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(A misék.) 

A misék a mai napon szünet nélkül tartot-

tak. A misézést és a gyóntatást azonban nem-

csak a szerzetesek végzik, hanem világi papok 

is, akik ebből a célból Miskolcról, Kassáról és 

más városokból jöttek Szegedre. Az énekes 

misék a holnapi napon már reggel félőt órakor 

kezdődnek és a körmenet kezdetéig, kilenc 

óráig tartanak. Körmenet után az első szent-

misét Lehosith Kajetán hithirdető atya, majsai 

plébános tartja. A szabadban pedig Koczián 

Róbert szegedi Ferenc-rendi szerzetes mond 

egyházi beszédet. 

Délután három órakor vecsernye lesz, mely-

lyel az ujjáépülés ünnepe befejeződik. 

H. Gy. 

A makói oltás. 
— Ujabb kísérletek. — A z első nő beoltása 

M a g y a r o r s z á g o n Ehrlich-szérummal. — 

(Saját tudósítónktól.) A vasárnap délelőtt meg-

kezdett beoltásokat tegnap folytatták a makói 

közkórházban. A tegnapi beoltásnak az ad 

rendkívül érdekességet, hogy ezúttal nem fér-

fit, hanem nőt oltottak be. Ez volt az első 

eset Magyarországon, hogy női szervezeten 

— tehát sokkal kényesebb és gyöngébb szer-

vezeten — kipróbálják az Ehrlich-szérumot. 

Már a kora reggeli órákban igen élénk volt 

a vármegyei közkórház környéke. Több fogat 

állott előtte, melyek ez alkalommal nem bete-

geket, hanem érdeklődőket hoztak, kik kíván-

csiak voltak Ehrlich frankfurti orvostanár ál-

tal feltalált vérgyógyitó szerrel való oltásra. 

Tegnap eszközölte ugyanis Dózsa Lajos dr kór-

házi igazgató-főorvos másodízben az oltást a 

világot izgalomba ejtő csodaszerrel. A beoltás 

tegnap délelőtt történt s a beteg nő már a 

javulás utján van. A beoltáson ismét sok csa-

nádmegyei orvos, orvostanhallgató és érdek-

lődő vett részt. Husz éves, fiatal pincérleány 

az első nő Magyarországon, akit beoltottak. A 

baj másodlagos tüneteiben szenved, őt , eltórö-

leg a vasárnapi beoltottaktól, nem a lapockája 

alatt, hanem a combján oltották be. A beoltás 

a hatvan decigramm 666-ot tartalmazó fecs-

kendővel ment végbe. Ugy 5, mint a vasárnap 

délelőtti beoltottak egészen jól érzik magukat. 

A közérzetük teljesen normális, a fekélyek pe-

dig végképen eltűntek testükről. Néhány nap 

múlva folytatják a beoltásokat. 

A Délmagyarország makói tudósítója beszél-

getést folytatott Dózsa Lajos dr közkórházi 

főorvossal: 

— Kérem, főorvos ur — mondotta tudó-

sítónk, — a lapokat bejárta az a hir, hogy 

Wechselmann tanár berlini szanatóriumában 

vesebajt konstatált azokon a betegein, akiket 

az Ehrlich-szérummal beoltott. Önnek nem vol-

tak ilyen észrevételei ? ! 

— Én — mondotta a főorvos — a lehető 

legfigyelmesebben átvizsgálom a beoltottakat. 

Minden szervüket és testrészüket megfigyelem, 

hogy a gyógyszer nem hoz-e létre valami el-

változást. Ecldig még semmi kezelésből eredő 

bajt nem, konstatáltam. 

Nemsokára ujabb szállítmány érkezik a ber-

lini vegyészgyárból, noha a kórháznak most 

még tizenkilenc oltásra elegendő anyaga van. 

két hét alatt megtörténik. Rettenetes állapo-

tok voltak itt. 

— A közigazgatás elhanyagoltságáról a leg-

utóbb tartott nyolc napos irodavizsgálat meg-

döbbentő képet adott. Nem is iktatták az 

iratokat, hiányosan intézték el azokat. Nem 

tartottak fegyelmet. így egy főszolgabíró visz-

szairt az alispánnak, hogy ne molesztálja írá-

sokkal. És ezt az irást az alispán szó nélkül 

irattárba helyezte. Az alispán kétszázezer ko-

ronát utalt ki rendeleti uton, amire a magyar 

közigazgatás prakszisában nem volt még példa, 

így az uj vármegyeház épitéséhez szükséges 

költségeket is egy más alapból utalta ki az 

alispán. Ezeknek az állapotoknak kell mielőbb 

véget vetni. 

Elmondta még a főispán, hogy a tegnapi 
föloszlatáskor a csendőrőrmester nem akart 
neki engedelmeskedni, mondván, hogy az 
alispán parancsol. A közgyűlési teremben, 
ahol a főispán rendelkezik, csak szívesség-
ből volt hajlandó a rendet fentartani. 

Marosvásárhelyről jelentik: Költő Ignác 
alispán augusztus 11-ére rendkívüli közgyű-
lésre hívta össze a megyei törvényhatósá-
got azon a címen, hogy az előző közgyűlé-
sen az 1886-ik évi huszonegyedik törvény-
cikk ötvenötödik pontjába ütköző cseleke-
detek történtek. 

A horvá t koa l íc ió együttruaradása, Zág-

rábból jelentik: A horvát jogpárt ma értekezle. 

tet tartott, amelyen egyhangúan elhatározták, 

hogy a horvát koalició együttroaradására fog-

nak törekedni s annak föloszlását minden erő-

vel megakadályozzák. 

Crippen vallomásai. 
— A londoni rémregény. — 

A londoni gyilkosság hőse a mai napon 
folytatta vallomását, amelyből kitűnik, hogy 
ujabb szenzációt rejt magában a titok-
zatos ügy. Crippen ugyanis beismeri a gyil-
kosságot, de azt állítja, hogy mindamellett 
ártatlan, amit be is tud bizonyítani, de majd 
csak a főtárgyaláson. Az érdekes ügy mai 
legújabb eseményeiről a következő táviratok 
számolnak be : 

A gyilkos beismerése. 
London, augusztus 4. 

Miss Le Neve férjnél levő testvére tegnap 

a következő kábeltáviratot kapta Quebeckbőj 

szerencsétlen húgától: 

„Semmit sem láttam és nem hallottam a borza-

lomból. Jövök haza. Ethel." 

London, augusztus 4. 

Erősen tartja magát az a hir, hogy Crippen 

bevallotta bűnét. A feleséggyilkos orvos, vallo-

mása szerint, összeveszett hitvesével és harag-

jában ütötte agyon. Vallomását állítólag ezek-

kel a szavakkal fejezte be: „Ne kérdezzenek 

többé, ajkaim most már zárva maradnak. Majd 

Londonban elmondom, hogy nem orgyilkosságot 

követtem el," 

Loniton, augusztus 4. 

Crippen védelmét a híres londoni védőügy-

véd, Newton dr vállalta el. Newton tekintélyes 

honoráriumot kötött ki. Ezt az összeget Crip-

pen barátai fogják fedezni. 

BELPOLITIKAI HSREK. 

A m a r o s t o r d a i b o t r á n y . A marostordai 
botrányos állapotoknak a miniszterelnök az-
zal vetett véget, hogy a főispánnak adott 
fölhatalmazással felfüggesztette a vármegye 
közgyűlését. Erösdy főispán a legközelebb 
teendő lépésekről így nyilatkozott: 

— Tegnap föloszlattam a közgyűlést, nagy 

zaj és botrány közben. Az ellenzék dühöngött, 

széket is dobtak utánam. Most a rendet kell 

helyreállítani a közigazgatásban és lecsilla-

pítani a kedélyeket. Remélem, ez egy-

London, augusztus 4. 

A mai reggeli lapok hasábos tudósításokat 

közölnek Crippen vallomásáról. Állítólag beis-

merte az amerikai orvos, hogy feleségét meg-

ölte és a holttestet égetett mészbe elásta, ne-

hogy a hullaszag elárulja. 

Azt mondja Crippen, hogy felesége esztelen 

pazarlása koldusbotra juttatta őt s ehez járult 

az örökös pörpatvar. Az asszony féltékenyke-

dett Miss Le Neve-re, holott kezdettől fogva 

tudomása volt a benső viszonyról. Egy ilyen 

összeveszéskor megfojtotta feleségét. 

Dew rendőrbiztos egy szót sem hisz ebből. 

Az igaz, hogy Crippen tönkrement, feleségének 

pedig, akire ráunt, vagyont érő ékszerei vol-

tak. Azért gyilkolta meg az asszonyt, hogy 

szabaduljon tőle, ékszereit megkaparitsa és a 

gépirónővel uj életet kezdjen az Óceánon tul. 

Az ékszerekrt Québeckben megtalálták Crippen 

bőröndjeiben. A legértékesebb darabokat 

Crippen kendőbe kötve, a mellén rejtette el. 

Égre-földre esküdözött Crippen, hogy Miss 

Le Neve ártatlan. Elmondta aztán, hogy ő 

lelkes spiritiszta. Szellemeket idézett, nagy 

bajában szüleinek szellemétől kért tanácsot. 

A vallomás után Crippen idegrohamot 

kapott. 

London, augusztus 4. 

Nemyorkból táviratozzák : Mai quebecki táv-

iratok megcáfolják azt a hírt, hogy akár Crip-

pen, akár Miss Le Neve bevallotta volna a gyil-

kosságot 

London, augusztus 4. 

A Daily Chronicle föntartja azt az értesülé-

sét, hogy Crippen töredelmes vallomást tett. 

Az idézett lap szerint Dew rendőrbiztos maga 

mondta a kihallgatás után : 

— Crippen részletesen elbeszélte, miképen 

követte el a gyilkosságot, hogyan darabolta föl 

a holttestet és ásta el a pincében égetett 

mészbe. 

London, augusztus 4. 

Crippen vallomása igy hangzott : 

— Igen, én öltem meg a feleségemet. Nagy 

hibát követtem el, mikor a holttestet elrejtettem. 

Ezt nem kellett volna tennem. Nem volt célom 

a gyilkosság. Most többet nem mondhatok. Az 

angol bíróság előtt beszélni fogok. Ha meg is 

öltem feleségemet, gyilkos még sem vagyok. Ma 

csak azért vallok, hogy Miss Le Neve-t tisz-

tára mossam a gyanútól. A szegény leány csak 

annyit tudott, amennyit én elmondtam néki. 

Mikor Crippen a leányról beszélt, könyék 

gyűltek a szemébe, átkozta magát-, amiért ebbe 

a helyzetbe jutott miatta Miss Le Neve. 

A gyilkosság színhelye. 
London, augusztus 4. 

Vasárnapon és ünnepnapokon nagy tömegek 

járnak ki Hilldrop Crescentbe, ahol Crippen 

háza, a bűntett színhelye áll. A házat még 

mindig rendőrség tartja megszállva és termé-

szetesen senkit sem eresztenek be. A környék-

beli háztulajdonosok azzal a kéréssel fordultak 

a községi hatósághoz, hogy a házat bontassák 

le és az utca nevét változtassák'meg, külön-

ben valamennyi lakó eltávozik a környékről. 

Crippenék Brüsszelben. 
B ő s s z e l , augusztus 4. 

Mint most kitűnik, Crippen dr és szeretője, 

Le Neve, Londonból való menekülésük közben 

nyolc napot Brüsszelben töltöttek, ahol szintén 

mint Mister Robinson és fia jelentették be 

magukat. A „Hotel des Ardennes", ahol meg-

szállottak, az északi pályaudvar mellett van. A 

vendéglősné egy kövér asszony, aki valósággal 

sztentori hangon ezeket mondta el Crippenék 

brüsszeli tartózkodásáról: 

— Mikor az apa a „fiával" a szállodába érke-

zett, mindketten nagyon fáradtak voltak. An-

golos kiejtésű francia nyelven elmondotta az 

idősebbik, hogy quebecki kereskedő és fiával a 

kontinensen nagyobb utazást tesz. Két napi 

ottidőzésük után én és férjem észrevettük, 

hogy az állítólagos fiu átöltözött leány. Nőj 

cipői voltak és alakja is leányos. Az apja azt 

mondotta, hogy siketnéma és csak suttogva 

tud vele beszélni. Kezeit mindig zsebében tar-

totta és csak egyszer, ebédnél vettük észre, 

hogy kezei hófehérek, szépen ápolt körmökkel. 

Haját sohasem láthattuk, mert mindig nagy 

szalmakalap alá rejtette. Észrevettük, hogy az 

idősebbik nagy figyelemmel olvassa a lapokat 

és sohasem mutatja meg azokat a másiknak. 

Sohasem hagyta el „fiát" egy percre sem. Mi 

azt hittük, hogy egy tanár, aki megszöktetett 

tanítványával utazik-


