében az élőállatok
behozatalát nem lehet megengedni. Rátér a balkáni kereskedelmi szerződések bírálatára és
statisztikai adatokkal igazoLa, hogy azok mindig kedvezőtlen, hatással .voltak a magyar: gazdasági életre. Minduntalan találkozunk azokkal
az állításokkal, hogy ezekből a kereskedelmi
szerződésekből csak Ausztria ipara huz hasznot. Ez az állítás onnan eredhet, hogy a külföldi államok külkereskedelmi statisztikai adatai csak a monarchiára és nem annak két felére vonatkozó statisztikai adatokat . tartalmaznak. Nekünk félr és egész gyártmányokban
az 1908. évi statisztika szerint 748 millió kivitelünk volt, ebből 207 millió korona esett ipari
cikkekre. Ebből hatvan millió megy a Balkánra,
amit nem lehet kedvezőtlen eredménynek nevezni. Ahelyett, hogy a keleti államokat a magunk szférájába vontuk volna, rászorítottuk
ezeket az államokat, hogy
versenytársaink
legyenek.
Egy hang: Ez a magas politika !
Szterémji "József: Igen, ez a magas politika,
amelyet nem most, hanem már régen állapítottak meg. Rátér a drágaság kérdésére és újból
polemizál Károlyi Mihály gróffal. A magas agrárvámok eltörlését sürgeti. A javaslatot elfogadja.
(Szünet után.)
Sándor Pál válaszol Károlyi Mihály grófnak
és Barcsay Andornak a beszédeire, amelyekben
őt személyileg is érintették. Helyteleníti, hogy
s, román kereskedelmi szerződéshez titkos
egyezményt csatoltak. A husdrágaság- okát abban látja, hogy az állatállomány nem emelkedett, a behozatal pedig csökkent. Károlyi
fcelen eszébe j u t o t t a saját sorsa és elkomolyodott. Öltözködni kezdett.
Az ágy mellett levő széken volt a szoknyája. Alig t e t t egy pár lépést feléje, észrevette, hogy az éjjeli szekrényen valami
fényes tárgy csillog. Odanézett. A hadnagy
aranyórája volt. Ottfelejtette az éjjel.
Ha ő most ezt e l l o p n á ? ! Im, itt van
előtte a kulcs, amelylyel kinyithatná börtöne
íárjait, csak föl kell vennie.
Nem sokáig gondolkozott.
Sietve kapkodta m a g á r a a szegényes ruhadarabokat. Egyszerű kendőt k ö t ö t t a fejére és eldugta az órát. Óvatosan, nesztelenül osont ki a házból.
Különösen érezte magát. O, aki, mióta
csak tudatosan gondolkodik, mindig ott élt
a fertőben, az erkölcstelenség-tanyán, ő, akinek a lelke el kellett, hogy tompuljon minden
jóérzéssel szemben, most, hogy ezt az órát
vitte, reszketett.
Kevesen jártak még az utcán. Hét óra
volt.
Mikor a zálogház elé ért, zárva találta.
Nyolckor nyitják csak ki. Még egy óráig
várni. Rettenetes!
Céltalanul indult ú t n a k . A szembejövő
pmberek nagyrésze alighanem ismerte őt.
Csodálkozó szemeikkel kíváncsian kérdezték, hogy mit keres ez most i t t ? ! Aranka
nagy izgatottságában nem ismerte meg őket
és csak gyanakvó, vad t e k i n t e t e k e t látott
maga körül.
Végre kinyitották a zálogházat.
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grófnak azt feleli, hogy az agrárérdekek védelmezése közben ne igen bántsa a kereskedőket.
Az önálló vámterület behozatala mellett érvelnek, akkor pedig nagy szükség lesz az országnak sok ezer munkáskezü és lelkes kereskedőjére.
(Serényi

beszéde.)

Serényi Béla gróf földmivelésügyi miniszter
kijelenti, hogy a kormány Szerbiával is olyan
szerződést igyekszik majd kötni, hogy ez az
állátárakat ne nyomja le. Különben is az a
kormány főtörekvése, hogy a szerb kereskedőim 1
szerződésben lehetőleg a régi kontingensen
belül maradjanak. A drágaság végső oka az,
hogy a pénz vásárlóképessége az aranymennyiség
növekedése folytán visszaesett. Válaszol Mezőség Béla volt földmivelésügyi államtitkárnak, aki azt mondta, hogy a földmivelésügyi kormány egyáltalán nem adott programot : Méáőssy tévedett, mert ennek a kormánynak van programja, határozott és olyan,
amelyet minden
vonalon
érvényesíteni
és
követni fog. Röviden, két szóval meg is adhatja ezt a programot: a többes termelés. A román kereskedelmi szerződés miatt ezt a kormányt támadják. Jellemző az ellenzék taktikájára. Egy szerződés miatt, amelyet a
mult kormány kötött és amelyet ez a kormány már gazdasági, de politikai okokból is
kénytelen volt magáévá tenni, a mai rendszert
támadják. Az állattenyésztés és a legelők megjavítása érdekében minden lehetőt el fog követni. A költségvetés megfelelő tételét ebből
a célból 500,000 koronával már emelte is. Törekedni fog arra is, hogy minden községnek
legyen jó legelője. Az állattenyésztés föllenditése érdekében pedig nagyobb vidéki centrumokat fog létesíteni. Kéri a javaslat elfogadását. (Lelkes éljenzés és taps a jobboldalon.)
Bánffy Miklós gróf engedélyt kér, hogy a beszédét holnap mondhassa el. A Ház az engedélyt
megadja.
Még az igazságügyi bizottság előadója terjesztette be jelentését és az elnök ezután az
ülést egynegyed báromkor berekesztette.
A f ő r e n d i h á z ü l é s e . A főrendiház csütörtökön, augusztus
hó negyedikén
tartja
ülését. A képviselőház ugyan már valószínűleg hétfőn végez a hátralevő javaslatokkal,
a főrendiház azonban még sem hívható
előbb össze, mert a képviselőház által elfogadott törvényjavaslatokat előbb a főrendiház bizottságainak í r . le kell' tárgyalnia.
Sietve ment be és reszkető, fátyolozott
hangon mondta:
— Ezt az órát szeretném elzálogosítani —
és átadta.
— Jól van. Várjon egy kicsit, — szólt a
becsüs, megnézve az órát és közben intve
a szolgának, hogy menjen rendőrért.
Mindjárt gyanús volt neki ez a nő. Csupán a forma kedvéért nézegette az órát és
átható tekintettel nézve Aranka szemei
közé, kérdezte:
• - És mennyit akar érte ?
Az lesütötte a szemeit és zavartan válaszolt:
— Nem tudom. Tessék kérem megmondani, hogy mennyit kaphatok é r t e ?
— Hatvan korona elég lesz?
— Elég.
Ekkorra megérkezett a rendőr. Mikor
Aranka meglátta, elsápadt. Ez igazolásra
szólította föl, de ő erre c s a k . dadogott. A
rendőr hivatalos hangon szólt:
— Előre!
És Aranka ment.
Útközben a rendőr — mert véletlenül jóindulatú ember volt — jóakarőlag magyarázva szólt:
— Hát. nem gondoltál arra, hogy mindjárt meglátják rajtad, hogy mi v a g y ? Ugyan
ki hiszi el, hogy neked aranyórád v o l n a ? !
Aranka maga elé beszélt:
Igaza van. Magam vagyok önmagam
bilincse!

A nagy hadijáték.
— Hivatalos jelentések. —
(Saját tudósítónktól.) Az őszszel tartandó magyarországi hadgyakorlatokról a legkülönbözőbb ellentétes hirek kerültek forgalomba.
Egyes lapok, a királygyakorlatok színhelyének
megváltoztatásáról beszéltek, mások pedig
már azt is hirül adták, hogy a hadgyakorlat
véglegesen elmarad.. Legújabb értesülésünk sze"
rint a gyakorlatokat az eredeti terv szerint fogják megtartani. Ezt bizonyítja az a bécsi jelentés, amely szerint tegnap a hadügyminisztériumban Hötzendorfi Konrád Ferenc vezérkari
fó'nök elnöklésével belső tanácskozás volt, amelyen a hadijáték részleteit állapították meg. A
hadgyakorlaton résztvevő csapatok legénysége
összesen körülbelül kilencvenezer ember.
Az őszi nagy hadgyakorlatok véglegesen megállapított tervezete —mint értesülünk — a kör
vetkező:.
A küzdő felek a kassai (6.), a przemysli (10.)
és a lembergi (11.) hadtest csapatai lesznek. Az
északi fél, amely két egymástól területileg elválasztott csoportban akarja megkezdeni a támadó akciót, számban erősebb lesz. A 6-dik
hadtest részéről, amely Ziegler altábornagy
vezetése alatt áll, a gyakorlaton részt fognak
venni a miskolci 15. gyaloghadosztály Pfeifer
vezérőrnagy vezetésével tizenhárom zászlóaljjal,
a kassai 7-ik gyaloghadosztály Meixner Hugó
altábornagy vezetése alatt tíz zászlóaljjal, a
kassai honvédhadosztály Rónai-Horváth Kamill
altábornagy vezetése alatt, tizenhat zászlóaljjal,
ezónkiviil a miskolci 6. lovasdandár és a debreceni 4. számú honvédlovassági dandárból alkotott lovashadosztály, összesen harminc századdal. A tüzérség részerői e félnél résztvesz
minden gyalogsági hadosztály számára egy tüzérségi dandár négy ágyú- és két taracküteggel,
ezenfelül három lovasüteg és egy nehéz tarackosztály három üteggel: összesen 39 zászlóalj,
három lovasszázad és 96 ágyu.
A 10. hadtest, amelynek parancsnoka Kommer
lovassági tábornok, igy lesz összealkotva: A
2. gyaloghadosztály Daublevszky altábornagy
vezetésével tizenegy zászlóaljjal, ezenfelül a
przemysli 24. gyaloghadosztály Kollard altábornagy vezetése alatt tizenhárom zászlóaljjal, a
45. osztrák Landwehr-hadosztály Buschek vezérőrnagy vezetése alatt tizenkét zászlóaljjal, a
jaroszlavi lovashadosztály Hennicke- altábornagy
vezetése alatt huszonnégy századdal ; ezenfelül
tüzérség ennél a félnél lesz 12 ágyuüteggel, 6
tarackütéggel, 13 lovastaracküteggel és három
nehéz taracküteggel képviselve. A 10-ik hadtestből tehát összesen 36 zászlóalj. 24 lovasszázad és 96 ágyúval vesz részt a hadgyakorlaton.
A 11. hadtest a következőképen lesz összealkotva : a 11-ik gyalogsági hadosztály Wagner
altábornagy vezetése alatt 16 zászlóaljjal; a
43. Landwehr-hadosztály Kuhínka altábornagy
vezetése alatt 15 zászlóaljjal; a stanislaui
lovashadosztály Gemmmgen báró altábornagy
vezetése alatt 42 századdal, továbbá 12 ágyuüteg, 6 taracküteg; 3 lovas- és 3 nehéz tarcküteg, összesen pedig 43 zászlóalj, 42 lovasszázad
és 96 ágyu.
A két félnél résztvevő csapatok együttvéve
118 zászlóalj, 96 lovasszázad és 288 ágyu. Gyalogság körülbelül hatvankétezer ember lesz
együtt. A csapatok összesenkilencvenezer emberből
fognak állani. Kiemelendő, hogy a gyalogsági
csapatok mindegyike mellett legalább egy gépfegyver-osztály 2 gépfegyverrel tehát összesen 150
gépfegyverrel lesz fölszerelve. A tavalyi királygyakorlatokon 94 zászlóalj, 70 lovasszázad, 216
ágyu és 92 gépfegyver vett részt. Az idei nagy
hadgyakorlatok tehát nagyobb méretűeknek
Ígérkeznek^ mint a tavalyiak.
Ischlből táviratozzák: Marterer ezredes, a
katonai kabinet-iroda fönökhelyettese, ma reggel
ideérkezett és délelőtt tizenegy órakor kihall"
gatáson jelent meg a király előtt. Ezen az
audiencián kizárólag a nagy hadgyakorlatokról
volt szó., Marterer ezredes jelentést t e t t a királynak a hadügyminisztériumban tegnap tartott tanácskozásról és azokról a határozatokról,
amelyekhez Ferenc Ferdinánd, trónörökös táviratban tudatta hozzájárulását. Holnap valószínűleg a vezérkari főnök fog megérkezni,
hogy személyesen referáljon a királynak a nagy
hadgyakorlatokról.
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Crippen üldözése.
— Izgalmas hajsza a tengeren. —

(Saját tudósítónktól.)
Hajó hajó után rohan Kanada felé, hogy a feleséggyilkos Crippen dr-t és szeretó'jét, miss Neve Etelt, még
mielőtt idegen területre érnek, elfogják. A
legizgatóbb kábeltáviratok érkeznek Londonba, ahol lázas feszültséggel várják a
hajsza eredményét. Külön hajókat indítottak
útnak, hogy utolérjék a Monterose-1, amelynek fedélzetén a titokzatos orvos szökik.
Egyelőre még az sem bizonyos, hogy Crippen és szeretője a hajón vannak. Különböző
helyekről érkeznek hirek, amelyek mind
arról szólnak, hogy a feleséggyilkos ott járt
szeretőjével együtt. Ma Brüsszelből jelentik,
hogy Crippen valóban julius 15-tú'l 18-ig ott
tartózkodott. Hogy innen hogyan került a
Kanada felé induló hajóra, az titok. De ha az
izgató kábeltáviratoknak hitelt adhatunk, a
gyürü már fonódik Crippen n y a k a köré. Az
üldöző hajók, különösen a Laurentie, olyan
közel vannak a Mont erose-hoz, hogyha, ügyesen végzik a dolgukat, még előbb érnek
partra, mint az üldözött hajó s igy a kikötőben partra-szállás előtt v á r h a t j á k meg és
t a r t ó z t a t h a t j á k le a londoni kékszakállt.
Crippen és szeretője hollétéről s ü'döztetéséről a következő távirataink számolnak be:
Brüsszel,

julius 28.

Egypár nap óta az a hir kelt szárnyra
Brüsszelben, hogy a rejtelmes londoni kékszakáll,
Crippen dr itt járt a szeretőjével. Egy belga
fürdőhelyen öngyilkos lett a minap egy fiatal
leány, akiről egész határozottan állították, hogy
ez Le Neve Etel, Crippen hires szeretője volt.
A brüsszeli rendőrség egy-két napig foglalkozott
az ügygyei, de abbahagyta a nyomozást, mert
ezek a föltevések is oly kalandosaknak látszottak, mint Crippen más helyeken való tartózkodásának nyomai. Az öngyilkos leányról
csakhamar kiderült, hogy egy szegény szerelmes belga nő volt.
A rendőrség ma megint hozzáfogott a nyomozáshoz, mert időközben angol detektívek kiderítették, hogy Crippen dr tényleg járt a szeretőjével Brüsszelben. A rejtelmes bujdosó pár
julius 15-től 18-ig tartózkodott Brüsszelben s
az északi pályaudvarral szemben levő Ardenneszállodában laktak. Crippen dr mr. Robinson
ausztráliai lakosnak jelentette be magát a szállodában s a szeretőjét, aki itt is férfiruhában
járt, a fiának mondotta. Hogy most hol van
Crippen, azt persze nem tudják.
London, jnlius 28.
Marconi-féle táviró utján kérdést intéztek az
összes Kanada felé menő hajókra, hogy fedélzetükön tartózkodnak-e Crippen és szeretője?
A Daily Mail a Sardinia-gőzös
kapitányától szikratávirat utján a következő értesítést
kapta:
— Utasaim gondos megvizsgálása után ki'
jelentem, hogy a hajó födélzetén nincsen senki,
aki Crippen dr-ra vagy miss Neve-re hasonlítana.
A Royal George-gőzöaröl, melyet Fatherpointnél az ottani szikratávíró-állomásról megkérkeztek, azt felelte, hogy nyilt tengeren ugy a
Monterose, mint a Sardiniával drótnélküli érintkezésbe lépett. Arra a kérdésre, hogy mi újság,
mind a két hajóról ezt felelték:
— Ali well!
A hajók egyikéről sem jelentették, hogy
Crippen dr vagy miss Neve a fedélzeten van,
vagy hogy a hajón valami rendkívüli dolog
történt.
London,

julius 28.

A Monterose- és a Laurentie-gőzösök ma regfel három óra felé már csak ötven tengeri mértföldnyire lehettek egymástól. Az esetben, ha a
Monterose még a Laurentie előtt érkeznék
Quebecbe és Crippen ós miss Neve a hajó fedélzetén lesznek, egy kanadai detektív fogja őket
letartóztatni. Ez azonban a legújabb értesülések
szerint már legalább is kétséges.

London, julius 28.
A Daily Chronicle ma fölveti azt a kérdést,
miképen volt lehetséges, hogy Crippen dr-t és
miss Nevet a Monterose födélzetén fölismerték
és azzal felel a kérdésre, hogy a stewart könynyen fölismerhette a szökevényeket, mert csak
néhány lépésnyire lakott attól a szállodától,
amelyben Crippen dr megszállt. A stewart egy
unokafivére szerint a stewart most hat hete,
kevéssel elutazása előtt kijelentette, hogy ő
Crippen dr-t, ha találkozik vele, mindenesetre
föl fogja ismerni, mert ő és Crippen napokon
át egy közös mulatóhelyre jártak.
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dása alatt álló két állam elismerte a töröl?
kormány ama szándékának jogosságát, hogj
európai konferencia utján, vagy más módot
tárgyalásokat indítson abban az irányban,
ho«y a török birodalomban a kapitulációk
rendszere, amely a konzuli bíráskodásnak jogalapja, megszűnjék. Mig az ujabb végleges rendezés ellen ezidő szerint érvényesülő akadá.
lyok elhárulnak, gondoskodni kellett arról
hogy a nemzetközi kötéseken alapuló konzul!
bíráskodásnak szükségszerűen föntartandó me
nete a törvényhozás szuverén akaratnyilvání
tásán alapuljon. Ezt szolgálja a ma benyujtotl
javaslat, amelynek tárgyalása azonban öszrt
maiad.

BELPOLITIKAI HIREK.
A k é p v i s e l ő h á z m u n k á j a . A Ház holnapi ülésén terjeszti be a kormány az ötszázhatvanöt milliós kölcsönről és a népszámlálásról szóló törvényjavaslatot. Valószínű, hogy az uj kölcsön fölvételéről szóló
törvényjavaslat vitája csak szombaton kezdődik. Minthogy már ehez négy szónok iratkozott föl, ezen a héten a Ház nem fejezheti be munkáját. így a nyári szünet csak
a jövő hét közepetáján kezdődik
M i n i s z t e r t a n á c s . Holnap délután öt órakor a miniszterelnökségi palotában tanácskozásra ülnek össze a kabinet tagjai. — Itt
irjuk meg azt is, hogy a képviselőház nyári
szünetének kezdete után a Ház elnöksége
tisztelegni fog az uralkodónál.
A horvát bánválság. A horvát képviselők
tegnap este tartott értekezletüket azzal szakították félbe, hogy ma reggel kilenc órakor
folytatni fogják. Az értekezlet folytatására
azonban csak tizenegy órakor került a sor,
mert előzőleg a horvát-szerb koalició egyes
frakciói megbeszélést tartottak. A horvát képviselők még mindig remélik, hogy a békés kibontakozás sikerülni fog és most várják Tomasich bán ujabb kibontakozási javaslatát.
Pejacsevich Tivadar gróf képviselő, volt horvát bán, Mazsuranics képviselőhöz, mint a
magyar országgyűlésre kiküldött horvát képviselők klubjának alelnökéhez levelet intézett,
melyben közli, hogy egyelőre lemond az országgyűlési horvát klub elnökségéről, mert egyáltalán nem azonosíthatja magát a horvát képviselők klubjának ama határozatával, amely
tisztán személyi okokból válságot idéz elő és
az ország sorsát bizonytalanná és ingadozóvá
teszi. Elhatározása csak ideiglenes, mert még
mindig reméli, hogy a koalició politikailag
érett elemeinek sikerülni fog a nép és a haza
jól fölfogott érdekében ezt az ügyet kiegyenlíteni. Mazsuranics alelnök kimerítően válaszolt
Pejacsevich gróf levelére, kifejtve a horvát képviselők elhatározásának okait és megkérdezve,
vájjon Pejacsevich gróf e fölvilágositás után is ragaszkodik-e elhatározásához. Minthogy Pejacsevich gróf eddig nem válaszolt elhatározták, hogy
Pejacsevich levelét óhajtásának megfelelően
közzéteszik.
B e l é p é s a munkapártba. Kállay Tamás, a
Justh-párt volt tagja, ma levelet irt Perczel
Dezsőnek, a nemzeti munkapárt elnökének és
a nemzeti munkapártba való fölvételét kéri.
Kállay a kerületébe utazott, hogy pártváltoztatását választói előtt megindokolja.
A konzuli bíráskodás meghosszabbításáról. A képviselőház mai ülésén az igazság,
ügyminiszter törvényjavaslatot terjesztett élő
a konzuli bíráskodás
szabályozásáról
szóló
1891: XXXI. törvénycikk hatályának ujabb megliosszabbitásáról. A javaslat kimondja, hogy ha
Ausztriában hasonló törvényes rendelkezés lép
hatályba, a konzuli bíráskodás szabályozásáról
szóló 1891 : XXXI. törvénycikk hatálya 1911.
évi december hó 31. napján végződik. A török
alkotmányváltozás s Bosznia és Hercegovina
anneksziója kapcsán ugyanis az ottomán kormánynyal néhány függő kérdés tekintetében
létrejött megállapodásokról az 1909. évi február hó 26-án jegyzőkönyv íratott alá, amely
jegyzőkönyv VIII. cikkében az őfelsége uralko-

A szolookdobokai pusztulás.
— Negyven

halott. — T ö n k r e m e n t

vidékek. —•

A rettenetes pusztítás, amelyet a néhány
nap előtti felhőszakadás okozott Szolnokdobokamegyében, most látható csak teljes
kétségbeejtő valóságában. A nyomban megindult segélyakcióra ugyancsak nagy szükség volt.
Szolnokdobokamegye főispánja
több megyei tisztviselővel együtt most járja
be a felhőszakadástól pusztított vidékeket,
Szomorú az a kép, melyet a betleni járás
nyújt. Gyászban vannak a falvak, elpusztult
a vetés és nyomor vár azokra, akik megmenekültek az ár elől.
A Szolnokdobokamegyén
végigszáguldott
felhőszakadás vasárnap délután négy órakoi
kezdődött s csaknem négy órán keresztül szakadatlanul tartott. A vihar már magában Désen szokatlanul vehemens volt s meglepő elemi
erővel lépett föl: zárt utcákon és városi telkeken élőfákat gyökerestül tépett ki, cégtáblákat szaggatott le. A sürü záporban hulló galambtojásnagyságu jégdarabok csakhamar járhatatlanná tették az utcákat s embert, állatot
födél alá űztek. A határban levő vetéseket,
gyümölcsösöket a jég teljesen elverte, ami akkora károkat okozott, hogy .a várható mezőgazdasági eredményeket a minimumra csökkentette.
Még elszomorítóbb a felhőszakadás pusztítása a vármegye többi vidékén. A vihar
ugyanis Déstől Magyardécsen, az ismert gyümölcstermelő községen, Csicsókereszturon, Felőrön, Nagydebreken, Alsóilosván és Ispánmezőn
át északkeleti irányban száguldott tova s ut*
jában a földeken elpusztított mindent, amit
csak ért. E községek völgyvidékének egész gazgasági termése semmivé lett. A tengeri, kalászos és takarmánydülők teljesen el vannak
iszapolva nagymennyiségű sziklatörmelékkel,
sok helyütt félmázsás kődarabokkal vannak
eltorlaszolva, ugy, hogy a vidékek legnagyobb
része talán egyszersmindenkorra elveszett a
mezőgazdasági müvelés számára. A legpusztítóbb volt a felhőszakadás rombolása Nagydebrek és Ispánmező községekben, ahol a
községen átfutó kis patakok és hegyi levezetőárkok rohanó áradattá gyűjtötték a szennyes
vizet s az árviz e községek alacsonyabban
fekvő helyeiben iszonyú pusztítást végzett.
A legsúlyosabb áldozatot azonban emberéletben követelte a vihar. A felőri óvónőn kivül
Nagydebreken harminc halott, Ispánmezőn kilenc
halott, összesen tehát negyven halott az áldozatok száma. Igen sokan sebesültek meg azonkívül súlyosan és könnyebben. Débréken egy öttagú család házastul, mindenestül a» idolsó
szálig elpusztult. Tizenegy hullát még ma sem
találtak meg. A többieket, közöttük sok serdültebb korút és több gyermeket, tegnap temették el. A halottakat festetlen fakoporsókban a
csűrökben helyezték el s a hozzátartozók és a
többi szerencsétlenül jártak is tömegével lepték el egész napon át a csűröket s hangos sírással állottak a koporsók mellett. A temetés
innen a csűrökből történt óriási részvét mellett.
Bethlen Balázs gróf főispán titkárával, Horváth Árpád dr-ral személyesen végigjárta az
árvizsujtotta helyeket. Személyesen intézke-
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dett mindenhol Báncltj György alispán is, aki
Ferenczy Endre műszaki tanácsos kíséretében
járta be a katasztrófa helyeit. Bárdy Géza járási főszolgabíró is a helyszínén van. Eddig
minden intézkedés megtörtént, hogy a rettenetes csapás következményei a lehetőségig enyhüljenek. A károsultak segélyezésére széleskörű
társadalmi akció indult meg. Barcsay Tamás
debreki nagybirtokos és felesége, Bánffy Katinka grófnő máris ezer koronát adtak a létesítendő segélyalapra. Az önkéntes adományokon kivül azouban nagyobbmérvü állami segélyre is lesz szükség, részben pedig a megrongált utak és műszaki dolgok helyreállítására.
A főispán személyesen t e t t jelentést a kormánynak a katasztrófáról s minden irányban
gondoskodott, hogy a megindult segélyakció
teljes eredményre vezessen.

A huszárok szökése.
— Husz

demonstráló katona.

Ifi

DELMAGYARORSZAQ

—

A mi jól fegyelmezett, példás hadseregünkben ritkaságszámba menő, szokatlan eset történt Nyíregyházán. A császári és királyi tizennegyedik számú huszárezred egyik századának
egy szakasza, két altiszt és tizennyolc közhuszár megszökött akaszárnyából és másnap önként
jelentkezett a Nyíregyházától pár mértföldnyire
fekvő Hajduclorog község csendőri különítményénél. A csendőrség aztán Debrecenbe kisérte
az egész szakaszt és átadta a katonai hatóságnak. A huszárok szökésének, amint jelentik, csupán demonstratív célja volt. Le akarták
tartóztathatni magukat, hogy a hivatalos eljárás rendjén előadhassák kegyetlenkedő
őrmesterük ellen panaszukat, melyet egyetlen fórumnál sem akartak meghallgatni.
A tényállás hiteles földerítéséig nem lehet
persze tudni, hogy ki a hibás ebben a dologban és kiket terhel a felelősség. Komoly ok
nélkül közrendben levő katonák azonban rendszerint nem szoktak ilyen radikális lépéseket
tenhi. Csak elkeseredett emberektől telik ki
az ilyesmi, épen azért nagyon fontos, hogy a
vizsgálat pártatlanul megállapítsa, mi vitte a
huszárokat arra, hogy in corpore otthagyják a
kaszárnyát. Az a liusz szökevény katona, aki
az igazságszolgáltatást ezzel a különös eljárással akarta provokálni, egyúttal husz magyar
állampolgár is, aki sok ezer társával együtt a
legfontosabb állampolgári kötelességet végzi,
mikor katonai szolgálatot teljesít. Nem szabad
tehát annak megtörténnie, hogy a komoly és
súlyos kötelességekkel járó szolgálatok teljesítésében az állam polgárait a katonai fegyelem
határán jóval tul menő önkényeskedésekkel vagy
Inzultusokkal elkeserítsék. A tudósításokból,
melyek természetesen nem hivatalos jellegűek;
eddig az derül ki, hogy a huszárok a katonai
vizsgálat provokálásáért követték el a szökést.
A példátlan esetre vonatkozóan Debrecenből
ezt jelentik: Nagy föltűnést keltett tegnap
Debrecenben az a szokatlan menet, amely este
nyolc óra tájban a Piac-utcán vonult végig.
Egy egész csapat huszárt kísértek a csendőrök
a huszárlaktanyába. A huszárok a 14-ik császári
és királyi huszárezred Nyíregyházán állomásozó
első osztályától szöktek meg. Az egyik őrmester kegyetlen bánásmódja kergette őket arra a
kétségbeesett lépésre, hogy otthagyják a szolgálatot és megtagadják az engedelmességet.
Tegnap reggel tizennyolc közhuszár és két
altiszt jelentkezett oldalfegyver nélkül a hajdudorogi csendőrségnél. Elmondták, hogy a nyíregyházai 14-ik császári és királyi huszárezredből valók s hogy tegnap este kilenc órakor
hagyták el a laktanyát. Nem akarnak megszökni, csak azért távoztak el a szolgálatból,
mert Dubovics László őrmester kegyetlenül bánt
velük és a rossz bánásmódot tovább nem tűrhették. Nem bánják, akármi történik velük, de
igazságos vizsgálatot kérnek, mert bizonyítani
akarják, hogy a századnál az őrmester brutalitása és a tisztek közömbössége miatt tarthatatlan volt a helyzetük. Szökésre is csak azért
határozták el magukat, hogy végre kénytelen
legyen a parancsnokság panaszaikat meghallgatni.
A csendőrségen jegyzőkönyvet vettek föl az
esetről és a huszárokat két csendőr bekísérte

a debreceni huszárezred laktanyájába, ahol átadták őket a parancsnokságnak.
A Piac-utcán, ahol végigvonult a szökevénycsapat, nagyon megbámulták a különös menetet. Kettős rendekben haladtak a huszárok és
egyiknek sem volt kard az oldalán. Két föltüzött szuronyos csendőr zárta be a menetet.
A debreceni huszárezred parancsnoksága értesítette a nyíregyházai ezredparancsnokságot,
hogy a huszárokat elfosták s itt vannak fogságban. A szökevényeket még a tegnapi napon
kihallgatták, aminek során valamennyi huszár
egyértelmüleg azt vallotta, hogy Dubovics László
őrmester kegyetlenkedései eló7 szöktek meg. A
huszárok a lovassági laktanya őrszobája fogházának voltak a foglyai. Mivel önként jelentkeztek a csendőrségnél, nem jutottak összeütközésbe a hadi cikknek a szökésről szóló fejezetével, hanem csupán önkényü eltávozás vétsége miatt vonják felelősségre őket s igy természetesen enyhébb is lesz a büntetésük.
Nyíregyházáról
a huszárszakasz • szökése
ügyében a következőket jelentik : A huszárok
szökését az esti takaródénál vették észre, mikor a napos káplárok az osztályügyeleti altisztnek jelentették, hogy a kaszárnyából egy
szakasz huszár hiányzik. Az ügyeleti altiszt
tovább jelentette a laktanya-ügyeletes tisztnek az esetet, aki őrjáratot küldött a huszárok elővezetésére. Az őrjárat bejárta Nyíregyháza összes utcáit, de sehol sem tudta a szökevényeket megtalálni. Reggel a laktanyainspekciós tiszt Kahler János ezredesnek jelentést tett az esetről és az ezredes nyomban
intézkedett a huszárok elfogatásáról. A 14.
császári és királyi huszárezrednek mind a két
osztálya Nyíregyházán állomásozik s a legénység körében régóta tudott dolog volt, hogy a
megszökött huszárok sokat szenvednek őrmesterüktől. Több izben próbáltak panaszt tenni, de
mindannyiszor elutasították őket. Legtöbb
esetben pedig az őrmester, akinél a szolgálati
ut betartásával jeletkezniök kellett, meghiúsította, hogy orvoslást szerezzenek. Az ezredparancsnokság különben megindította a vizsgálatot. A szökevény huszárokat Debrecenből ma
katonai fedezet alatt Nyíregyházára szállították.
Interpelláció a szökésről.

Huszár Károly, a sárvári kerület képviselője,
szombaton interpellációt intéz Hazai Samu
honvédelmi miniszterhez a megszökött huszárok ügyében. Huszár szerint a katonai brutálitás a szökés oka. Szükségesnek tartja a képviselő, hogy ne a sérelmet szenvedett huszárok bűnhődjenek, hanem az kapja meg szigorú
büntetését, aki a huszárokat brutalizálta és
végső elkeseredettségükben erre a szökésre,
mint ultima ratióra kényszeritette. Ez természetes és a honvédelmi miniszter is bizonyára
igy intézkedik.

Álhírek egy merényletről.
— Mi történt szombat éjjel? —

(Saját tudósítónktól.) Az év ötvenkét szombatja közül aligha van egy is, amelynek éjszakai
csöndjét nem verné föl ittas civilek és katonák
lármája ésjkedélyessége. A legtöbb ilyen éjszakai
mulatozás ártatlan, legföljebb a kihágási bíróságnál folytatódik „éjjeli csendháborítás" cimén,
hacsak a vad tanyai legények nem villogtatnak meg egymás ellen fényesre fent bicskát.
A mult hét szombatján sem volt még annyira
közel az igazi feltámadás piros napja, hogy az
emberek lakásukba vonultak, a fejeikre hamut
hintettek és bűnbánó imák közben a mellűket
verték volna. Világos, hangos kávéházak és
dalolástól, cigányzenétől visszhangzó vendéglők
bizonykodtak amellett, hogy rövid az éjszaka,
rövid az élet — mulatni kell. És amikor a szép,
hajnali fehérség lágyan, gyöngéden teregetni
kezdte szárnyait a poros, a fekete föld fölött,
az éjszakát siratva, — mámoros hajnali legények
bandukoltak hazafelé.
Ekkor történt, hogy három honvéd- és egy
közöshadseregbeli zenészőrmester a Könyökutca és Petőfi Sándor-sugárut sarkán be akart
menni egy pálinkás-depóba. Nem volt szerencséjük. Vagy talán inkább az volt a bajuk,
hogy a katonai fegyelmet nagyon is gyerekesen
magyarázták. Az épen arrajövő Janauschek
Gyula alezredestől megijedtek, el akartak bújni.

el akartak futni. A gyerekes menekülés nem
sikerült, ugy, hogy az alezredes egy kisebb és
jelentéktelenebb incidens után a négy részeg
katonát bekisértette.
A Délmagyarország szerkesztőségének illetékes helyen kapott információi szerint mindössze
ennyi történt meg abból a rémmesévé fölfujt
kalandból, amelyről a legkülönbözőbb verziókat terjesztették el a városban. Közönséges
kitalálás az, mintha az őrmesterek egyike merényletet akart volna elkövetni a népszerű alezredes ellen, vagy mintha a mulató altiszteket haditörvényszék eló állítanák. Ilyen ártatlan incidens eltorzított meséjével igazán kár
föllármázni a világot. Szeged város közönségének alaptalan rémitgetése ez. A mi közönségünk nem igen tapasztalta, hogy az itteni ezredeknek a legénysége ne tanúsítana higgadt
magaviseletet.
Valószínűleg maga Janauschek alezredes mosolyog a legjobban azon a lelkiismeretlen álhiren, mintha ellene merényletet akartak volna
elkövetni. Illetékes helyen egyébként is nevetségesnek tartják az elterjesztett pletykát. A
négy ittas őrmestert fegyelmi uton, csupán mámoros viselkedésükért fogják megbüntetni.
Tizenöt naptól harminc napig terjedő fogság
jár nekik azért, amiért szombat éjszaka mélyebben néztek a borospoharakba.

Junga Sebő.
— A merénylő s z á z a d o s sorsa.

—

Jelentettük tegnap, hogy a székesfehérvári
honvédkerületi fogházból kedden délután szabadon bocsátották Junga Sebőt és a szerencsétlen honvédszázados, aki közel egy esztendőt töltött vizsgálati fogságban, még tegnap
fölutazott a fővárosba. Felesége kíséretében
érkezett, mert neje volt az, aki megvitte neki
az örömhírt, hogy szabadon bocsájtják, még
pedig egy, a honvéd főtörvényszéktöl érkezett
sürgős leirat értelmében, amelynek intézkedése
szerint Junga Sebő honvédszázados, vizsgálati
fogoly azonnal szabadonbocsátandó.
Lóskag
Gábor altábornagy, kerületi parancsnok maga
intézkedett, hogy a leérkezett határozatot
nyomban foganatosítsák. A százados kiszabadulásáról a legkülönbözőbb verziók kerültek
forgalomba. Ma Az Est megírja Junga szabadonbocsátásának hiteles történetét.
Eszerint nem igaz, hogy a király megkegyelmezett volna Junga Sebőnek, elengedvén neki
a büntetés hátralevő részét; másodszor nem
igaz, hogy a székesfehérvári hadbíróság egy
évi fogságra itéltc volna Junga Sebőt, amely
büntetésből a vizsgálati fogság elszenvedése
által tiz hónapot kitöltöttnek vélt; harmadszor egyáltalán nem igaz, mintha a székesfehérvári hadbíróság ítélkezett volna Junga
Sebő ügyében.
A valóság az, hogy Junga Sebőt fölöttes hatósága, orvosi szakvélemény alapján, mint
családi körben is kezelhető súlyos idegbeteget,
betegállományba helyezte. És sokkal kedvezőbb
elintézést nyert a százados ügye, mintha megkegyelmezett volna neki a király. Az elintézésnek ez a módja azért is szenzációs, mert
az orvosi szakvélemény Jungot tudvalevően
épelméjünek nyilvánította.
Junga Sebő kiszabadulásának igen érdekes
előzményei vannak és tény, hogy a család már
julius elsején tudta, hogy nemsokára visszanyeri szabadságát a szerencsétlen százados
Julius hónap tizedikén történt. Jungáné a
gyermekeket nagyanyjukhoz küldte, akinek
csöndes iáolai villájából indult ki Junga Sebő
kiszabadításának terve. Az ősz matróna tudniillik, akit mélyen lesújtott nagyrahivatott fiának
katasztrófája, egyenesen a királyhoz fordult és
fia töredelmes vallomásával szemben arra a
körülményre hivta föl a legfelsőbb hadúr figyelmét, hogy tagadhatatlanul zseniális fia minden
időben abnormisnak mutatkozott és hogy végzetes tettét is határozott elmezavarban követte el.
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Emlékeztette továbbá a királyt, hogy Junga
százados különösképen méltó legfelsőbb kegyelmére, mert néhai atyja parancsőrtisztje és
bizalmasa volt Miksa mexikói császárnak, a
király boldogtalan fivérének, akihez mindhalálig
— élete árán is — a legtörhetetlenebb hűség
fűzte. Ugyancsak kegyelmi kérvénynyel ostromolta a király szivét Junga Sebőné is, valaminthogy a király szine elé került Mátyát ój
Zoltán századosnak a hadbiró előtt tett az a
hivatalos nyilatkozata is, hogy nem
kívánja
Junga Sebő megbüntetését, sőt tiszta szívből kívánja büntetlenségét.
Az ősz anya, a gyászruhás feleség és a sebzett-homlokos ellenfél egyaránt kérték a király kegyelmét Junga Sebő számára. így történt, hogy egy ujabb, alaposabb orvosi vizsgálatot rendeltek el, amelynek eredményeképen
Junga Sebő a betegállományba került. Megírtuk még, hogy a Junga-házaspár most Budapesten, a Bercsényi-utca tizenkettedik számú
bázban lakik.
M á s forrásból J u n g a

Kiszabadulására

vonat-

kozólag a következőket jelentik : Mielőtt a pokolgépes m e r é n y l e t
a k t á i t végkép l e z á r t á k
volna, a bombát előbb szakszerű vizsgálat a l á

vették. A székesfehérvári hadbíróság gondosan
becsomagolva elküldte Junga Sebő bombáját a
bécsi katonai vegyi műhelybe. Itt csakhamar
készen voltak a véleménynyel: a bomba nem
alkalmas emberölésre, inkább csak játékszer,
amely csupán könnyebb sérüléseket ejthet. Ez
a vélemény döntötte el Junga százados sorsát.
A. mult hetekben érkezett vissza a bomba és a
vegyi vélemény. Hétfőn, julius 25-én reggel tauácskozásra ültek össze a hónvédkerületi
parancsnokságon Loskay Gábor altábornagy,
Morvay hadbiró-alezredes és Bárdossy Ferenc
hadbíró-százados, az utóbbi mint a Junga-ügy
előadója. A tanácskozásból hosszú táviratot
menesztettek Hazai honvédelmi miniszternek
és a budapesti honvédfőtörvényszéknek. Dél.
után már Székesfehérváron volt a válasz, hogy
Jungát szabadon kell bocsátani. A távirati végzés megokolása így hangzik :
A bécsi katonai vegyi műhely vizsgálata és
alant mellékelt véleménye alapján beigazolást
nyert, hogy az 1909. év augusztus 24-ón Mátyássy Zoltán honvédhadbiztos-százados cimére
küldött, pokolgépet tartalmazó csomag ölésre
nem alkalmas. A fötörvényszék ennek következtében elrendeli, hogy fogva tartott Junga
5ebö ideiglenesen szabadlábra helyeztessék,
mert további vizsgálati fogság nem látszik
Bzükségesnek. Junga Sebő tartozik Budapestre érkezése után nyomban jelentkezni Tabajdi ezredesnél a honvédelmi minisztériumban
és a honvéd-térparancsnokságnál.
Hir szerint a hadbíróság augusztus huszonhetedikén dönt végérvényesen Junga Sebő
százados ügyében. A büntetés, amelyet a katonai büntetőtörvénykönyv erre a bűncselekményre kiszab, nem terjedhet három hónapnál
többre, de lehet három nap is. Junga tehát
semmi esetre se kerülhet újra vissza a katonai
fogházba, mivel a vizsgálati fogságban a büntetés makszimumánáj is jóval több időt eltöltött.
Budapestről jelentik: Ma délután hirlapirók
keresték föl Junga Sebőt a Bercsényi-utcában
levő lakásán. A százados, akit a nyolchónapos
fogság szenvedései és a szenzációs affér izgalmai
valósággal beteggé tettek, — katonánál érthető rezerváltsággal — kitért a kérdezősködések elől:
— Igazán nem tudom és nem is tudhatom,
mikor lesz vége . . . Önök tudják, kérem, hogy
én katona vagyok, nem nyilatkozhatom . . . Nem
tehetem, valósággal lehetetlen, hogy bármit
Is mondhassak erről az ügyről. .
És
bocsánatkérően búcsúzott Junga száza3os, akinek pergamentszerüen sápadt arcán és
fénytelen tekintetén ott rezeg a nyolchónapos
kálvária-járás minden szenvedése.

A dráma másik szereplője, Mátyássy Zoltán,
akit a vizsgálat során többször kihallgattak,
ott akarja hagyni a katonaságot és állítólag
már be is nyújtotta kérvényét nyugdíjaztatása
•ránt. Az afférról különben nem szeret beszélni
s arról egyáltalán nem nyilatkozik
{Beszélgetés

Junga

Lajosnéval.)

Junga Sebő ma egész nap látogatásokat tett.
Sorra fölkereste a fővárosban lakó rokonait»
valamennyinél hosszabb-rövidebb ideig időzött.
A Bélmagyar ország munkatársa fölkereste ma
Junga Lajosnét, a szerencsétlen Junga Sebő
sógornőjét, aki fölötte érdekes kijelentésekkel
világított be ennek a különös ügynek a rejtelmeibe. Junga Lajosné ezzel kezdte :
— Nem igaz, hogy Ítéletet hoztak Junga
Sebő ügyében és hogy Junga felesége vagy
anyja a királynál voltak kihallgatáson, hogy
kegyelmet kérjenek a szerencsétlen és beteg
ember számára. Ellenben igaz az, hogy Junga
hétfőn délután táviratot kapott, amelyben értesitik, hogy szabadlábra helyezték. A távirat
Jungára is, ránk is meglepetésszerűen
hatott.
Junga szabadonbocsájtásában nagy része van a
legutóbbi orvosi vizsgálatnak, amely megállapította, hogy súlyos idegbajban szenved szegény sógorom. Ehez járult, hogy a hivatalos
vizsgálat szerint a pokolgép nem alkalmas
emberölésre ós hogy Mátyássy Zoltán rövidesen fölgyógyult.
— Méltóztatott-e arról valamit hallani, hogy
mekkora büntetés vár a százados úrra ?
— Tudom, hogy erről is micsoda rémhirek
kerültek forgalomba. De azt is tudom, hogy sógoromat legfeljebb egy évi fogházra ítélhetik el.
Ez azonban a rnakszimum, amelynél Junga
Sebő föltétlenül
kevesebbet kap. Egyébként
sógorom még mindig beteg, a katonai orvosok
véleménye szerint azonban nem szorul kórházi
ápolásra, elég, ha a családja ápolja.
— Mikor remélhető a végleges döntés ?
— Nyugodtan várjuk szeptember
huszadika
táját, amikor végleg határoznak sógorom sorsa
fölött. Addig nem hagyhatja el a fővárost
Junga, azt mégis megengedték neki, hogy Isolában (Dalmácia) tartózkodó három fiát néhány
napra meglátogathassa. Elutazása előtt azonban
jelentkeznie kell a parancsnokságnál.
— Mi okozta Junga Sebő ügyében nagyságos
asszony szerint a hirtelen változást ?
— Jungáné a mártír szerepét vállalta el. Én
mondom, aki jól ismerem őt, hogy éhez az aszszonyhoz a gyanú árnyéka sem férhet. Mégis
megtette julius elsején azt a vallomást, amely
minden bizonynyal nagy részben járult ahoz,
hogy a sógoromat szabadonbocsátották.
— Ugy méltóztatik ezt érteni, hogy Jungáné
olyan dolgokat vállalt magára, amit el sem követett ?
— Bizony, bizony, majdnem eltalálta.

Forgách

szabadságon.
Belgrád, julius 28.

Forgách János gróf, osztrák-magyar követ,
aki a most befejezett kereskedelmi szerződési tárgyalásokat, mint a monarchia első
képviselője vezette, a legközelebbi napokban
két hónapi szabadságra indul. Távollétében
a követség ügyeit Haymerle báró követségi
tanácsos fogja intézni.
Az olasz király a kékéről.
Bóma, julius 28.
Az a politikus, akivel az olasz király a
flottaépitésről beszélt, Leon Bourgois volt, aki
januárban Rómában tartózkodott és kétszer
látogatta meg a királyt. A második látogatáskor a király ráterelte a beszélgetést a Dreadnoughtokra és igy szólott:
— Az államok egymást tul akarják licitálni;
a húszezer tonnás Dreadnoughtok után a huszonhatezer tonnások következnek, folytonosan nagyobbítják sebességüket, vitelképességüket és az ágyuk erejét. Egyik tul akar tenni
a másikon. Hova jutunk ezen az uton? A népéknek szövetkezniük kellene, hogy határt szabjanak ennek az örökös technikai tökéletesítésnek;
mert csak igy lehet a népek összeomlását megakadályozni, amely különben elkerülhetetlen.
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Bourgois a király szavait ebben a formában
mondta el barátainak, arról azonban, hogy a
király terve számára híveket keres, semmit
sem szólt.
Ferdinánd megsiketült.
Szófia, julius 28.
Egy magasállásu személyiség, aki Ferdinánd
királylyal az utóbbi időben sokat érintkezett,
kijelenti, hogy az ő figyelmét nem kerülte el,
hogy a király rossz hallása már csaknem a
siketségig fokozódott.
Kitchener — nagykövet.
London, julius 28.
Kitchener tábornokot, az omdurmani győzőt,
akit mint Anglia legnagyobb katonáját tisztelnek, legközelebb kinevezik konstantinápolyi
nagykövetté sir Gerald Lotvther helyébe. Ez a
kinevezés igen nagy föltűnést kelt Angliában,
egyrészt, mert sajnálják, hogy a hadsereg elveszítse Kitchenert, másrészt azért, mert legalább is szokatlan, hogy egy tábornok hirtelen
a diplomáciai pályára lépjen. Kitchenert eredetileg a földközi tengermelléki haderők főfelügyelőjévé akarták kinevezni, a conaughti
herceg mostani állásába, a lord azonban ugy
találta, hogy itt nem fejthetne ki akkora tevékenységet, amilyenre aktivitása és temperamentuma jogosítja.
A dumaelnök várfogságban.
Pétervár, julius 28.
Gucskóv, a duma elnöke, akit tudvalevőleg
Urusszov herceggel való párbaja miatt egy havi
várfogságra Ítéltek, augusztus elején fogja büntetését megkezdeni.

A matróna és kutyája.
A nyári szezonnak vannak kutyahistóriái is>
csöndes, mosolygó, öreg históriái, amelyek beletartoznak ebbé a rovatba, akár a nyári szerelmek, a szalmaözvegységek, vagy a nyári
menyasszonyok.
A novellaíró ugy kezdené ezt a történetet,
hogy a matrónának volt egy kutyája. A matróna barnára festette őszülő haját, csipkés
ingblúzban ült a korzón s ölében volt állandóan a kis, barna kutya. Ezután pedig valami
maupassanti, finom, mosolygós irónia kellene
ahoz, hogy elképzeljük a szép, fehérarcú, ősz
matrónát, aki nem nézett senkinek a szemébe,
csak mindennap délután öt és hat között sétálni vitte a kutyáját, ezt a rossz kutyát,
amelyhez nagyon szigorú volt. Hat órakor pedig
hasavitte a rossz, rakoncátlan, hálátlan kutyát a Teleky-utcába, egy csöndes, szomorú
lakásba, ahol öreg Biedermeyeres bútorok közt
éltek napról-napra a matróna é3 az ő kutyája.
Mondom, hogy a kutya rakoncátlan volt és
ezért kellett panaszkodniok a Teleky-utca lakóinak.
— Édes istenem — panaszkodtak a lakók
— miért tart kutyát ez az öreg nő? Mi szegény emberek vagyunk, akik nem mehetünk
nyaralni és nyáron, ha meleg van, nyitott ablaknál alszunk. Azaz, dehogy alszunk! A matróna is nyitva tartja az ablakát és ez a baj.
Mert a matróna szigorú és egész éjjel veri a
kutyáját, amely ordit, vonít, vihog és szűköl
fülhasogatóan. Hát a lakóknak nem kell aludni?
Hát a kutyának nem kell aludni? Miért veri
a kutyát? Miért vonít egész éjjel a kutya?
A tényállás pedig hivatalosan az, hogy —
mint néhányszor emiitettük — a matróna nagyon szigorú volt. És a kutyát, amelyet nappal
ápolt és becézett, egész éjjel verte. A szomszédok minden fölhangzó vonitásnál fogcsikorgatva
ugrottak ki ágyaikból, ingeikben vad, őrült tán'
cot jártak, éjjelente négyszer is átüzentek a
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matrónának, hogy ne verje a kutyáját és szidt á k a matróna kegyetlen szivét, amelynek nincs
érzéke az alvás gyönyörűsége iránt. Végre, mit
tehettek: följelentették a matrónát és ennek a
nyári kutyahistóriának ma volt a tárgyalása.
A hatóság eló'tt a matróna csak ennyit mondott:
— Mindenki azt teszi a kutyájával, amit
akar.
Szegényt mégis erősen megbírságolta Szeged
város tanácsa. Pedig az állatkinzó, csendzavaró
matrónának tulajdonképen igaza van. Mindenki
azt teszi a kutyájával, amit akar. Viszont a
Teleky-utcaiaknak is igazuk van. Mert ők aludni
akarnak c-s igazán nem tehetnek róla, hogy
a matróna szigorú az ő kutyájához. Hogy különösen éjszaka szigorú hozzá.

Betörések Szegeden.
-

A z elhagyott lakásban.
togatója.

-

A vendéglő fosz-

;

(Saját tudósítónktól.) Épen tegnap emlékez,
tünk meg egyik cikkünkben arról, hogy Szeged derék főkapitánya, Somogyi Szilveszter dr
kezét dörzsölve mondta el a Bélmagyarország
rendőri riporterének, hogy nem fordul elő betörés a városban, de nem is lehet, mert nincsenek
betörők. A város speciális betörői be vannak
zárva az ország különböző börtöneiben, uj
generáció nem következett, tehát várni kell,
amig az öregek kiszabadulnak. Sajnálni való,
de addig nincs betörés . . .
Sajnálni való, de ma már van betörés, még
hozzá kettő. A mai napon megkezdte munkását az uj betörő-generáció. A két vakmerő betörésről, amelyek fényes nappal történtek, tudósításaink itt következnék:
Az első betörés a Dugonics-tér és a Tisza
Lájos-körut sarkán levő kétemeletes Kálmánféle palotában történt, Kráhl Lajosnak, a Gresham biztositó-társaság szegedi főügynöksége
igazgatójának lakásába. A főügynökség irodája
a második emeleten van s az irodával egybekapcsolódik az igazgató lakása is. Kráhl igazgató jelenleg nincs Szegeden, fürdőn nyaral, '
de mielőtt elutazott, személyesen járt a rendőrségen, hogy a lakását esetleges betörések
elkerülése végett rendőri őrizet alatt tartsák.
A rendőrség részéről teljesítették is az igazgató kívánságát s távolléte alatt rendőr vigyázott a lakására.
Ennek ellenére ma korán reggel eddig még
el nem fogott betörő hatolt be a lakásba, feltörte a szekrényeket, keresztül-kasul k u t a t o t t
mindent, de ami a legcsodálatosabb a dologban, semmit sem vitt el magával. A betörést
Fápai Margit gépírónő vette észre reggel, amiSor az irodába érkezett. Kráhl
igazgató
jgyanis a lakás egyik kulcsát átadta Pápai
Margitnak és felkérte, hogy lehetőleg naponKint nézzen be a szobákba, rendben van-e minden. A gépir.ókisasszony az igazgató kívánsága
szerint járt el ma is. Mikor a lakás ajtaját ki.
akarta nyitni, észrevette, hogy a zár ki van
feszitve. Mindjárt rosszat sejtett s amikor bement a szobákba, nagyon különös látvány tárult elébe.
A szekrények és fiókok föl voltak törve,
pongyolák, fehérnemüek, férfiruhák szana-széjjel,
nagy össze-visszaságban hevertek a földön, az
asztalon egy egész sereg likőrös üveg állt,
fölbontva és üresen. A betörő, ugy látszik, nagyon sansgéne érezhette magát, kiivott mindent, ami kiiható. Valószínű, hogy le is részegedett, mert az asztalon még egy nagy csomag is hevert, az abrakrolló zsinórjaival szépen
összekötözve, de ezt a kedélyes látogató berúgott állapotában elfelejtette magával vinni.
Somogyi Szilveszter dr főkapitány még korán reggel megindította a nyomozást, de eddig
csak azt tudták megállapítani, hogy a betörés
a hajnali órákban történhetett. Egyben azt is
elrendelte a főkapitány, hogy ma éjjel egy titkosrendőr bújjék el a lakásban, hátha vissza

találna jönni a humoros csirkefogó a gondosan
összecsomagolt holmikért.

NAPI HÍREK

*

A második betörés már sokkal komolyabb
jellegű az előbbinél, sőt vakmerőnek mondható.
Fényes nappal, a déli órákban történt, Szeged
egyik legforgalmasabb
utcájában s egyik legforgalmasabb vendéglőjében.
A Haggenmacher-féle vendéglőben van alkalmazva Kiss József csaposlegény, aki közvetlenül a vendéglő kapualatti kijárója mellett
lévő szobában lakik. A kapualatti tér szintén igen
forgalmas, mert. a vendéglő épülete két utcára
szolgál s az utcákat, a Kelemen- és Nádor-utcát,
a ház átjárója köti össze. A betörés délben, tehát
ép abban az időpontban történt, amikor az
átjáró és az utca legforgalmasabb. A csaposlegény minden délelőtt kilenc-tíz óra után,
amikor a sörcsarnokba megy át, lakattal szokta
lezárni a lakása ajtaját. Ma is ugy cselekedett.
Egy óra után be akart menni a lakásába s
ijedten vette észre, hogy a lakatot leütötték
s a závárt kinyitották. Mikor a lakásba benyitott, mindjárt tisztában volt vele, hogy betörő
járt a szobájában. A vakmerő tettes a déli
órákban hatolhatott
be csak a lakásba,
mert tizenegy órakor még a csaposlegény
is beszaladt valamiért, akkor még nem tapasztalt semmit. A lakásban lévő értékesebb
holmik összepakkolását a merész tolvaj alig
pár perc alatt végezte el. Elvitte a csaposlegénynek harminc forint készpénzét, két aranygyűrűt, órát, láncot s a ruháinak legnagyobb
részét, ezek közt az egyik még vadonatúj volt.
A csaposlegény rögtön jelentette az esetet a
rendőrségnél, amely erélyes nyomozást indított
a vakmerő tolvaj után, Nincs kizárva, hogy ezt
a betörést is az követte el, akinek az első
kísérlete korán reggel a finom likőrök miatt
nem sikerült, azóta, délig, kialudta valahol a
mámorát.

— A cár é s F e r e n c J ó z s e f . Bécsből •• táviratozzák : Külföldi lapok szerint Miklós cár az
idén találkozni fog Ferenc József, királylyal.
Illetékes helyen kijelentik, hogy ebből a hírből egyetlen szó sem igaz.
— Hazai s z a b a d s á g a . Hazai Samu honvédelmi miniszter augusztus ötödikén három
hétre Karlsbadba utazik. Szabadsága többi részét a honvédelmi miniszter Budapesten tölti.
— A k i r á l y s z ü l e t é s e n a p j a . Az uralkodó
augusztus tizennyolcadikán tölti be születésének
nyolcvanadik esztendejét. Szeged város hatósága készül már a nagy ünnepre s a tanács csütörtöki üléséből megkérte az összes szegedi lelkészi hivatalokat, hogy a király születése napján tartsanak templomaikban hálaadó istentiszteletet. A város gazdászát utasították,
hogy a középületeket az ünnepre lobogóztassa
föl, a polgárságot pedig plakátokon fogják fölhívni házaik ' '^lobogózására, A városi számvevőség ezer koronát utalványoz ki, amely öszszegből megvendégelik a szegedi helyőrség legénységét ós a szegedi menedékház szegényeit.
— Uj v a l ó s á g o s belső titkos t a n á c s o s o k .
A király Mihályi Viktor dr gyulafehérvári és
fogarasi görögkatolikus érseknek,
Széchényi
Miklós gróf győri és István Vilmos dr szombathelyi püspököknek, valamint Béldi Ákos dr
nyugalmazott főispánnak a belső titkos tanácsosi méltóságot adományozta.
— Egyházmegyei közgyűlés Szegeden.
A csanád-csongrádi ágostai hitvallású evangélikus egyházmegye rendes évi közgyűlését
pénteken t a r t j a meg Szegeden. A közgyűlést
megelőzőleg csütörtökön délelőtt tíz órakor
egyházmegyei népiskolaszéki ülés volt az egyházközség népiskolai termében. Délután három
órakor kezdődött az egyházmegyei lelkészi értekezlet, majd egyházmegyei gyámintézeti gyűlés,
hat órakor pedig a szokásos egyházmegyei előtanácskozmányt tartották meg a megbizó-levelek, illetve közgyűlési jegyzőkönyvi kivonatok
személyes átadása mellett. Pénteken reggel
gyámintézeti istentiszteletet tartanak, amelynek végeztével az egyházmegyei közgyűlés
kezdődik meg az iskolában. A közgyűlés tárgysorozatán huszonkét egyházi ügy szerepel.

— K i n e v e z é s . A király, mint a hivatalos
lap közli, Német Alfréd dr miniszterelnökségi
sajtótudósitónak a miniszteri segédtitkári cimet
és jelleget adományozta,
— Goldberger brilliánsai. —— Uj e g y e t e m i magántanárok. A hivataA szegedi rendőrség ma késő este nagy- los lap ma egész sereg miniszteri jóváhagyást
szabású bűnügy nyomozásába kezdett. A bün- közöl egyetemi magántanárokról. Navratil Deügy főszereplője egy Goldberger
Hermán zső dr az „orr- és gégesebészet", Mansfeld Géza
nevü, Kecskemétről való ügynök, aki évek dr a „kísérleti gyógyszertan", Bitoók Zsigmond
óta a szegedi zálogházakban különböző dr a „sziv- és véredényrendszer betegségei",
hamisköves ékszereket zálogosított el, azután Scipiacles Elemér dr a „terhességi és szülési
és Bálint Rezső dr a „rendszeres
eladta a cédulákat. Ilyen módon a vevőit patológia"
kórtan" cimü tantárgyakban képesittettek maösszesen körülbelül negyedmillió
koronával gántanárrá.
károsította
meg.
— A s z e g e d i fogadalmi templom. A szeA csalás módja nagyon egyszerű volt. gedi öreg Szent Demeter-templom telektömbGoldberger hibás, kiselejtezett gyémántkö- jének kisajátítási terveit a templombizottság
veket vásárolt össze és azokat ugy foglalta elfogadván, a város tanácsa ma arról intézkearanyba, hogy a hibás felük, a karcolt rész dett, hogy az öreg templom lebontása után
nem volt látható. A szegedi zálogházak gya- vagy a főgimnáziumban, vagy az egyik elemi
nútlanul adtak kölcsönt az ékszerekre. iskolában tartják a miséket. A plébánia-lak leÉvek során át járt Goldberger ide. A leg- bontása után a belvárosi plébános és káplánjai
érdekesebb, hogy a zálogházak nem káro- a mostani Sobai-féle ház helyén építendő bérfognak lakni. A Demeter-templomot az
sodnak, mert a cédulák vevői a hamis házban
őszszel lebontják, a fogadalmi templom alapékszereket nagyrészt kiváltották.
követ pedig a jövő tavaszszal teszik le.
— A t e m e s v á r i polgármester-gyűlés. Az
Goldberger a különböző szegedi szállodák
alkalmazottaival állott összeköttetésben. Azo- ország huszonöt törvényhatósági joggal fölkat küldözte a zálogházakba, mindig mási- ruházott városának polgármesterei tudvalevően
kat, hogy az eset ne legyen gyanús. Ma szeptember 12-én Temesvárott tartják ezidei
azonban az ügynök rajtavesztett. Az egyik tizenegyedik értekezletüket. Az értekezlet
zálogházba küldött ékszeren fölismerték, anyaga ugyan még nincsen véglegesen meghogy hamisítvány. A zálogházból a rendőrséget értesítették, de mire Goldberger kere- határozva, de előreláthatólag ezúttal is a vásésére indultak, az ügynök elszökött Szeged- rosok fejlesztésének problémái kerülnek tanácsről. A rendőrség késő éjjel távirattal érte- kozásra, Az értekezlet elnöke Brolly Tivadar
dr királyi tanácsos, pozsonyi polgármester, alsítette a nagy csalásról a hatóságokat.
elnökei pedig Éder Antal kassai és Telbisa
Kérdés azonban, hogy Goldbergert sikerül-e
Károly
dr udvari tanácsos, temesvári pol
kézrekeriteni. A csalás egyéb részletei még
gármesterek.
Ebből az alkalomból Temesvái
hiányoznak. Valószínűleg most tömegesen
fognak jelentkezni azok, akiket az ügynök abban a kitüntetésben részesül, hogy a magyarországi összes városokból, tehát a huszonöt
becsapott. Ilyen károsultak különösen Sze
geden és Kecskeméten vannak igen nagy- törvényhatósági joggal fölruházott és a százszámmal. A följelentést a rendörségen a hat rendezett tanácsú városokból a mult évszegedi Hitelbank tette egyidejűleg a zálog- ben Budapesten megalakult „Magyar városok
házzal.
országos kongresszusáénak állandó bizottsága
Bcírczy István dr székesfővárosi polgármester
elnöklete alatt szintén Temesvárott t a r t j a ülé-
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sét. Ez utóbbinak tárgysorozatába föl van véve
a városi tisztviselőknek és a városi szolgáknak fizetésrendezése, a magyar városok kőtelező tüzkárbiztositása s a városi üzemek vezetése és kezelése tárgyában készült előadói
¡avaslatok. A városok érdekeinek megóvásán
és a város tudományfejlesztésén buzgólkodó
mindkét szervezet gyűléseit Resicára a vasmüvek megtekintése végett tervezett kirándulás követi.
— Hedin S v e n é s Strindberg. Stockholmból jelentik: August Strindberg, a hires drámaíró, egy a különböző földrajzi kutatókról irott
kritikájában, melyben „fölfedezési humbug"-okról
beszél, erősen megtámadta Hédin Svent, a hires tibeti utazót is. A kritika nyomán éles
polémia támadt a két kiváló ember között és
általános visszatetszést szült az a durva hang,
amelylyel egymásnak rontottak. Strindberg
azt állította ugyanis, hogy egy Renert nevü
svéd utazó már 1720-ban járt a Lop-Nornán.
Ez egy kelet-turkesztáni tenger, amely nagyon
sokáig volt tárgya tudományos
vitáknak.
Sven Hedin válaszában kijelentette, hogy
Renartnak a Lop-Norról készített térképe
meglepően jó és hogy nem tartja kizártnak,
hogy ott járt őelőtte. Aztán igy folytatja:
— Strindberg egy túlbecsült zseni, de a
történelem és a földrajz terén vagy zöld, vagy
tudatosan hazudik. Az elméje nincs berendezve
arra, hogy földrajzi kérdések fölött Ítélkezzék.
Az erre a térre történő kiruccanásai olyan
tudatlanságot árulnak el, hogy az elemi iskola
első osztályának is szégyenére válnék. Az
ilyen kiruccanásokkal teszi magát nevetségessé
Strindberg. Mikor kritizál, a durvaság megtestesüléseként lép föl. Ezek a kritikák disznóólakba valók. Pedig kár, — irja tovább Hédin, —
mert Strindbergben van valami elmodernesedett jellem, a titánok, szfinkszek, vampirok és
paraziták keveréke. Mint a sakál, a hullákra
veti magát, de megmarja az élőket is, ha azok
nem harapnak.
Végül hivatkozik Strindberg korára. Sven
Hedin attól tart, hogy a legfelsőbb biró aligha
fogja a szine elé bocsátani Strindberget,
— Diplomaták Marienbadban. Marienbadból táviratozzák: Kiderlen-Wächter
államtitkár
tegnap délután Aehrenthal gróffal sétakocsizást
tett, majd a külügyminiszter és annak neje
társaságában ebédelt. Minthogy a két államférfi pétervári egyidejű szolgálata óta szoros
baráti viszonyban van, a marienbadi tartózkodásnak rendkívül bensőséges a jellege. Az államtitkár ma délelőtt tiz órakor elhagyta lakását
s egy óra hosszáig sétált a sétatéren, ahol
egy pohár vizet is ivott s azt mondta:
— Ittam már életemben ennél jobb vizet is.
Az államtitkár évek óta jár Kissingenbe és
az idén juniusban is több hetet töltött ott.
Nagy érdeklődéssel nézte a közönség sürgésétforgását. Az emberek megismerték és sokan
üdvözölték. Számos fotográfus célba vette.
Kiderlen-Wächter mosolyogva mondta kisérőjének:
— Ugyan kérem, vágjon barátságos a r c o t !
— Sokkal fontosabb, kegyelmes uram, felelte kísérője, hogy ön nézzen barátságosan,
mert ezt ugy fogják magyarázni, hogy a nemzetközi helyzet megnyugtató.
Az államtitkár a sétatéren üdvözölte Milovanovics szerb külügyminisztert, akit még
Budapestről ismer. Beszélgetésük nagyon barátságos volt, de politikai tárgyat nem érintett. Kiderlen-Wächter
ezután elment a protestáns templomba s ott megvárta testvérét,
Gemmingenné bárónét.
— Az Országos Katolikus S z ö v e t s é g gyűlése. Ma délután t a r t o t t a Budapesten rendes
évi közgyűlését az Országos Katolikus Szövetség. Zichy János gróf közoktatásügyi miniszter elnökölt a közgyűlésen, amely tiszteletbeli elnökökké Boromissza Tibor püspököt ós Eszterházy
grófot, elnökké újból
Zichy János grófot, alelnökké Giessrvein Sándort,
Kanter Károlyt, Várady L. Árpád dr-t, Matyasovszky Lajost, Zslinszky János dr-t és Zsembery István dr-t választotta. A közgyűlés után
igazgatósági ülés volt, amelyen sajnálattal vették tudomásul, hogy Szentiványi Károly prépost
igazgatósági tagságáról lemondott. Helyébe
Hindy Zoltánt választották az igazgatóságba.
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— A szegedi v i l l a m o s v a s ú t alkalmazottainak sztrájkjáról irnak újra egyes lapok. A valóság az, hogy kilenc vasúti alkalmazott elhagyta szolgálatát, azonban
ezeknek fele már másnap visszakéredzett.
Az igazgatóság nem fogadta őket vissza,
mert helyük már be volt töltve. A villamosvasút alkalmazottainak mozgalmáról és nyugtalankodásáról terjesztett hirek közönséges
koholmányok.
— Próbaharangozás Újszegeden. Ünnepi
harangbugás töltötte be ma délelőtt a csendes
ujszegedi ligetet. A Paulovics Márton kezdeményezésére épített ujszegedi Szent Erzsébettemplom harangjait ma délelőtt próbálták ki.
A harangpróbán jelenvolt Lázár György dr
polgármester a városi tanács összes tagjaival,
Raskó Istvánné, Ratkovics Károlyné, Paulovics
Mártonné, Grasselly Lászlóné, Jászay Géza,
Várhelyi József, Pillich Kálmán, Horváth Mihály, König Péter, Bárdoss Béla és mások. A
harangok délelőtt tizenegy órától délig búgtak»
örömére Újszeged lakosságának, amely ezentúl
a szép Erzsébet-templomba fog járni és nem
kell a városba jönnie misére. Az uj templom
harangjai teljesen beváltak.
— A rendőrség köréből. Szalay József dr
helyettes főkapitány, kihágási biró, szabadságáról hazaérkezett és elfoglalta a hivatalát.
Svájcban járt, ahol tudományos célból t e t t turisztikai kirándulásokat.
— A László-otthon szegedi tagjai. A Klotild főhercegnő védnöksége alatt álló Lászlógyermekotthon titkári hivatala
értesítette
Szeged város polgármesterét, hogy az otthonba
Tóth Anna és Szögi Anna szegedi leánykákat
fölvették.
— Keritőnő a Stefánián. Egy gyanús viselkedésű, ötven évesnek látszó asszonyt kisért be tegnap este a posztoló rendőr a Stefánia-sétányról. Az asszony ugyanis, aki egyébként parasztosan volt öltözve, hozzácsatlakozott a Stefánián sétáló jobbképü cseljédleányokhoz, akikkel láthatóan bizalmas beszélgetésbe
elegyedett. A rendőr, aki a cselédek közt forgolódó asszonynak folyton a nyomában járt'
végre megszólította. Kérte, hogy igazolja magát. Az asszonynál azonban nem volt semmiféle okirat s különben is nagyon összefüggéstelenül, félénken beszélt. A rendőr kikérdezte
a cselédleányokat is afelől, hogy mit beszélgetett velük az asszony, mire azok nyiltan elmondták, hogy el akarta csábítani őket. Ajánlatot t e t t nekik, hogy aki vele megy, azt megismerteti egy dúsgazdag bankárral, a másikat
egy gróffal, akik örök életükre boldoggá fogják
tenni a szép szóra hajló leányokat.
— Kalapban, selyemruhában és finom cipőben fogtok járni gyermekeim, nem dolgoztok
soha, a kezetek olyan puha lesz, mint a bársony, az egyik zongorázni tanul majd, a másik
meg énekelni . . .
És, amint a cselédek állították, ehez hasonló jókkal igyekezett a furfangos keritőnő a
bün útjára vinni a leányokat. Szerencsére volt
közöttük olyan is, aki egyszerűen kinevette a
ravasz asszonyt, ugy, hogy mire a rendőr végre
elfogta, a cselédek biztatták, hogy csak kisérje be a perszónát a városházára. Az ügyeletes rendőrtiszt kérdéseire nagyon zavaros
feleleteket adott az asszony, aki azt mondta
magáról, hogy Nagy Rozáliának hívják, ezelőtt egy héttel halt meg a férje s most házvezetőnő akar lenni valahol. Emiatt fordult a
cselédekhez fölvilágositásért.
— Hány éves maga? — kérdezte a rendőrtiszt.
— Én kérem, most multam husz.
Nagyot néztek erre az ügyeletes szobában
lévők.
— Hiszen a képe olyan ráncos, mint egy
s záz esztendős boszorkányé 1 Hogy lehet ekkorát hazudni ? Legalább is ötven évesnek látszik . . .
— Az lehet, hogy látszom, kérem szépen,
de a látszatosság csal ám . . . Husz éves vagyok én !
Tisztában voltak vele, hogy a meghibbant
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elméjüt adja, hogy esetleg kimenekülhessen.
Nem is folytatták tovább a kihallgatását. A
rendőrségnek különben erős gyanúja támadt,
hogy a ravasz keritőnő valamelyik lélekkufárbandának a tagja. Ameddig a nyomozás tart,
a husz éves öregasszonyt a városháza cellájában tartják fogva.
— A budapesti titusz. A fővárosi tiszt!
orvosok vizsgálata uj irányban kutat a tífusz
okozója után. Föltűnt, hogy a betegséget különösen a főváros környékéről érkező zöldségesés gyümölcsös-kofák hordják be. Ezek a kofák
a dunamenti falvakból szállitóhajókon jönnek
a fővárosba. A hajókon edényeiket a vizbe
mártva, a Duna csatornáktól fertőzött vizét
iszszák. Mire Budapestre érkeznek, sokan közülök már tifuszbetegek. A tiszti orvosok
egyébként az állítják, hogy járványról beszélni
sem lehet. Ilyen mértékű tifuszmegbetegedések
nem nevezhetők még járványnak. Augusztusban,
mondják a tiszti orvosok, a tífuszbetegség még
sűrűbben fog előfordulni a gyümölcs- és dinnyeszezón alatt, de járványtól azért nem kell tartani. — A tiszti főorvosi hivatal jelentése szerint tegnap óta Budapesten hat ujabb tífuszmegbetegedés történt. Két beteg meghalt.
— Nincs t e r m é s Franciaországban. Párisból táviratozzák : Az általánosan tartó rossz idő
következtében a termés igen sok kárt szenved.
Nincs burgonya, nincs gyümölcs, alig van takarmány. Azt mondják, hogy az 1910-iki termés
olyan rossz lesz, amilyen 1880 óta nem volt.
Folyton esett az eső tavasz óta és a rossz idő
legalább százmillió korona kárt okoz az országnak. A gabonának olyan árai vannak, ami"
lyenek harminc év óta nem voltak.
— R a b l ó p a p és tanító. A romániai Catestí
faluban tegnap letartóztatták Orsano lelkészt
ós a községi tanitót, mert rájuk bizonyult,
hogy számos rablást követtek el, a lakásukon
pedig ötvenezer lei értékű lopott holmit találtak. A kertjükben a fák tövében most valóságos ásatás folyik, ahonnan temérdek rablott
kincs kerül felszínre.
— Uj n a p i l a p . Augusztus hó első napjaiban
Kaposváron Somogyi Napló cimen uj politikai
napilap indul meg, melynek főszerkesztője
Sző'nyi Hugó, felelős szerkesztője pedig Göndör
Ferenc, a jónevü hirlapiró.
— S z e g e d i banktisztviselők mozgalma.
Néhány nappal ezelőtt mozgalom indult meg a
szegedi banktisztviselők körében, hogy sérelmeik orvoslása érdekében egyesüljenek. A
mozgalomra — amint azt ma egyik tisztviselő a Délmagyarország
munkatársának
mondta — az adott okot, hogy több szegedi
pénzintézet azt a határozatot hozta, hogy
ezután csak harminc évesnél idó'sebb hivatalnok kap nyári szabadságot, ezek között is
csak az idősebbek kapnak négy heti pihenőidőt, míg a többiekre csak két heti idő jutna.
Az emiitett bankok vezetői állítólag még azt
is megkívánják tisztviselőiktől, hogy lovagias
ügyeiket minden alkalommal bejelentsék. A
banktisztviselők szervezkedésének különben
az a főcélja, hogy a nyolctól—kettőig egyhuzamban való hivatalos időt vigyék keresztül. A
mozgalom vezetői legközelebb értekezletre hívják össze valamennyi szegedi banktisztviselőt.
— Egy hires francia szélhámos kiszabadulása. Párisból jelentik: Dupray de la
Mahorie, a hirtelen hiressé lett öreg szélhámos, aki bíborosokat és püspököket fosztott
ki és többek közt Crouy-Chanel grófot, az Árpádok utolsó ivadékát akarta a magyar trónra
ültetni, szabadon van. Éjnek idején, egy krajcár
nélkül tették ki a börtön ajtajába a nyolcvankét
esztendős öreg szélhámost. Az öreg ember órákig
csatangolt az utcákon, amig végre megtalálta
Durey asszonynak, egyetlen ismerősének, aki
még hisz benne, a lakását. Egy újságíró meglátogatta ott ós annak össze-vissza, zavarosan beszélt IX. Piusról, XIII. Leóról, akinek
halálos ágyánál jelenvolt állitólag, Jeanne
d'Arc boldoggá^ avatásáról, a magyar trónról,
amelyre ő az Árpádok utódát akarta emelni.
Majd igy szólt:
— Esküszöm önnek és becsületemre mondom, negyvennyolc órán belül lesz hatvan
millióm!
Faggatni kezdték erre, könyörögtek neki,
mondjon legalább egy szót róla, honnan jön a
hatvan millió, de az öreg, bár szenvedett vele,
titokzatos maradt. Azt mondotta, hogy egy
barátjával együtt dolgoznak a hatvan millió
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megszerzésén és aünak a beleegyezése nélküli
semmit sem szólhat.
— А №agy—Gortvay-párbaj. A képviselőház
tegnapi ülésén Lovásey Márton interpellációja
közben Nagy Sándor munkapárti képviselő
Gortvay Andor zemplénmegyei főszolgabíróról
ezt mondta;
— Gyáva fráter !
Gortvay Andor e sértésért ma Szinnyey-Merse
Félix és Mocsáry Sándor képviselők utján
lovagias elégtételt kért Nagy Sándortól, aki
Tclegcly József és Vojnits Sándor képviselőket
nevezte meg segédeiül. A megbízottak mindjárt
tárgyalásba fogtak és pisztolypárbajban állapodtak meg. A párbaj ma délután volt. Gortvay
pisztolya csütörtököt mondott, Nagy Sándor
golyója pedig Gortvay feje fölött süvített el.
A felek nem békültek ki.
— S z ó k é n é a (fővárosban. Budapestről jelentik: Szőke Jenő dr-nak, Reök István lelövőjének felesége ma a fővárosba érkezett. A szécsényi dráma hősnője kis gyermekét is magával
hozta és itt akarja megvárni férjének a börtönből való kiszabadulását.
— Végzetes fürdés. Henriquez Henrik
Nagyatádon nyaraló huszárezredesnek vendége volt Boroszlóból, egy poroszországi vagyonos és magasrangu család leánya, Gorish
Erzsébet. A müveit, kedélyes német leány
kitűnően érezte magát Magyarországon, ugy,
hogy engedélyt kért szüleitől, hogy még néhány napig itt maradhasson. Az engedelem megjött, ami egész boldoggá tette a leányt. Környezete mindenképen rajta volt, hogy mulatsággal, kirándulással minél kellemesebbé tegye
ezt a pár napot. így. berándultak Ozorára is
Bassler Rudolf ezredeshez és estefelé fürdőzni
mentek a kert alatt elfolyó Sióra, ahol az ezredesnek fürdőkabinja van. A leányt nem
elégítette ki a kabinfüx-dő és mint jó uszó,
kiment a Sióra, azt át is úszta, a túlpartról, visszajövet azonban valószínűleg görcsöt
kapott, mert a fürdőkabintól egy-két méternyire a viz alá merült. A vele volt hölgyek
hasztalan nyújtották karjaikat utána, többé
föl sem vetődött. A nagy sikoltozásra odarohant a kertből Lashalmi Hager Ottó, a második huszárezred hadnagya is, aki kitűnő
uszó és ruhástól a vizbe vetette magátDe б sem tudott nyomára akadni az eltűntnek. A szerencsétlen huszonnyolcéves leány
holttestét Tolnanémetinél fogták ki.
— Kolera Fiúméban. Tegnap egy hajó érkezett a délvidék felöl a fiumei kikötőbe. Az
egészségügyi ellenőrzést teljesítő hajó e'ié^e
ment és ott azt a megdöbbentő fölfedezést
tette, hogy a délvidék felől jövő hajón kolera
van. Erre nagy apparátussal vonultak ki az
eJenörző hajók. A veszedelmes hajót dezinficiálták ós a Susák mellett levő vesztegzárba kisérték. A hajón egy ember — közvetlenül a Fiúméba
étkezés előtt — meghalt kolerában. Többen
súlyos betegek. Még többen vannak, akik gyanúsak és akiket szintén szigorú ellenőrzés alatt
kell tartani. Az eset óriási föltűnést és megdöbbenést keltett Fiúméban. A hatóságok mindent elkövetnek a veszedelem megakadályozására és sürgős jelentést tettek a belügyminisztériumnak és hir szerint a minisztérium távirati
intézkedéseket tett a veszedelem lokalizálására.
— Megpofozott úrinő. Budapestről jelentik:
Hallatlanul brutális támadás érte tegnap a Kos.
suth Lajos-utca 4. szám alatt levő Mészárosféle divatáruházban Karlovsky Antalnét, a Nemzeti Színház ellenőrének, Karlovsky Antalnak
feleségét. Karlovskynó az üzletben néhány héttel ezelőtt ruhát rendelt, melyet megkapni nem
tudott. Többször sürgette, végre tegnapelőtt
levelet kapott, melyben közlik vele, hogy a ruha
készen van, átveheti. Karlovskyné francia kisasszonya társaságában bement az üzletbe, ahoi
olyan ruhát akartak neki adni, melyet nem
rendelt, amiből közte és az egyik tulajdonos
között szóváltás lett. Mészáros a legalávalóbb,
legkomiszabb szidalmakkal halmozta el az urinőt, aki védelmére fölemelte napernyőjét, de
alig tette ezt, a Kossuth Lajos-utcai üzletes
kétszer arculütötte az urinőt, akire rárohant
azután az üzlet személyzete, ütötték-verték és
talán agyonverik, ha egy Szabó nevü alkalma-
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zott rendőrt nem szólít. A rendőr vetett véget
a botrányos jelenetnek. Karlovsky még tegnap
a IV. kerületi kapitányságon megtette a büntető följelentést, ahol ma egy órára kihallgatásra idézték be a feleket. Tudósítónk meghallgatta Mészárost is, aki azt állítja, hogy Kar lovskyné nagyon ideges volt, a ruhaügyből fe
lekezeti kérdést csinált ós napernyőjével megütötte Mészárost. Ha igy volna is, ez sem ok,
hogy egy divatárukoreskedésben
megverjék
érte az ideges hölgyeket és mindenesetre okos
dolog lesz, ha a hölgyek, akik ezek után is a
Mészáros divatházába járnak vásárolni, egy-két
dijbirkozót visznek magukkal.
— Öngyilkosság a f e l e s é g s í r j á n . Megrázó dráma játszódott le a bácsmadarasi temetőben. Egy fiatal özvegyember
agyonlőtte
magát a felesége sirján. Egy év előtt nősült
Hartyányi István és a legnagyobb boldogságban éljt fiatal feleségével. Az asszony azonban
betegeskedni kezdett és körülbelül négy hónap
előtt meghalt. Hartyányi búskomor lett. Napnap mellett kijárt a temetőbe ós ifjú felesége
sirján órák hosszat sirt. Elvesztette nyugalmát
és mint egy álomkóros járkált az emberek
között. Tegnap ünneplőbe öltözött, elment a
templomba, azután kisétált a temetőbe. Virágot vitt halottja sírjára, azután ráfeküdt a
hantra és egy kilenc milliméteres revolverrel
szivenlőtte magát.
— Kicserélt holttest. Salzburgból jelentik:
Az itteni Szent János-kórházban tegnap összegyűlt egy gyászoló család Kurz Mária temetésére. A férj és a gyerekek addig kérték a kórház igazgatóját, mig beengedte őket a hullakamrába, hogy utoljára láthassák halottjukat.
Mikor a koporsót fölnyitották, éktelen sikoltozásban tört ki a család. A koporsóban nem as
ő halottjuk feküdt, hanem egy Rosenegger Mária
nevü hulla. Kurs Máriát pedig, mint kiderült,
még szombaton eltemették Rosenegger Mária
helyett. Kurz Mária hozzátartozói csalódottan
távoztak.
— Az é k s z e r t o l v a j . Budapestről
jelentik:
Handler Oziás József ékszerész Varsóban
Zapornovszy Movsza ékszerésznél volt alkalmazva. Derék és megbizható flu volt Oziás, a
főnöke összes bizalmát belé helyezte s csak természetes, hogy Handler ezek alapján a legelső
alkalommal tízezer koronát érő ékszert ellopva,
Berlin felé szökött. Azért Berlin felé, mert ott lakott a felesége. Itt azonban megtudta, hogy azaszszony Budapestre jött, mire az ékszerek felét elzálogosította és vonatraült. Hál'istennek, szerencsésen Budapestre érkezett, de körülbelül vele
egyidőben a varsói rendőrség köröző-levele is,
amelynek alapján Oziás iránt megindult a rendőri érdeklődés s tegnap este a Csengery-utca
8. szám alatt megtalálták. Handler rögtön bevallott mindent, szépen kigombolta a mellényét és sorra előszedte a zálogjegyeket. A még
meglévő ékszerek is megkerültek. Az ékszertolvajt letartóztatták.
— Tüzek a tengeren. Nervyorkból jelentik:
A Southampton felöl érkező „Momus" hajó födélzetén, Florida közelében tüz ütött ki. Drótnélküli távíróval kért a hajó segítséget, mire
a „Comus" nevü hadihajó csakhamar odaérkezőit és megmentette a hajó legénységét és
nyolcvanhat utasát.
Panamából táviratozzák : A „Hualbaga" perui
hajón, Peru partvidékén tüz támadt. Olyan
hirtelen erővel tört ki a veszedelem, hogy három matróz odaégett. Az „Unchayalai" nevü
perui hajó jött segítségül és megmentette az
utasokat, valamint a hajó többi legénységét.
— Gyilkosság féltékenységből. Bácsföldvárról irják: A cséplésnól tegnap Kovács István
legény Mészáros András szeretőjével cicázott.
Ezen annyira dühbe jött Mészáros, hogy Kovácsot hasbaszurta. A gyilkost rögtön letartóztatták a csendőrök.
— Halálos pofon. Budapestről jelentik:
Tegnapelőtt Hcilubiák Antal és Laczkó János
állványozó munkások mulatságból mentek haza.
A Madách-utcában, amikor a 22-ik számú
ház előtt találkoztak Lakatos Ferenc brácsással, aki Laczkónak hetvenöt krajcárjával tartozott. Laczkó kérte a pénzt, Lakatos azonban
kijelentette, hogy most nem adja meg. Laczkó
erre tótul rászólt Halubiákra:
— Üsd pofon.
Erre a rcszeg Halubiák ugy ütötte pofon
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Lakatost, hogy ez holtan esett össze. A rendőrség ma Halubiák Antalt letartóztatta, Laczkót
pedig nyomozza.
— Kifosztott t e m p l o m . Az éjjel az óbecsc
belvárosi katolikus templomban betörök jártak. A perselyeket kifosztották és több értéketárgyat is elloptak. Az óbecsei közbiztonsági
állapotot jellemzik, hogy rövid időn belül kéö
kereskedést is törtek föl az ismeretlen tettesek.
— Az ecsedi láp égése. Mátészalkáról Jelentik : A láp kigyuladásának oka az volt,
hogy egy ember nyilt tűznél szalonnát sütött
és a szól a parazsat a buzakeresztekre vitte.
A tüz ezernél több keresztet elhamvasztott.
Mig a környéken állandóan esik, a láp már
hetek óta nem kapott esőt.
— L ó v e r s e n y S z a b a d k á n . A szabadkai
lóversenyegyesület ma küldte szét az augusztus huszadik! lóverseny föltételeit. A nevezési
határidő augusztus tizedikének esti nyolc órája.
A nevezések Weber Frigyes egyleti titkárhoz
intézendők.
— H a l á l o s t ű z i j á t é k . Oeynhausen németországi fürdőhelyről jelentik : A fürdő közönségének mulattatására a fürdőigazgatóság
egy este tűzijátékot rendezett. A mulatság
alatt egy csomó rakéta felrobbant. Egy asszony
meghalt, négyen súlyos égési sebeket szenvedtek.
— Jászőujfalu gyujtogatója. A jászóujfalui
állítólagos gyujtogatót tegnap egy hetvennyolc
éves öreg asszony, Boczák Jakabné személyében
letartóztatták, mert nagy a gyanú, hogy ő gyújtotta fel a falut. Bevitték Kassára, de hiába
faggatják a hatóságok. Tagadja, hogy ő követte
volna el a rémtettet.
— A b á r t f a i j á t é k . Bártía, a kies Bártfa, a
fenyvesekkel vadregényes fürdőhely ilyenkor,
nyár táján, csakúgy hemzseg vidám és boldog
nyaraló emberektől. Sok pompás szórakozás
kínálkozik ott, de haj, ami legelső ezek k ö z t :
a bakkará. Évről-évre, a fürelőzés évadján legendás hirek kelnek szárnyra a pénzhalmos kis
asztalról, amelyről az idén sem maradtak el a
tétek. Hire járt annak is, hogy a rendőrkapitány szintén résztvesz- a játékban. Hát ami
igaz, igaz : bakkara van, a téteket rakják játékos emberek, de Tóth István rendőrfőkapitány
kijelenti, hogy ő nem vesz részt a játékban,
ő csak türi a játékot és bizony ez sem szép
tőle.
— Öngyilkosság a fogházban. Weimarból
táviratozzák, hogy az ottani fogházban öngyilkosságot követett el Noel napszámos, aki hűtlenségen érte feleségét és megölte családi békéjének megrontóit. A boldogtalan ember ma
éjszaka cellájában a törülközökendövel felakasztotta magát. Reggel vették észre, akkor
már meghalt.
— Román lapok harca. Most néhány napja
apró hir jelentette a lapokban, hogy a román
nemzetiségi párt két sajtóorgánuma, a Lupta
és a Poporul Roman megszűnik, nem jelenik
meg többé. Ezt a híradást pedig másnap nyomon követte egy névtelen cáfolat, amely szerint az emiitett két újság megjelenik majd
ezentúl is, csak épen hogy nem lesz hivatalos
lapja a pártnak. Már ez a hiradás és a
cáfolása is körülbelül azt mutatta, hogy a két
újság és a román nemzetiségi párt vezetősége
között súlyos ellentétek merültek föl. Ezt a látszatot most aztán még megerősíti Biraucz Döme
nyomdász, a két román újság szerkesztő-kiadója, aki egy hosszabb nyilatkozatban mondja
el az érdekes szakítás történetét. A nyilatkozat szerint Lukaciu László dr, a hírhedt román
agitátor fölbujtotta volna Biraucz két munkatársát, szítsanak ellentétet Biraucz lapjai és a
pártvezetőség között. Biraucz 1907-ben alapította
a Luptá-1, még pedig teljesen a maga költségére. A párt igért neki ugyan szubvenciót, de
azt meg nem kapta. Ennek ellenére éa noha
1908-ban lapjának már 76,000 korona deficitje
volt, mégis munkatársaiul szerződtetett egész
sereget azok közül, akik a román nemzetiségi mozgalomnak vezető publicistái. így került hozzá Schiopul József is, aki ma a „Tribuna" szerkesztője és aki még két emberét
hozta a laphoz s ezekkel együtt áskálódott,
hogy Birauczot kitúrják s a pártvezetőséget maguknak nyerjék meg, hogy aztán, a vezetőség akaratából, ők szerkeszszék azontúl a
„Luptá"-t. A pártvezetőségnek folyton befeko-
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títétt'ék Birauczot, aki, mikor megunta ezt a
dolgot, egyszerűen elhatározta, hogy eltávolítja
lapjától azokat, akik az ő fizetett ellenségei. Szólt erről a szándékáról Lukáciunak
is, de mertLukáciu nem intézte el az ügyet az
5 óhajtása szerint, azért egyszerűen, önhatalmúlag távolította el a neki alkalmatlanokat.
Biraucz Dömének ez nem az első afíérje. Mindig nagyszerűen tudta fruktifikálni nemzetiségi
érzelmeit s hol BUY dia Szilárd mérsékelt román
vezérrel voltak anyagi differenciái, hol a nemzetiségi párt vádolta meg őt azzal, hogy vásárra viszi nemzeti eszméiket, Lukáciu Lászlóék
nem hagyják annyiban a dolgot és pört indítanak Biraucz ellen.
— G y i l k o s s á g a tököli bucsnn. A pestmegyei Tökölön tegnap volt a nyári bucsu,
amelynek elmultával, hajnalban, megölték a 22
éves Gergely Dániel Sándort, a falu egyik legmódosabb gazdaemberét, miközben mámorosan
a Szilágyi-utcán hazaballagot. Gergely tavaly
nősült. Vagyonos leányt vett el, szőlőket vásárolt, pálinkafőzdét nyitott. A családjával hadilábon állott. Nincs kizárva, hogy gyilkosai között rokonai is vannak, de a csendőrség, ahol
a nyomozást Csik örsvezető folytatja, semmi
nyomra nem jutott eddig. Gergelyre két rendőrakadt, rá az utcán vérében fetrengve. Elhivták
Gábor Ármin dr orvost, aki azonban már semmire se ment az élesztési kísérletekkel.
— Az eltűnt detektív. A fővárosi rendőrségnek egyik sokat emlegetett tagja, Schön
Jeremiás, nemrégen hirtelen beadta lemondását
és azonnal kilépett a rendőrség kötelékéből.
Nagy feltűnést keltett akkoriban ez a kilépés
és mindenféle találgatásra adott okot. Egy
hírlapírónak azt mondta Krecsányi
Kálmán
detektivfőnök, akit ebben az ügyben megkérdezett, hogy Schön Jeremiást családi viszálykodás szakítja el a rendőrségtől. A nagyintelligenciáju detektív felesége annyira féltékeny,
hogy az urát működésében állandóan akadályozza, nyilvánosan botrányokat csinál és így
arra kényszeritette férjét, hogy az a rendőrség
kötelékéből lépjen ki. Schön kilépett és már
másnap elutazott Budapestről. Hirtelen elutazásáról állítólag feleségét nem értesítette, aki
férjét mint eltüntet, jelentette be a rendőrségen.
A rendőrség megállapította,
hogy
Schön
Jeremiás Amerikába utazott. Schönné a legrettenetesebb helyzetben, pénz és kereset nélkül maradt itten és nagy. szorultságában, hogy
a kenyeret megszerezze, lakásberendezését eladta. Eladta azt a bútort is, amelyet a férje
hitelbe vásárolt egy budapesti bútorostól, aki
a tulajdonjogot föntartott3. A szánalomraméltó asszony nem tudta, mily nagy baj keletkezik ebből. Schönné a Klauzál-utca 11. számú
házban lakik és mikor julius 1-én a bútoros
elküldött a részletért, nem tudott fizetni. A
bútoros most a bútorokat kívánta vissza és
mert nem kapta, büntető feljelentést, tett sikkasztásért a detektív felesége ellen. Nyilvánvaló,
hogy a szegény asszonyt ugy akarják rákényszeríteni a fizetésre, mert naponta járnak
a lakásán és ma is azt az ajánlatot tették
neki, adjon még pénzt, akkor visszavonják a
feljelentést. Schönné ugyanis azt a pénzt,
melyet a bútorokért kapott, négyszáz koronát,
letett a rendőrségen, azonkívül kötelezte magát, hogy a részleteket is tovább fizeti. Habár
Schönné
tartozásának nagyrészét kifizette
már, a bútoros mégis azon buzgólkodik, hogy
Schön Jererniásnét, született Engel Saroltát a
rendőrség tartóztassa le, mert azt reméli, hogy
rokonsága ebben az esetben kifizeti az aszszony tartozását.
— Különös öngyilkossági kísérlet. Londonból táviratozza tudósítónk: Newyorkból jelentik egy szerelmes párnak csodálatos öngyilkosságát, amely az életbenmaradás ellen
való bebiztositásnak csodája ós amely — mégsem sikerült. Wommack Briae, egy missouriállambeli gazdag földbirtokos, egyébként idősebb ember és öt gyermek apja, szerelmesével,
Andersón Mollyval beugrott a Missisippi folyóba. Két lánccal, azonkívül egy öt méter
hosszú kötéllel egymáshoz kötötték magukat
és még egy homokkal teli bőröndöt is kötöttek a lábukra. Aztán egy bárkáról a folyóba
vetették magukat. Elmerültek, de az asszony
a víz fenekén meggondolta magát, teljes erejével vergődni kezdett" és sikerült is a viz színére jutni és a bárkába megfogózni. Segítség
ís jött és a két öngyilkost kimentették. Tettük
okául azt mondták, hogy Wommack, mint
családos ember és öt gyermek atyja, csak
kevés időt szentelhetett szerelmesének és e
fölött való kétségbeesésükben elhatározták,
hogy együtt mennek a halálba. Wommack
mester különben most fogságban ül, a bárka
jogtalan eltulajdonítása miatt.
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— Egy a p a h a l á l a . Gyilkosság törtónt tegnap Mohácson, az egyik örömtanyán. Gergeta
Mihály a leányát akarta elvinni onnan, de nem
engedték el. Két rendőr és két csendőr is beavatkozott a dologba. Az apa kétségbee-ésében
megfogta Bayer örsvezető bajonettjét, mire az
belédöfte a fegyvert. Gergeta nyomban meghalt.
— R e n d ő r i k r ó n i k a . Ittas fővel hajtott haza a
városból szerdán este Kajtdr János uradalmi munkás. A felsővárosi temető mellett elaludt és nem
vette észre, hogy lovai letértek az útról. A kocsi az
árokba került s Kajtárral együtt fölfordult, aki a
fején és a lábán szenvedett súlyos sérüléseket. Kórházba vitték. — Nagy József hátvan éves öregembert
tegnap a Szentháromság-utcában lévő lakásáról a
kórházba szállították. Nagyon veszedelmes orbáncban
szenved már hetek óta s a lakók kérésére távolították el a lakásáról. — Az éjiéi Török Sándor szücssegéd betört elváltán élő felesége lakásába, kifeszítette az összes szekrényebet s azokból különféle ékszereket lopott el. A rendőrség még idejében elcsípte
a tolvajt s a lopott tárgyakát visszaadta volt feleségének.

— Öngyilkosság a zárdában. Kassáról
jelentik: Tegnap estefelé Meder Viktória, az
Orsolya-rendi apácák kassai női gazdasági tanintézetének főnöknője telefonon jelentette a rendőrségnek, hogy Czigler Gizella, a tanintézet
ideiglenes tanítónője, már napok öta feltűnően
viselkedik. A különben is hisztériás vénleány a
legutóbbi időben rendkívül- ideges, az öngyilkosságot emlegeti, most pedig az intézet
parkjában feltűnően jár-kel és görcsösen szorongat kezében egy revolvert. Mivel kétségtelen, hogy a szerencsétlen öngyilkos akar lenni,
a főnöknő kéri a rendőrséget, hogy akadályozzák meg. Két rendőr ment az Orsolya-szüzek
Bubics Zsigmond-utcai tanintézetébe. Amint a
leány a rendőröket meglátta, még mielőtt megakadályozhatták volna, kétszer mellbelőtte magát. Leírhatatlan riadalom támadt- a lövések
nyomán a máskor olyan csöndes helyen. Gyorsan megérkeztek a mentők és az eszméletlen
leányt a kórházba vitték, ahol nyomban ápolás
alá vették. Állapota rendkívül súlyos és aligha
sikerül megmenteni a halálba vágyó, szomorú
leányt. A szerencsétlen leány az idén februárban ideiglenes minőségben került a tanintézethez s most, a tanév végével,,állás nélkül maradt.
A bizonytalan jövő az idegbajos leányt végleg
elkeserítette. Zsebében még huszonöt töltényt
találtak, pedig az a kettő is jól végezte gyilkos
munkáját. Az egész városban általános részvéttel fogadták a szegény vénleány szomorú
tragédiáját.
T Ő Z S D E .
Hivatal«» termésbecslés. A.földmivelésügyi
minisztériumnak juiius hónap közepe táján
megjelent harmadik termésbecslése nagy megnyugvást okozott az egész országban, mert a
hivatalos jelentés számszerű becslése rekordtermésre engedett következtetni. A várható
hozamot illetően, különösen spekuláló körökben, még egy héttel ezelőtt is a legoptimistább
volt a vélemény. Néhány nap óta azonban, mivel a hozamra és minőségre vonatkozóan a
magánjelentések
kedvezőtlenebbek
voltak,'
már nem nagyon biztak az ötvennégyötvenöt millió métermázsa termésben, sőt
ma délelőtt, rendkívül nyugtalanságot okozva,
szinte riasztó hirek kerültek forgalomba. Érthető ennélfogva, hogy ma délután két órakor
nagy érdeklődéssel várták a minisztérium mezegazdasági jelentését, amely szerencsére sokk 1
kedvezőbb, mint ahogyan a gabonabörzén rca.
délelőtt gondolták. A mai negyedik becslés
szerint ugyanis várható hozam a búzából: 52.98,
a rozsból: 15.16, az árpából 14.17, a zabból:
12.6 millió métermázsa, A legutóbbi becslés
szerint a búzatermést 54.84, a rozsét 16.4, az
árpáét 14.64, a zabét 11.94 millió métermázsára
becsülték.
Budapesti gabonatőzsde,
A délelőtti gabona-hat ár idöüzlet irányzata nyugodt.
Félkét órakor a következők voltak a záróárfolyamok:
Buza októberre
9.50—9.51
Buza áprilisra
. 9.81—9.82
Rozs októberre . . . . . . .
7.12—7.Í3
Zab októberre
. . . . . -. . • 7.22—7.23
Tengeri augusztusra . . . . .
5.56—5.57
Tengeri májusra . . . . . . .
5.66—5.67
Készáru-üzlet menete: Változatlan áron elkelt (50
kilogrammonként) 10,000 métermázsa buza. Rozs,
zab, tengeri változatlan maradt.
Buza. Tiszavidéki:
100 mm. 81 k. 20.70 K, felső,
300 mm. 80 k. 20.60 K, 1650 mm. 80 k. 20.60 K, 800
mm. 80 k. 20.40 K, száll., 100 mm. 80 k. 20.40 K,
100 mm. 80 k. 20,— Ií, 200 mm. 80 k. 20.35 K. 300
mm. 80 k. 19.80 K, kevert, 500 mm. 80 k. 19.60 K,
felső, 500 mm. 80 k. 19.70 K, íelsö, 300 mm. 80 k.

19.70 K, felső, 100 mm. £0 k. 20 — K, 100 mm. 78
k. 20,— K, 200 mm. 76 k. 20.— E, 100 mm. 80 k
20.40 E, 100 mm. 79.5 k. 19.70 K. felső, 19.60 K
100 mm. 78 k. 19.60 K, 300 mm. 79.5 k. 10.90 k'
100 mm. '78.5 k. 19.60 K. felső, 450 mm. 79 k'
19.60 K felső, 750 mm. 79.5 k. 20.45 K, 100 mm 73
k. 19.60 K, kevert, 200 mm. 79 k. 20.40 K, 203
mm. 79 k. 20.20 K. 100 mm. 79 k. 19:60 K, kevert
200 mm. 79 k. 20.40 E, 200 mm. 79.3, k. 20.2Q K
100 mm. 79 k. 19.95 K. 300 mm. 79 k. 18,— K*
felső üszkös, 130 mm. 79 k. 20.10 E, 500 mm. 79
k. 20,— K,100 mm. 78 k. 20.10 K, 1200 mm. 78 k
20.10 K. 150 mm. 78 k. 19.30 K felső, 100 mm'
77.8 k. 19.60 K, 600 mm. 77.7 k. 19.45 K felső, 10Ó
mm. 77 k. 20,— K, 150 mm. 77 k. 19.80 E, '300
mm. 77 k. 19.50 K, 100 mm. 77 k. 19.60 K, 300
mm. 77' k. 19.50 E.
Feliérmegyei: 200 mm. 7S k. 19.30 K, 200 mm
76 k. 19.30 K. Pestvidéki: 40Ö mm. 81 k. 19.80 K,
350 mm. 80 k. 19.80 K, sárga, 200 . mm. 80 k. 19.70
K, sárga, 100 mm. 80 k. 19.70 K, 150 mm. 80 k. 19.70
K, 200" mm. 79 k. 19.60 K. 400 mm. 78 k. 19.30 K,
sárga, 100 mai. 78 k. 19.50 E, 100. mm. 7.7 k. 19.90
K. Bánsági: 130 mm. 73.5 k. 17.50 K. ó. Bácskai:
100 mm. 80 k. 19.70 E, 100 mm. 77 k. 19.60 E.
Aradi: 200 mm. 77.5 k. 19.40 E, 100 mm. 78 k,
19.40'K.

Káposztarepce: 300 mm. 24.40 K, készpénzfizetés

mellett, paritásra.
Rozs: 500 mm. 13.90 E, 100 mm. 13.90 K, 300 mm.
13.90 K, 300 mm. 13.80 E, 100 mm. 13.80 K, 200 mm.
13.80 E, mind készpénzfizetés' mellett paritásra.
Árpa: 400 mm, 12.70-E, 100. mm. 13 K, mind készpénzfizetés mellett.

Budapesti értéktőzsde.
Az előtőzsdén igen élénk hausse-mozgalom fejlődött
ki, mert a külföldi tőzsdékről szilárd jelentés érkezett, mely a spekulációt az egész vonalon vásárlásokra ösztönözte. A forgalomba került értékek az
egész vonalon 3—4 koronás áremelkedést értek el.
A készárupiac igen 'szilárd és élénk maradt. —
Köttetett:• •
•
'
Osztrák hitéi . . . . v . 670.30—671.50
Magyar hitel . . „• . . . .
849.50—851.50
-.Jelzálogbank . . . . . .
488.
489.50'
Rimamurányi .. . . . . . 688.50—,—.—
Osztr. és magy. államvasút 739.—
Városi villamos . . . . ... .376,.50—3.78.50
Közúti vasút . , . . ... . 726.
731.—
Hazai bank
315.50—316.50
'
Kereskedelmi részvénytársa . 751.——753.50
Kereskedelmi r.-t. uj kíb.. . 737.
.—
Tégla els
321.
—
Drasche-téglagyár részvény . 637.——639.50
Hermes . . - . . . . . . 402.———.—
Újlaki
400.-»—401.—
Vásuti forgalmi . . . . .
479,478,—
Magyar villamossági. . . . 455:50—456.—
Adria . , ..... . . . ...... 525,—,—530.T—,
Atlantika tengerhajós részv.. 281.
290.—
• Atlantika' .1910. ' ' , . . ' - ' . . .275.——. — ' v
Nasici tanningyár részvény . 620,——622,50
Délben a szilárd berlini jelentés hatása alatt- folytatódott a hausse-mozgalom. Az összes értékek néhány koronával emelkedtek és igen szilárdan zárul:
tak. A készárupiac igen szilárd: Köttetott:
?
Osztrák hitel . . . . . .
671.25—672,—
Magyar hitel . . . . . .
851.50—852.75
Kororiajáradék
. i . . .
92:10— —.—
Leszámítoló bank . . . .
570:-—-572.—
Jelzálogbank . . . . .
.
489.50— r.—
Rimamurányi . . . . .
.
689.50— —.—
Osztrák-magyar államvasút.
7-d0.5Ö— —.—
Városi villamos . . . . .
380—381,—
;
EÓzuti vásut . . . . . .
730.50—732.—

H^ai- bapK'."

Kereskedelmi részvénytárs. . 753.50—754.50
Hermes . . . . . . . .
405.
412.—
Adria
530.
532,—
Danubius
467.50—463,—
Drasche-féle téglagyár részv. 635.
637.—
Aszfalt
212.
216,Magyar villamos ¡ . . . • . ' 456.——456.50. <•.
Atlantika. . . . ; . . . 287.—294 —
A dijbiztositásért fizettek: A hitelrészv'ényért holnapra 3—4 korona,-8 napra 8—10 korona, augusztus
hónap végére 16—18 korona.
Értéktőzsde?zárlat.
Osztrák hitel 671.75.. Magyar hitel 851—, Államvasút 740.50. Jelzálog 489..—. Leszámítoló 570.—
Rimamurányi 689.50. Városi vásut 380.—. Közúti
vasút 730.—. ' •
' • *'• ;
'•
Gabonatőzsde-zárlat.
Októberi buza 9.50—9.51. Áprilisi buza 9.80—9.82'.
Októberi rozs 7.12—7.13. Októberi zab 7.22—;7:23.
Májusi ujtengeri 5.55—5.56. Augusztusi tengeri
5.67-5.68.
Bécsi börze.
A mai értéktőzsdén a kötések a következők voltak:
Osztrák hitelrészvény . . . ' . . " .
670.75
Magyar hitelrészvény • -»-•„ . .•"«'•. : 849.50- -. 1
Anglo-bank , . . . .
. . 315.—
Bankvérein' . . . . • . . -. , , . 545.50
Unio-bank . . . .
. . . . . . 621.50
Lander-bank
'• 502.—
Osztrák-magyar államvasút részv.. . 740.75
Déli vasút
. 108.25
Rimamurányi vasmű
659,—
Alpesi bányarészvény
741.75
Török sorsjegy
257.25
Májusi járadék
. . . . . . . .
— .—
Magyar koronajáradék
91.90
Márka készpénzért . . . . . . . 117.40
ültimóra .
,
, . 117.43
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Automobil-kalandok.
— Bárczy az orosz határon. —

(Saját tudósítónktól.) Bárczy István, Budapest
székesfőváros polgármestere hétfőn kezdte meg
nyári szabadságát. Még aznap automobiljába
ült, magához vette útlevelét és régi terve,
vágya szerint automobilon elutazott Oroszország felé.
Ezeknek a nagy nyári automobil-turáknak
megvan a maga gyönyörűsége, amelyet semmiféle utazás nem kárpótolhat. A legcsodásább
vidéken, messzefekvő kis falvakon, csodás tájakon kanyarodik el az országút, amelyen az
automobil a gazdája legnagyobb kényelmével
és a gyorsvonat sebességével robog el. De a
gyorsvonatot nem lehet sehol megállítani, ahol
erre különös kedve volna az utasnak. Kis és
nagyobb állomások a megszokott lármával, tülekedéssel, százszor és százszor látott épületekkel ékelődnek közbe, de a legszebb tájrészek épen az állomások között rohannak tovaA? automobilban utazó megállítja gépét, kiszáll,
megebédel, leheveredik, fotografál, fest, szóval
minden kényelmével bárhol, idegen országban»
jdegen népek között egész otthonosan berendezkedik. Ha megunja, beszáll a gépébe és
gyorsvonati sebességgel folytatja útját ; falvak,
népek, nemzeti szokások, az egész ország belseje csak ugy nyilik szét előtte, ezért hódit
ugy az automobil-tura a nyári utazók között a
legnépszerűbben. Beöthy Lászlónak, a Magyar
Színház
igazgatójának túrájáról részletesen
megemlékezett nemrégiben a Délmagyarország,
Molnár Ferenc már legközelebb indul a saját
automobilján és csak néhány napja történt,
hogy az egyik Hatvany bárót egy ilyen tura
közben állították meg az orosz határon, mert
nem volt rendben az útlevele.
Most ugyanez történt meg Budapest polgármesterével. Bárczy István elfelejtette az budapesti orosz konzulátuson láttamoztatni a útlevelét és ezért az orosz határon
megállították.
Bárczy visszafordult és a legközelebbi táviróállomásról, Galíciából táviratozott haza, hogy
rögtön küldjék utána az orosz konzul igazolását. A városházán nagy lett a sürgés-forgás.
Az elnöki osztályon még tegnap megszerezték
az igazolást és azonnal Bárczy után küldték,
aki két napi megszakítással fogja most folytatni útját Varsó felé. Barátai pedig kedves
tréfával várják idehaza. Ha letelik a szabadsága, küldöttségileg elébe mennek és üdvözölni fogják, mint — orosz forradalmárt.

V D Á M KRÓNIKA
(Az iró és a nábob.) Ennek a történetnek
két hőse van. Az egyik Dungyerszky, a bácskai nábob, a másik egy nagy magyar iró, akinek nem illik elárulni a nevét.
A budapesti borozóban történt, a hajnali
lumpok kedvelt tanyáján. A hajnali zsongásban
ketten ültek egy asztalnál: Dungyerszky és a
magyar iró. A nábob, a bácskai nábob egymás
után rendelte a pezsgőket. Nagy kedve telt
benne, hogy a hallgatag magyar iró méltó vetélytársa volt az ivásban : hihetetlen gyorsasággal apadt ki a karcsú üvegekből a finom
francia pezsgő.
A nábob elővigyázatosságból külön fizetett
minden üveget. Tele volt pénzzel a pénztárcája :
csupa ötvenkoronás hemzsegett benne. A főpincér hűségesen visszaadta az aprópénzeket. A
magyar iró pedig minden egyes váltásnál hűségesen megszólalt:
— Barátom, add kölcsön azt a kis aprópénzt.
Dungyerszky, a bohémek kitűnő barátja előzékenyen szólt:
— Kérlek, parancsolj velem.
fíyorsan tünedeztek a pezsgősüvegek az
»est álról, gyorsan tünedeztek az ötvenkoron á-
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DÉL MAGYARORSZÁG
sok a nábob tárcájából, gyorsan vándoroltak
át a magyar iró zsebébe a megmaradt papírpénz-hulladékok. Elfogyott már vagy tiz-tizenöt
pezsgősüveg.
A reggeli nap aranysugarai omlottak már az
ébredő utcára, bus mámor epekedett a mulató
nábob és a mulató iró lelkében, mikor Dungyerszky csöndesen megszólalt:
— Menjünk?
— Menjünk, — mondta a magyar iró.
Kint, az utcán fiákkerre akartak ülni. A
nábob előveszi a pénztárcáját: — eltűnt belőle
az utolsó ötvenkoronás is. Átkutatta minden
zsebét, — egy fillért sem talált.
— Kérlek, légy szives, adj kölcsön husz koronát, — szólt a nábob.
Mire az iró fölháborodva zudult föl:
— Én adjak neked kölcsön? Én, egy szegény magyar iró kölcsönözzek pénzt a dúsgazdag nábobnak? Nem szégyelled magad?
És otthagyta a nábobot az utcán.
*

• (Az eJcsz-leltszcs

gyerek.)

Az á r v a s z é k

meg-

keresésére egy munkásnőt idéztek be a rendőrséghez. A nő egy gyerekkel a karján jelent
meg.
— A magáé ez a gyerek? — kérdi a fogalmazó.
— Igenis!
— Törvényes ?
,
A leányasszony habozik egy ideig, maid nekibátorodva megszólal:
— Biz az csak olyan eksz-lekszes a lelkem.
— Hiszen magának férje van, azt jelentették be.
Megint pironkodik a leány. Aztán megmagyarázza az ügyet.
— Hiszen lenni volna kérem alássan, de még
nem vagyunk megesküdve, mert nem jött meg
hozzá az — ispendáció . . .
A feleleti indispozicióval küzdő dispenzáció
nélkül anyává lett leányt elbocsájtotta a fogalmazó eksz-leksz-gyermekével együtt.
*

(A leejtett óra.) Az óráshoz beállít a minap
egy tanyai atyafi.
— Mögállt az órám, kérömalássan.
Az órás átveszi a kérdéses órát, ráteszi
a félszemére a nagyitót, fölnyitja és belenéz a
szerkezetbe.
— Baj van, — szólalt meg hosszas vizsgálódás után az iparos. — Ezt az órát maga leejtette.
Az atyafi csak csóválja fejét a nagy tudományon, hogy igy eltalálta a mester a bibit,
de azért szeretne valami enyhítő körülményt
fölhozni a mentségére, hogy minél kevesebbet
számítson érte az órás.
— Nem lehet kérőm annak olyan nagy baja,
mer' igaz, hogy leejtöttem, de — azonnal föl
is kaptam.
Az enyhítő körülmények figyelembevételével
az órás mindössze egy koronával számított
többet a javításért.

ifin.)
Szeged, Horváth Mihály-utca 8.
Igazgató: Krémer Jenö.
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Távbeszélő-szám: 759.

Pénteken
attrakciók
bokózat
majfánszámck.

átváltozó erőművészek.

P e t r y K á r o l y , a bpesti „M. A. C." v. birok-tanára,
P Á R I S I HÁZASSÁGOK, bohozat. — „6 R a s t e l bíiuler". — E l l a Gesrbany. — Á r n y a y K á r o l y .

Az összes művészszemélyzet fellépte.
E l ő a d á s k e z d e t e este 9 órakor pontosan.
H e l y á r a k r e n d e s e k . — Esti pénztárnyitás 8 órakor.

SZÍNHÁZ,_MŰUÉSZET
* A színészek pótfillérei. Az Országos
Szinészegyesület a színészek nyugdijalapjának
gyarapítása céljából arra kérte Szeged város
tanácsát, engedje meg, hogy jegypótlékot szedjenek a színházban. A tanácsnak az volt a
terve s erre van is már egy korábbi határozat,
hogy bizonyos összeget ad évenként a szinészegyesület nyugdíjintézetének, mert azt praktikusabbnak is tartja,, meg Szeged város tekinsólyéhez is méltóbbnak. Mivel .azonban az egyesület megújította kérelmét, a,tanács mai ülésé"
bői megkeresést intézett a nagyobb városokhoz, irják meg, hogy a pótfillerek évenként,
mekkora összeget tettek ki.
* A s z o l g a b í r ó s z í n h á z a . Tövisen eddig
nem volt magyar szinház. Most Teleky Dezső
szolgabíró egy állandó műkedvelő-társulatot
szervezett és oly színpadot létesitett, mely egyszerű technikájánál fogva könnyen fölállítható,
szétszedhető és tengelyen tovább szállítható. A
fuvarozás közmunka kirendelése mellett ingyen
történik. Ez a színtársulat legutóbb Az ördög
mátkáját adta elő a környék magyarságának nagy
érdeklődése mellett.
* M ü v é s z h á z a s s á g . Bécsből jelentik: HMberman
Bonisziáv, a híres lengyel hegedűművész eljegyezte Galafres Elzát, a bécsi
Deutsches Volkstheater tagját.

KÖZIGAZGATÁS
x A s z o r g a l m a s hivatalnokok. Korb Flóris
műépítész a neki a várostól járó négyszáz korona
honoráriumot Lázár György dr polgármester
rendelkezésére bocsátotta, hogy azt oszsza ki
a szorgalmas hivatalnokok között. A polgármester az összeg odaajándékozásáról evvel á
végzéssel rendelkezett:
Korb Flóris műépítész ur által adományozott
s a szorgalmas és törekvő segéd- és kezelőszemélyzet tagjai közt fölosztandó négyszáz
koronából Kaszó Elek pénztártisztnek száz koronát, Gácser György kórházgondnoknak száz
koronát, Csányi János könyvvivőnek hetvenöt
koronát, Barna György. írnoknak hetvenöt koronát és Szendrey , Jenő napidijasnak ötven
koronát adományozok. Utasítom a tanácsi letétet is kezelő főpénztári, illetve könyvvivői
tisztséget, hogy az adományból a 145,713.
számú Szeged-csongrádi takarékpénztári betétkönyvön kezelt négyszáz koronát őfelsége
nyolcvanéves születési évfordulóját megelőző
napon, folyó évi augusztus hó 17-én váltsa be
s a nyert összeget kamatokkal együtt a fenti
arányban nevezettek szabályszerűen bélyegeit
nyugtájára fizesse ki s letéti számadásánál
tegye kiadásba.
Szeged, 1910 évi julius hó 28-án.
Lázár 8. k., polgármester
x Közigazgatási bejárás. A szegedi Milkóféle fatelep a Kertész-utcán át iparvágányt
építtet. A cég megkapta már a köztérhasználati engedélyt, a közigazgatási bejárást pedig
csütörtökön tartották meg Simkó Elemér dr
városi alügyész elnöklésével. A bejárásról fölvett jegyzőkönyv alapján fog a közigazgatási
bizottság az iparvágány fektetésére engedélyt
adni.
x A szegedi külterületi csendőrség. Szeged város tanácsa csütörtöki üléséből föliratot
intézett a belügyminiszterhez és megsürgette a
külterületi csendőrség szervezését. A tanács a
föliratot a polgármester ajánlata folytán küldte
a belügyminiszterhez. A polgármester ugyanis
átirt a tanácshoz, jelezve, hogy alkalmasnak
véli az időt a külterületi csendőrség szervezésének megsürgetésére.
x Forgalmi akadály. Szegeden, a Deák
Ferenc- és Vörösmarty-utcák szögletén forr
galmi akadályt okoz az utca rendetlensége. A
tanács mai üléséből intézkedett, hogy a forgalmi akadály huszonnégy óra alatt megszűnjön.
x Nagykőrös v á r o s kölcsöne. Ugylátszik,
hogy az idők haladásával Nagykőrös, ez az
eredeti magyar város sem irtózik a hitel igénybevételétől. Nagykőrös ugyanis, utánozva a
mi példánkat, nagyobb összeget akar fölvenni
kölcsön gyanánt, melyen beruházásokat óhajt
teljesíteni. A felveendő kölcsön összege készpénzben vagy záloglevelekben két millió korona
lenne, melyet ötven év alatt törlesztene le
Nagykőrös város, míg jelzálogul hat millió ko-
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róna értékű ingatlanát kötné le. A kölcsön
perfektuálása most van folyamatban, valószínű
azonban, hogy a kieszközölt hitelművelet alapján csakhamar hozzá lehet látni a tervezett uj
beruházások foganatosításához is.
x T ü z é r k a s z á r n y a L ú g o s o n . A hadügyminisztérium Marsovszky Árpád lugosi polgármester buzgó utánjárása folytán hozzájárult
egy tüzérkaszárnyának Lúgoson leendő létesítéséhez. Az előzetes elvi kérdések tárgyalására
kiküldött bizottság e hó 15-én ült össze tanácskozásra s tárgyalásai előreláthatólag még néhány napig el fognak húzódni. Legnagyobb
nehézséget képezi az egymillió koronánál jóval
nagyobb költséggel, hét holdnyi területen építendő kaszárnya alkalmas helyének kiválasztása s e tekintetben nem is történt végleges
megállapodás.

TUDOMÁNY, IRODALGM
Lázár György könyve.
— Rátkay László bírálata. —

Szeged város polgármesterének nagy hire
van országszerte. Tudják róla, hogy az ország
legnagyobb közigazgatási testületének az élén
nagyarányú, sokfelé ágazó, eredményes munkásságot fejt ki és emellett számos közgazdasági
intézmény elnöke. Vezetője sok egyesületnek
és nemcsak a cimeket viseli, de szakadatlanul
munkálkodik is. A Szegedi Ármentesitö Társulat,
a Szegedi Képzőművészeti Egyesület, a Szegedi
Kaszinó, a Dugonics-Társaság, mind elnökéül
tiszteli Lázár Györgyöt.
Tavaiy egyszer eltűnt az emberek elől a
polgármester. Kiment az alsótanyai paradicsomba, Királyhalmára s ott a várostanyán
megirta az árvizkönyvet. Részese volt Szeged
pusztulásának, mint fiatal hadnagy részt vett
a mentés munkálataiban, azután tovább építette másokkal a most az ő főpallérkodása
alatt tovább épülő Szegedet, hivatott ember
tehát arra, hogy a szegedi árvizről könyvet
írjon. Ismétlésbe bocsátkoznánk, ha elmondanánk, hogy a könyvnek vannak olyan részletei,
aminők a mai irodalom legkiválóbb alkotásai
közt foglalhatnak helyet. A napokban a polgármester levelet kapott könyvére vonatkozólag
B(ítkay Lászlótól. Ezt a levelet közöljük i t t :
Kedves Barátom !
Talán nem is emlékezel már volt képviselőtársadra, a szürke poétára ?
Jó egy pár éve nem láttuk egymást és igy
lehet, hogy az idő beködfátyolozta szivedben
emlékemet.
Hogy mért irok én most neked ? Hálából,
kedves barátom !
A napokban újra elolvastam könyvedet, a
„Visszaemlékezést a nagy árviz napjairól."
Könyvednek téglavörösszine nem vágott
könyvtáram fehérkötésü egyenruházatához és
Így beköttettem hófehérbe, arany szegélylyel.
így olvastam el újra, vadszőlős filagóriám árnyában, méhek döngése mellett !
De micsoda élvezettel ! Minő pompásan,
könnyedén, megkapóan van ez a könyv megirva.
Csupa józanság, hűség és mégis érdekes,
sokszor poétikus, — mindig igaz !
Be kár azt a tollat hevertetni !
Egyszóval, igen nagy gyönyörűségem volt
könyveddel két napon át és én sietek ezt megköszönni.
Lehet, hogy a polgármester urnák sok a
dolga és akkor jut kezedhez levelem, pillanatra
elvonva figyelmedet a közügyektől.
Vedd ugy, mintha a szellő viráglevelet sodort volna be ablakodon, egy pillanatra.
Az elkésett hódolat illatával 1
Dunaföldvár, 1910. julius 27.
Köszönt szívesen és hálásan barátod :
Rátkcty László.
A Lázár György tolla — ugy tudjuk — nem
pihen. A Dugonics-Társaság kiváló elnöke bizonyosan szerez még gyönyörűséget
Rátkay
Lászlónak és tisztelői beláthatatlan
seregének.

TÖRVÉNYKEZÉS
§ Királysértő paprikaárus. Kélics Miladin
szegedi paprikaárus Zomborra való utazása alkalmával a vonaton összeszólalkozott a kalauzzal. Ez rendreutasította a kötekedő paprikaárust, aki paprikás hangulatban fenyegette
meg a kalauzt:
— Jaj lesz nektek kutya magyaroknak és
annak a sváb Ferencz Józsefnek, ha mi, a rácok
megharagszunk!
Mondott még egyebet is, de ezeket nem lehet reprodukálni. A mai tárgyaláson azzal védekezett az azóta nagyon megszelidült paprikaárus, hogy a kérdéses esetben részeg volt. A
tanuk azonban rácáfoltak és a biróság királysértésért egy havi fogházra Ítélte. Kélics az
ítéletben megnyugodott.
§ Csalás hamis megrendelésekkel. Berényi Károly szegedi könyvnyomdász több hamis megrendeléssel száznegyven koronát csalt
ki ifjú Csepella Ferenc füszerkereskedőtől. A
szegedi királyi törvényszék csalás vétségééit
tizennégy napi fogházra Ítélte a vádlottat.
§ A m á s o d i k b ü n t e t é s . Mintegy másfél év
előtt ítélték el először lopásért Csányi János
szegedi földmiveslegényt. A büntetést ekkor a
novella értelmében fölfüggesztették. Ma mint
bűnsegéd került a vádlottak padjára Csányi
János, aki egy. katona-barátjának segédkezett
egy lopásnál. A biróság lopásért nyolc napi
fogházra ítélte Csányi Jánost, akinek most —
miután a második lopást három éven belül követte el — első büntetését is le kell ülnie.
§ Tanítók egymás ellen. Hetekkel ezelőtt
történt, hogy Erdélyi Sándor nagymajláthi református tanitó, az ottani fogyasztási szövetkezet elnöke levelet kapott Kálnay
Albert
ugyancsak nagymajláthi tanítótól. A levélben
Erdélyi Sándort tanitótársa azzal vádolta meg,
hogy a vezetése alatt álló szövetkezetben sok
szabálytalanság fordult elő, aminek ő az oka,
A levélben a többi sértés között benne volt ez
a kitétel is : „Maga szövetkezeti pióca." A ta
nitó sértve érezte magát és panaszt emelt a
levél irója ellen a makói járásbíróságnál. Ez az
érdekes ügy tegnap került a járásbíróság elé.
Szobonya Miklós járásbiró tárgyalta. Kálnay
Albert viszonvádat emelt a panaszos ellen,
mert ez őt állítólag legazemberezte a nyílt
utcán és azt állította róla, hogy a választások
előtt bizonyos célokra pénzt kért Szojka Kálmán'országgyűlési képviselőtől, aki akkor még
jelölt volt. A biróság a bizonyítás kiegészítése
végótt áttette az iratokat a szegedi királyi
ügyészséghez.
§ Kártérítés a női szépségért. Rendkívül
érdekes ügyben hozott Ítéletet legutóbb a budapesti törvényszék. Az eset részletei a következők : Horváth Erzsébet, egy csinos fiatal
leány, a Hatvany Deutsch-féle cukorgyárban
dolgozott mint napszámosnő. Három évvel ezelőtt
történt, hogy a lebontott hajjal dolgozó leány
a gépek mellett kiömlő szirupot törülgette és
eközben az egyik gép elkapta hajzatát, magával rántotta, még pedig oly szerencsétlenül,
hogy hajával együtt fejbőrét is letépte, valósággal megskalpolta. A leány irtózatos sebéből
kigyógyult ugyan, azonban legszebb női díszétől, hajától megfosztatott és munkaképességében is megfogyatkozott. Minthogy pedig a
vállalattól semmiféle kártérítést nem kapott,
Kadosa Marcel dr ügyvéd által pört indított a
cukorgyártulajdonosa, Hatvany Deutsch ellen.
Keresetbe vette nem csupán a munkaképességének megfogyatkozásával szenvedett kárnak
megfelelő járadékot, hanem női szépségének és
férjliezmenési lehetőségének elvesztése miatt
is egy összegben 5000 korona kártérítést. A
királyi törvényszék a felperes kérelmének elvileg helyt adott és a feltűnő eltorzulás alapján
méltányolva a felperes érvényesülésének egész
életére kiható lényeges megnehezülését, a kártérítési járadékon felül külön is megítélt 2000
korona kártérítést. Hasonló ítélet a magyar
judikaturában nem fordult még elő és igy érthető az a nagy érdeklődés, amelylyel a jogászvilág ebben az ügyben a felső biróság döntését
várja.
§ P ö r az aviatikusok ellen. A junius havában Budapesten lefolytatott aviatikai meeting
pilótái elutazásuk után telekiabálták az egész
európai sajtót a magyar aviatikai meeting rendezőségének pontatlanságával és az itt tapasz-
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talt hanyagsággal. Az aviatikusok azonban
maguk legkevésbé viselkedtek uri módon. Le"-,
nagyobb részük tetemes adósságok hátrahagyásával utazott el Magyarországból. Így legtöbbje
nem fizette ki olaj- és benzinszámláját, de egy
nagyrésze még a lakásszámláját sem egyenlítette ki. Több aviatikus a magával hozott
montőröket elhelyezte egy Sándor-utcai penzióban és onnét az aviatikai meeting befejeztével
a szúrnia kiegyenlítése nélkül utaztatta el
montörjeit. De la Roche bárónő, Efimoff és
mások csak akkor fizették ki számlájukat
amidőn a gépészek ruhaneműit visszatartották
a penzióban. Frey Alfréd, Wagner ós Chavez
pedig minden fenyegetés dacára sem fizették
ki gépészeik lakását. A Sándor-utcai penziótulajdonos erre Dnshegyi Gyula dr ügyvéd utján bepörölte a VIII. kerületi járásbíróságnál
Freyt kétszáznégy, Wagnert kétszáznegyven ós
Chavezt százhatvan koronalakástartozás fejében.
A járásbíróság a napokban fogja tárgyalni az
ügyeket, habár az illető aviatikusoknak a meghívót kézbesíteni nem tudta.

KÖZGAZDASÁG
(—) A szegedi villamosvaaut iparvágányai. A szegedi villamosvasut-társaság öt iparvágány fektetésére kért engedélyt a város törvényhatóságától. A közgyűlés az engedélyt
megadta s a további teendők végzésével a város tanácsát bizta meg. A tanács csütörtök;
üléséből fölterjesztette az iratokat a kereskedelemügyi miniszterhez a végleges engedély
megadása végett.
(—) Az idegen marhalevelek. A földmivelésügyi miniszter a következő körrendeletet
intézte valamennyi városi és vármegyei törvényhatósághoz :
Előfordult esetből kifolyólag kétség merült
föl aziránt, hogy lehet-e a belföldön tulajdonjogi átruházásnak helye olyan Bosznia-Hercegovinából, Ausztriából, vagy a vámkülföldről
behozott állatokról szóló eredeti (nem magyarországi) marhalevelek alapján, amelyeken a
tulajdonos személyében és lakhelyében bekövetkezett változások egy vagy több izben hátiratilag lettek föltüntetve?
Erre vonatkozólag tudomás és megfelelő
közhirrététel céljából értesítem a törvényhatóságot, hogy miután a Bosznia-Hercegovinában,
Ausztriában, vagy a vámkülföldön kiállított
marhalevelekre a belföldi marhalevelek kezelése tekintetében fönnálló szabályok nem vonatkoztathatók, ennélfogva a föntemlitett körülmény sem lehet akadálya annak, hogy az ilyen
marhalevelek az 1888 : VII. törvénycikk végrehajtása iránt 40,000—88. szám alatt kiadott
rendelet negyedik §-ában megállapított módon
és mérvben a belföldi forgalomban is használatba vétessenek. Mihelyt azonban az ilyen,
egy vagy több izben már hátiratolt idegen
marhalevél alapján a belföldön ujabb tulajdonjogi átruházás eszközlendő, ugy erészben már
alkalmazni kell a marhalevélkezelés tekintetei
ben érvényes itteni szabályokat, vagyis az ei udeti (idegen) marhalevélre ujabb hátirat már
nem vezethető', hanem a. fél kívánságára szabályszerű uj marhalevelet kell kiállítani. Ezen
uj marhalevélen azonban az állat (állatok) eredeti (idegen) származása mindenkor pontosan
jelzendő. Budapest, 1910. évi julius hó 23-án.
A miniszter helyett: Bartóky s. k., államtitkár.
(—) Nagy bankcsőd N é m e t o r s z á g i o n .
Dortmunclból jelentik: A Niederdeutsche Bank
vagyonára tegnap elrendelték a csődöt és letartóztatták Ohm Gyulát, a bank igazgatóját.
A banknak negyvenmillió a passzívája, aktívája pedig tizenegymillió. Ohm igazgatót vádolja mindenki a Niederdeutsche Bank romlásáért. Ohm nagylábon élt, két fogatot és
automobilt tartott, háztartása évenkint kétszázezer márkát emésztett föl. Pedig Ohm
atyja koldusbottal jött Dortmundba s öregemberek emlékeznek rá, hogy kegyelemkenyéren
élt, mignem megalapította ezt a bankot és fia
nagyra fejlesztette. Lábra állítani nem lehet a
bankot, noha a pénzügyminiszter kezdeményezésére a nagy bankok fáradoznak megmentésén. A betevők majdnem az utolsó fillérig elvesztik pénzüket ós a bank bukása egész sereg kisebb-nagyobb iparvállalatot fog romlásba
dönteni, amelyeket Ohm a Niederdeutsche
Bank segítségével alapított. Törvényszéken
kívül szó sem lehet egyezségről, mert kiderült,
hogy a letartóztatott igazgató három évre viszszamenőleg meghamisította a mérlegeket, sőt
hamis váltókat hozott forgalomba.
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Szt. György-tér.

Santa Caterina di Siena.
Irta Lagerlöf

Selma.

Santa Caterina ősi házában vagyunk, Sienában, egy április-végi napon, a Santa Caterinaünnep hetében. Az ősi házacska a „ruhafestők
utcájá"-ban húzódik meg, csinos loggiája van
és sok apró kamarája, melyek ma már kápolnákká s imádságos szobákká változtak. Emberek jönnek fehér liliomcsokrokkal s megtelik
minden kis zug a tömjén ós ibolya illatával.
Ha az ember itt jár, azt gondolja: Minden
ugy van itt, mintha a kis Caterina csak tegnap
halt volna meg, mintha a ki-bejáró emberek
még látták, ismerték volna.
Valójában senki sem is hiszi, hogy Santa
Caterina halott, mert akkor több bánatot, több
könnyet lehetne látni s nem csupán a csendes
nélkülözést, mint most. Inkább ugy látszik,
hogy a ház kedves leánya épp férjhez ment s
elköltözött a szülői otthonból.
Vessetek csak egy pillantást a szomszéd házakra. Az ősi falak ünnepi köntösben állnak.
Magában Santa Caterina házában virágfüzér
csüng a kapuk és loggiák fölött, zöld lomb borítja a lépcsőket, a küszöböket s, nagy virágbokrétáktól illatoznak a szobák.
Alig hinné az ember, hogy Santa Caterina ötszáz
év óta halott. Valószínűbbnek tűnik fel, hogy Santa
Caterina esküvőt ült s elköltözött más országba,
ahounan csak sokára, vagy sohasem kerül
vissza. Nem vörös kendők, vörös szőnyegek, vörös selyemzászlók diszitik-e a házakat, nem a
legnagyobb, legvörösebb papirrózsák tüzelnek-e
a sötét tölgyfüzérek között s nem aranybojtos
vörös takarók szegélyzik-e az ajtókat, ablakokat ? Lehet valami még ennél is derűsebb ?
És ime, öreg asszonyok járnak-kelnek benn a
házban s nézegetik a kis szent apró holmiját.
Mintha még látták volna rajta ép ezt a fátyolt,
azt a vezeklő köntöst. Bepillantanak a szobába,
ahol lakott s rámutatnak fekvőhelyére, leveleinek csomagjára. És elmesélik, hogy Santa Cate-

rina eleinte nem tudott megtanulni írni, de
aztán' egyszerre hirtelenül mégis tudott — minden tanulás nélkül. Tessék megnézni, milyen
jó, tiszta irása volt. Mutogatják azt a kis üveget,
amit az övén szokott hordani, hogy mindig legyen kezeügyében néhány csepp orvosság, ha
beteggel találkoznék ; áldást mondanak a csorba
éjjeli lámpásra, melyet kezében szokott vinni,
valahányszor a szenvedések éjszakáin a betegeket fölkereste. Valósággal mintha azt akarnák
mondani: Oh, Istenem, édes Istenem, miért is
ment el tőlünk a kis Benincasa Caterina! Sohasem jön többé vissza s nem gondoskodik rólunk,
öregekről !
Megcsókolják kópét, virágot tépnek a csokrokból s elrakják emléknek.
Az egész ház ugy tűnik föl, mintha az otthonmaradtak hosszan készülődtek volna a válásra s minden lehetőt megpróbáltak volna,
hogy az elköltözöttnek emlékét élénken megőrizzék. Íme a falon ott a képe ; meg van festve
egész kis élettörténete vonásról vonásra. Ott
van, amint épp levágja szép hosszú haját, hogy
férfi meg ne szerethesse ; mert nem akart férjhez menni senkihez 1 Mennyi szidást kellett
ezért eltűrnie ! Elgondolni is rettenetes, hogy
anyja kínozta, ugy bánt vele, mint egy cseléddel, az udvar hideg kövére verte ki aludni s
nem adott neki mit enni, csak azért, mert állhatatos maradt, ő, ki egyedül Krisztust akarta
vőlegényéül, mit tehetett egyebet, mikor szakadatlanul unszolták, hogy menjen férjhez? És
amott van, amint térdenállva imádkozik s apja,
ki észrevétlenül a szobába lép, egy szép fehér
galambot lát feje fölött lebegni, mindaddig, míg
az imádság tart.
Ott van, amint karácsony éjszakáján a Madonna oltárához lopódzik, hogy teljes szivvel
örülhessen Isten fiának születésén.
A szép Madonna lehajol a kép keretéből, odanyújtja neki gyermekét, hogy egy pillanatra ő
is kezében tarthassa. Nagy gyönyörűsége ez Santa
Caterinának.
Édes Istenem, nem is szabad azt mondani,
hogy meghalt a kis Benincasa Caterina. Egyszerűen azt mondjuk : elköltözött vőlegényével.
Ott, abban a házban sohasem felejtik el
jámbor foglalatosságait. Jön Siena valamennyi
szegénye s kopogtatnak az ajtón, mert tudják,
hogy ma van a kis szűz esküvőjének napja.
Nagy rakás kenyerek állnak számára készen,
szakasztott ugy, mintha még itthon volna. Mindegyik szegénynek megtelik zsebe, kosara. A kis
Caterina nem küldené el őket jobban megrakodva, ha még maga itt volna.
Akkora itt a gyász az elköltözött után, hogy
az ember alig érti meg, mint lehetett a vőlegénynek szive őt elvinni.
Benn a kis kápolnában — van ilyen a ház
minden zugában — egyre-másra mondják a
misét egész delelőtt s imádkozván a kis
menyasszonyhoz, himnuszokat énekelnek hozzá:
Santa Caterina — mondják — a te halálod
napján, mely a te égi esküvőd napja: könyörögj érettünk!
Santa Caterina, te, kinek Krisztus volt egyetlen szerelme, életedben eljegyzett menyaszszonya voltál s a halálban általa a paradicsomba
fogadtattál: könyörögj érettünk 1
Santa Caterina, tündöklő égi menyasszony,
legboldogabb szűz, kit Isten anyja emelt fiának
oldalára, kit a mai napon angyalok vittek a
fényesség birodalmába : könyörögj érettünk !
Csodálnivaló, mennyire szeretik ma is; otthona, a képek., az öregek és szegények szeretete valósággal megelevenítik alakját. Az ember kezd elgondolkodni, milyen is volt a kis

Szegeden a főraktár Mérey-utca 3. sz. a. van
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Caterina valójában? Igazán csak szent volt.
csak égi menyasszony, igazán nem tudott mást
szeretni, csak Krisztust? S ekkor eszükbe jutotl
egy régi mese, mely valamikor áthevitette aa
emberek szivét. Felmerül az emlékezésből, eleinte teljesen határozatlanul s forma nélkül; de
aztán, ahogy elüldögélünk az ünneplősen díszített házban, a loggia alatt s látjuk a megrakott kosarakkal elvonuló szegényeket, tompa
mormogást hallunk a kápolnából, akkor a
lebegő mese hirtelen kivilágosodik s egész tisztán áll az ember szeme előtt.
Tungo Nicola, egy fiatal perugiai nemes, a lóversenyek kedvéért sokszor ellátogatott Sienába. Hamar észrevette, minő rosszul kormánykodnak a városban s ugy a hatalmasok lakomáin, mint a kurta korcsmák asztala mellett
gyakran mondogatta, hogy Sienának fel kel-.
lene lázadni a signoria ellen s másokat kellene
hatalomra emelnie.
Az akkori signoria még csak félesztendeje
volt kormányon; helyzete nem volt ép biztos
s ezért nem tűrhette, hogy a perugiai felizgassa
a népet. Hogy kurtán vessen véget a dolognak, Nicola Tungót elfogatta s rövid kihallgatás után halálra ítélte. Az ifjú nemest a
palazzo pubblico börtönének egyik cellájába
vetették s a vásártéren másnap reggel végbemenendő kivégzésére minden előkészületet megtettek.
Nicola kezdetben csodálnivalónak találta fogságát. Tehát már holnap nem fogja magára ölteni zöld köpönyegjét, szép müvü kardövét?
Nem fog structollas kalpagban az utcán sétálgatni s nem fogja magára csalogatni fiatal lányok kacsintását? Mint valami fájó üresség villant meg lelkében az a gondolat, hogy uj paripáját, melyet csak tegnap vásárolt s csak
egyszer próbált megülni, többé nem lovagolhatja.
Hirtelen magához szólitotta a börtönőrt s
meghagyta neki, hogy menjen a signoria uraihoz s mondja meg, hogy ő nem engedheti magát
megölni, nincs ideje. Még sok dolga van hátra.
Az életet nem nélkülözheti. Öreg édesapjának
ő egyetlen fia, ő neki kell a nemzetségét fentartania, neki kell nőtestvéreit kiházasitania,
az uj palotát megépítenie, az uj szőlőbirtokot
gondoznia.
Deli fiatal ember volt Tungó Nicola. Nem
tudta mi a betegség, csupa élet keringett ereiben. Haja sötét volt, arca rózsás. Elgondolnia
is nehezére esett, hogy meg kell halnia.
Valahányszor eszébe jutott, hogy megfosztották a játéktól, a tánctól, farsangtól, a jövő vasárnapi lóversenytől s a szerenádról, melyet a szép
Lombardi Giuliettának adni szokott, dühöngő
harag fogta el a tanácsurak ellen, mint ahogy
rablók és tolvajok ellen szokás dühöngeni. A
gazemberek el akarják rabolni életemet.
De minél inkább telt az idő, annál jobban elszomorodott. Meggyászolta a fényt és a vizet,
az eget és a földet. Arra gondolt, hogy szívesen lenne útszéli koldus, szivesen lenne beteg,
szívesen éheznék és fagyoskodnék, csak életben
maradhatna.
Majd azt kivánta, bár halna vele együtt minden, ne maradna életben semmi. Ez nagy vigasztalására lenne.
Azt, hogy másnap és azután is emberek mennek a piacra ós alkudoznak, asszonyok vizet
hoznak a kútról, gyerekek szaladgálnak az utcán és ő mindezt nem fogja látni, elviselhetetlennek találta. Nemcsak a fényben pompázó,
ünneplő boldog embereket irigyelte. Irigyelte a
legsajnálnivalóbb nyomorékokat is. Az életet
akarta.

Serfőzde Részvénytársaság Temesvár, az ország- egyik
legelőkelőbb sörgyára. Gyárt: Ászok, udvari, márciusi,
dupla márciusi, korona, bajor, szent Erzsébet és másfajta Söröket kiváló minőségben, a A sörök rendkívül
jóizüek, zamatosak és ezért több kitüntetést is nyertek
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Ekkor. papok és szerzetesek jöttek a cellába.
•Nicola valósággal megörült, mert most végre
van valaki, akin haragját kiöntheti. Egy kis
ideig hagyta beszélni őket. Kíváncsi volt, mi
mondanivalójuk lehet egy olyannyira igazságtalanul elitélt ember számára; de mikor a papok
azt- mondták, hogy örüljön, mert ime megadatott, hogy virágzó ifjúságban válhat meg az
élettől s elnyerheti az égi üdvösséget, feldühödött s rájuk zúdította haragját. Gúnyolta az
Istent és az égi örömöket; nincs rájuk szüksége. Az életet akarja és a földet, az élvezetet
és az enyelgést. Bánja minden napját, amelyen
nem fetrengett a földi örömökben. Megsiratott
minden kísértést, melynek ellenállt. Mirevalő
Istennek vele törődnie! <3 nem vágyakozik az
egekre.
S hogy a papok tovább is beszéltek, mellen
ragadta az egyiket és megölte volna, ha a börtönmester közbe nem lép. Erre megkötözték,
száját betömték s ugy prédikáltak neki. De
mihelyt, újból beszélhetett, csak ugy dühöngött?
mint azelőtt. A papok órákhosszat nála maradtak s végül is belátták, hogy hiába.
Jobb tanács hijján az egyik pap azt ajánlotta,
hogy küldjék a fogolyhoz a fiatal Benincasa
Caterinát, akinek nagy hatalma van dacos szivek léigázására.
Amint' a perugiái ifjú ezt a nevet hallotta,
hirtelen megszakította szavainak áradatát. Az
ajánlat kedvére volt. Mégis csak más az, ha az
embernek sz,ép, fiatal leánynyal van dolga,
— Küldjétek ide a szüzecskét — szólt.
Jól tudta, hogy Caterina egy vászonfestőnek
fiatal leánya, ki uton-utfélen prédikálni szokott.
Sokan tébolyodottnak tartották, mások azt beszélték róla, hogy viziói vannak. Nicola mindenesetre többre tartotta társaságát, mint a
piszkos papokét, kik majd hogy eszét nem
vették.
A papok utjukra tértek s az ifjú magára maradt. Nem sokkal utóbb az ajtó ismét megnyílt'
de ha Caterina jött be, nagyon halkan kellett
lépkednie, mert az ifjn mitsem hallott. Hevert
a földön, ahogy rettenetes bosszúságában hanyatt vágta magát. Fáradt volt arra, hogy felálljon, hogy csak egyet is mozduljon, vagy hogy
féltekintsen. Karjait kötelek fonták szorosra s
mélyen belevágódtak testébe.
Ekkor érzi ám, hogy valaki oldozni kezdi kötelékeit s egy meleg kéz simogatja karját. Felpillantott. Mellette térdelt valaki, a domokosrendiek fehér ruhájában ; feje, nyaka oly sürii
fátyolba volt takarva, hogy arcából épp csak
annyit lehetett látni, amennyit egy páncélos
lovagéból, aki feltolt rostélylyal hordja sisakját.
• A lányka nem is látszott olyan jámbornak ;
inkább föl volt háborodva. Nicola hallotta, amint
a börtönőrökről suttogott valamit, akik a köteleket oly szorosra vonták. Mintha nem jött
volna egyébért, csakhogy a kötél görcseivel
bajlódjék. Egészen betöltötte az az igyekezet,
hogy a köteleket megoldja s a férfinak fájdalmat ne okozzon. Végre is fogait kellett használnia s akkor már ment a dolog. Könnyű
mozdulatokkal bontotta szét a kötelet, aztán
fogta az üveget, melyet az övében hordott s
néhány csöppet öntött belőle a férfi feltépett
testére.
Nicola csak feküdt, egyre a lányt nézte, de
sz nem viszonozta tekintetét. Látszólag csak
avval törődött, amivel keze foglalkozott. Mintha
mi sem tartoznék rá kevésbbé, mint hogy itt
időzzön s öt a halálra készítse elő.
Az ifjú most annyira fáradt volt a felindulástól s egyúttal annyira megnyugtatta lelkét
Caterina jelenléte, hogy csak ennyit szólt:
— Azt hiszem, jól esnék aludnom.
(Folytatása következik.)
Felelős szerkesztő: Róna Lajos.
Lapkiadó-tulajdonos:
Délmagyarország hirlap- és nyomdavallalat részvénytársaság.

Nyomatott Szegeden a Délmagyarország hirlapés nyomdavállalat részvénytársaság körforgógépén.
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iskolai hegedűk

kittinö 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.
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Iskolai és f i a r m n i l i t m i f t i r
ösezes zenekari és m i l templomi
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cimbalmok
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legkiválóbb h a n g t a r t ó s z e r k e z e t t e l , pedál nélkül 3 0 f o r i n t t ó l
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só forínttóf"feljebb. Fonográf és Gramofon X i i
l e g j u t á n y o s a b b á r a k o n . Hengerek és lemezek a v i l á g lenhíresebb mttvésaeSsiek íelvételeiveS. Dus r a k t á r kiváló
Teljei
r e l é s e k e d v e z i f e l t é t e l e k mellett. T o r n á a z a t i és k ö z s é g i dobok
dus választékban.

Siernberg Ármin és Testvére

n a g y b a n és
kicsinyben
ócska vasat,
fémekét, posztóhulladékot, úgyszintén
uraságoktól levetett ruhákat és bútorokat.

IPflfl

* M i n d e n f é l e szerszániollUll
t kat, fúrott és öntött
csöveket, sinvasat, épületkapcsokat, mindenféle épület vasanyagot, gépeket, géprészeket
Állandó raktár a legolcsóbb árban géptörlőés politúr-rongyból. — A vett és eladott
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árukat saját kocsimon szállítom.

cs. és hír, üÉVBriteoiaieroiÉffiüiMm BHOAFESÍ, VÍL ftótósM 38,
Képes á r j e g y z é k e t (minden cikkről k ü l ö n ) ingyen k ü l d ü n k , csak
meg kell írni, h o g y miféle h a n g s z e r r ő l k í v á n t a t i k a z á r j e g y z é k .
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Teiefon 6 4 6 .

Gyors- és gépíró-iskola, t a n d i j csekély. — Felvételek egész
n a p és t a n í t á s egész éven á t . — Bármily r e n d s z e r ű gépeket
j a v í t u n k és t e l e f o n h í v á s r a házhoz m e g y ü n k . — Kellékek
r a k t á r a . — Megbízásokat k é r az Underwood i r ó g é p g y á r
alföldi vezérképvísolője:
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tehetnek szert, m Ajánlat
Szorgalmas jeligére e lap
kiadóhivatalába intézendő.

Ugyanott több lakás kiadó.
794/1910. kgb. sz.-hoz.

gyar 1
| Szeged, Valéria-tér 6, sz. f
1 1 „teiPel 8 i P l f S e V T % £ a S

® alakult, összes legmodernebb gépekkel fölszerelt,
villanyerőre működő íéhérsütőde és kenyérgyáré nak, mely -augusztus eissjén kezdi meg működését
a legfokozottabb köztisztasági és egészségügyi
K tekintetek figyelembe vételével. Naponta kélsker
$í friss f e h é r s u t e m é n y , valódi karlsbádi kétszersült,
g Grahatn kenyér; fehér ás barna háii kenyér, sorokH sári rozskenyér. Megrendelések kívánatra házhoz
$ szállíttatnak. Legjaüb minőség, pontos, Jutányos ki@ szoigálás! — A n. é. közönség b. pártfogását kéri,
P tisztelettel
=
Telefon-szám 862.
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J a Szegedi Fehérsütöde és Kenyérgyár, f

szájpadlás nélküli fogak és
fogsorok amerikai módszer
szerint készülnek, úgyszintén
aranykoronák is.

A szegedi m. kir. honvéd csapatkőrház kibővítése céljából szükséges földterület megszerzése végett a m. kir. nagyméltóságú kereskedelmi miniszter urnák 1910. évi julius hó 24.
napján 41691/Ial sz. alatt kelt rendéletével a
kisajátítási tervben felsorolt ingatlanokra a
törvényes kisajátítási eljárás elrendeltetvén, a
város közigazgatási bizottsága annak keresztülvitelére bizottságot küldött ki és az eljárás
foganatositására határnapul 1910. évi augusztus hó 10-ik napjának délelőtti 1 0 óráját
tűzte ki a városi széképület bizottsági termébe.
Ezen tárgyalásra az érdekeltek: a szegedi
kegyesrendi társház, Tóth Péter és neje Rorbach 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 megtekinthetik és arra a tárgyalásig észrevételeiket megtehetik.
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 hő 27-én.

Dr. Turóczy Mihály,

S l í f l l S ABOSION

kisajátítási biz. elnök.

ÖMlenlnftis) SzéGhenyi-fgr li. sl
SB^aaBBBRiSBaaBiiiessssgeBeasssssBSS!

legolcsóbb beszerzési forrása

OV/ICS

üli L

eza
141. •

fa- és széntelepp
Ii

ponyva- és zsákköicsönző-üzleíe.
K é s z ponyvák é s z s á k o k nagy raktára.
Saját készitéstl kötéláruk nagy válasz»
tékban, a l e g j u t á n y o s a b b árban.

KöfBÍOYárfd-telep

Szeníhároínsóg-ufca

13. szám nlaft.

iroda és roKtér Ffikeíesos-uteo, régi ZsóíeNéle hózbon.
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Vendéglő-átvétel
Valéria-téri uj fűszerűzletében
nagyméltóságú Tallián B é l a ur

Augusztus hó 1-éu teljesen újonnan átalakítva megnyílik a Haggenmacher-féle étterein, bor- é s sörcsarnok; Háziasan kezelt
magyar konyha, naponta frissen csapolt
salorc-sör. Szolid kiszolgálás. Háromszor hetenként zeneesíély. — A nagyérdemű közönség szives támogatat kéri,
tisztelettel

Nagy Károly (Zsótér-ház). ¡jutalékra alkalmazást
nyerhetnek. ^ ^
Eredményes munka
15 darab nagyon szép után FIX' FIZETÉS.

t ö r ö k k a n i z s a i uradalmából s z á r m a z ó

Teljes-Tej

literenként 18 fillér.

Cím a kiadóhivatalban

U g y a n o t t n a p o n k é n t friss p ö r k ö l t

kávé,

válogatott

fűszerek

jutányosán kaphatók

eladó Teleky-utca 13.

SZEZÓN-CIKKEK

Bokor és Vajda készítményei
IBOLYA-TEJKRÉM
IBOLYA- SZAPPAN
IBOLYA-PÚDER

0 teskilinobb MUlQII ÉS biztos
Mindennemű droguista-cikk:

íiotásy

a

szépiíöszerek.

legfinomabb

par-

fűmeök, s z a p p a n o k , a legjobb m i n ő s é g ű
s z i v a c s o k , f o g k e f é k , guinmf-specialitások.

A világ e l s ő láp (Moor)
••i

||

Oíivyfuyflüiuüi

fürdője.

Ásványvízforrások.
ACÉLFÜRDŐK.

=

Gyógyjavallatok: Női b e t e g s é g e k . — V é r s z e g é n y s é g .
Köszvény, idült izomcsuz és izületi csuz. — Utóbbi
években n a g y a r á n y ú b e f e k t e t é s e k k e l a b e t e g s é g e k
egy n a g y c s o p o r t j á n a k , t . i. a s z í v b e t e g s é g e k n e k

kezelését is lehetővé tette. I d é n y o k t ó b e r 3 1 - i g .

Prospektus ingyen. Felvilágosításokkal szolgál a fürdőkezelőség

Megjelent az uj X. modellu
a

a

w

Holtzer Kálmán fia

B

lel

F

Városház-utca 3. sz. (félemelet).
SZEOED, Széchenyi-tér. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Fö-uíca (Takarépénztári épület).

Főbb előnyei:
A betűk leütésekor azonnal látható az irás
Teljes billentyű-rendszer
K é t szinben ir
A h e n g e r k ö n n y e n cserélhető
Szélesebb p a p i r s z á n föltehető
Visszváltó és rovatoló

Kész férfi- és gyer
rnekruhák. Uri szabó
ság angol divat szerint
Kész női- és leányfel
öltők párisi modell
íoilettek.
Angol és
francia női ruhák.
Külön mérték-osztály.

A u t o m a t i k u s szalag-rendszer

Szövet- és szörrrseárukban nagy raktár!

Bemutatás díjtalan!

Legolcsóbb szabott árak!
Kérem népre UaveinL

Sieoedi telefon s i sí.

1910 Jultu»

DELMAGYARORSZÁG
,

3

Nagyszabású iparvállalat és elsőrangú könyvnyomdai műintézet!

ízléses kivitelben készülnek szépirodalmi művek,
báli és eskeíési meghívók, feltűnő falragaszok,
katonai és kereskedelmi nyomtatványok, árjegyzékek és gyászjelentések gyorsan és pontosan.
R vállalat különös súlyt fektet nyomtatványai Ízléses, a mai komák megfelelően való elkészítésére

TELEFON-SZÁM 836.
, v.
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