
DELMAGYARORSZÁG 1911 szeptember 23 

NflPI_HIREK 
Husi vagy életet. 

(Baját tudósitónktól.) Makón, az ország 
kellős közepében, ott, ahova Jeruzsálem épen 
olyan messze esik, mint amilyen messze Je-
ruzsálem Makóhoz, figyelemreméltó öngyil-
kosság történt. Olyan öngyilkosság, amely-
ről épen a husdrágasággal kaposolatban le-
het megemlékezni. Itt a példa. 

Makón éldegélt évtizedeken keresztül Joó 
Is tván földbirtokos. Majdnem kilencven esz-
tendőt ért meg az öreg erőben, egészségben, 
olyan jómódban, hogy soha nem szorult a 
szomszédba egy kanál zsírért, hogy mindig 
volt neki mit aprítani a tejbe. És mégis! Joó 
István azt tapasztalta kilenc évtizeden át, 
hogy a hus ára, folyton, de folyton emelke-
dik. Ka egy kiló hust akar enni, ha az uno-
kája keresztelőjén vagy lakodalmán a ven-
dégeket marhapörkölttel vagy birkapapri-
kással akarja jól tartani, hát legalább is az 
egyik tanyáját vagy a másik házát kell el-
adni az egy kiló húsért. 

Joó István érezte, tudta, hogy ez disznó-
ság, zsírosabb disznóság, mint a mai sza-
lonna. Érezte a makói gazda, hogy ezt tisz-
tességesen még akkor se lehet kibírni, ami-
kor az ember kilencven esztendőt ért. És 
Joó Istvánnak eszibe jutottak azok a régi 
szép idők, amikor a marhahúsért 30—40 
krajcárt fizettek a mostani kilónak megfe-
lelő súlyban és most, amikor a hus ára meg-
ötszöröződött. Joó István ugy gondolkozott, 
hogy itt, a marhával, disznóval és tejjel-
ínézzel folyó délibábos rónán előbb-utóbb 
éhen kell halni annak is, akinek néhány 
százezrecskéje van és Joó István gazda az 
éhhalál elöl a halálba menekült. Fölakasz-
totta magát, meghalt,. 

Joó Istvánnak, ime, ez volt a tragédiája. 
Hust, vagy életet! És Budapesten most van 
a husipari kiállitás. És most rendeznek tün-
tetést Bécstől Budaoestig a drágaság ellen. 
Pedig a tüntetőknek nincs is tízezer koro-
náik, mint volt Joó Istvánnak, aki az ő ki-
lencven esztendejével aligha lehetett vala-
mi nagy húsevő állat. Joó István azonban 
meghalt, irigységére sokaknak, akiknek még 
kötélre se telik, mert az ̂ arravalót is elviszi 
a — drágaság. 

— Haza i miniszter Bécsben. Bécsből 
jelentik, hogy Hazai Samu honvédelmi mi-
niszter tevrnan este fél nyolc órakor Buda-
pestről odaérkezett. 

— UJ magya r b á ró . A hivatalos lap mai 
száma közli, hogy a király hajsi Vojnits 
Sándor földbirtokos, országgyűlési képvise-
lőnek, valamint törvényes utódainak a köz-
élet terén szerzett érdemei elismeréséül a 
magyar bárói méltóságot adományozta. 

A b o l g á r k i r á l y Budapesten. Bécsből j e 
lentik: Gesov bolgár külügyminiszter1 teg-
nap Bécsbe érkezett és hosszabb látogatást 
tett Aehrenthal közös külügyminiszternél. A 
látogatáson Ferdinánd bolgár királynak és 
feleségének budapesti programmiát állapi-
tották meg. A bolgár királyi uár két napig 
lesz vendége királyunknak Bécsben. 

— Az obstrukció. Az obstrukció vita-
rendező bizottsága ma délelőtt ülést tartott, 
melven a Kossufh-nárt részéről Désv Zoltán, 
Kállav Uhui és Kelemen Béla, a Justh-párt 
részérő' Justh János. Mádi-Kovács János és 
Fitner Zsigmond, a pártonkívüli függetlensé-
giek közül Preszlv Elemér jelent meg. A bi-
zottság elhatározta, hogv a Ház jövő heti ülé-
sem is változatlanul föntartia az eddigi harc-
modort. Mindössze uégv ellenzéki beszédet 
vettek föl a jövő hét programjára. Preszlv 
Elemérét. Baross Jánosét és Rákosi Viktorét 
s ezenkívül a Justh-nárt részéről holnap Bs-
terházv Mihály gróf beszél a véderőreform 
ellen. 

— A „ n e m " szócMkn. m in t e l lenzéki sssen-

vóció. A Ylélnraaiiarorsság csíPfirtSki számá-
ban közölte, hogy a Budapesti Napló meg-

írta Festetieh Tasziló herceg nyilatkozatát, 
mely szerint a király kijelentette, hogy 
Khuen-Héderváry gróf miniszterelnököt 
nem ejti el. A bécsi Zeit a Budapesti Napló 
nyomán közölte ezt a hirt, csakhogy épen el-
lenkező értelemben, mely szerint a király 
nyilatkozott: hogy elejti Khuen-Héderváry 
grófot. A Zeit e nyilatkozatát sietett átvenni 
az ellenzék és mindenképen kommentálta a 
Zeit hjrét. Ma végre világosság derült ez 
ügyben. A Zeit tudósítója kijelentette, hogy 
a Zeit értesülését a Budapesti Naplóból 
vette és épen ezért semmiesetre sem akarta 
annak ellenkezőjét tartalmazni. Sajtóhiba 
folytán maradt ki az a „nem" szócska, mely 
az egésznek ellenkező értelmet adott ez a 
sajtóhiba volt az, mely az ellenzék szenzá-
cióját képezte. 

— H i r L o u b e t r ő l . Emilé Loubet, a 

francia köztársaság volt elnöke, ugy látszik, 
kipihente egykori államfői funkciójának fára-
dalmait. Erre vall legalább az a párisi hír-
adás, amely szerint Loubet legközelebb újra 
aktív részt kér a francia politikából. A volt 
elnök a szűkebb hazájában, Montélitnarban 
fog fellépni mint szenátorjelölt és semmi két-
ség, hogy Montélimar fel is küldi a szenátus-
ba az ö illusztris íiát. Emlékezetes még, hogy 
a mikor Loubet elnökségének ideje lejárt, töb-
bé közéleti szerepet nem kér. Az azóta leper-
gett három esztendő azonban más vélemény-
re téritette az öreg államférfit. 

— Muzeumok és könyv t á rak bizottságá-
nak ülése. A muzeumok és könyvtárak or-
szágos bizottsága október 7-én gyűlést tart 
Nagyváradon. A gyűlésen részt vesz Lázár 
György dr polgármester és Tömörkény Ist-
ván, a városi könyvtár igazgatója. Tömör-
kényt Kolozsvárra is kiküldik, hogy az ot-
tani egyetemi könyvtár mintaszerűnek 
mondott kezelését tanulmányozza. 

— S t o l y p i n m e r é n y l ő j é t f ö l a k a s z t j á 

Stolypin merénylőjével gyorsan végeznek 

Oroszországban. Mint egy szentpétervári 

távirat későn éjjel jelenti, pénteken foglalko-

zott a liadbiróság Bagrov ügyével. Az Ítéletet 

este tiz órakor hirdették ki. A gyilkost kötél 

általi halálra Ítélték és az Ítéletet már vasár-

nap reggel végrehajtják. 
— UJ p o s t a a F e l s ő v á r o s o n . Frank. 

Antal felsővárosi gyógyszerész tudvalevőleg 
beadványban kérte a magyar királyi posta-
igazgatóságot, hogy a felsővároson, a Szent 
György-téren uj postahivatalt állitson föl, 
mert az ott nagy számban lakó kereskedők-
nek hátrányukra van, hogy minden egyes 
postaküldemény végett a belvárosba kell 
menniök. A belügyminiszter ebben az ügyben 
leküldötte a beadványt a szegedi kereskedel-
mi és iparkamarának véleményezés végett. A 
kamara mai teljes ülésén foglalkozott ezzel a 
kérdéssel és elhatározta, hogy ajánlani fogja 
a belügyminiszternek egy postahivatalnak a 
felsővároson való felállítását, de nem a Szt. 
György-téren, hanem a Maros-utca elején, 
mert ott van a legtöbb üzlet s az a felsővá-
rosnak üzletileg legforgalmasabb pontja. — 
Nem tartjuk egész helyesnek a kamarának a 
helykérdésben való javaslatát, mert igaz, 
hogy az ajánlott helv a legforgalmasabb, de 
nemcsak az ottlakó kereskedőknek van szük-
ségük a postahivatalra, hanem az egész fel-
sőváros lakosságának. Már pedig a felsővá-
ros végéről a Maros-utca nem sokkal van 
közelebb, mint a belvárosi posta, s igy nagy 
általánosságban ugyanaz az állapot marad, a 
mi volt. Az lett volna a leghelyesebb, ha a fel-
sőváros közepén állapították volna meg az uj 
postahivatal helyét, hogy igv az egész város-
rész területéről egyforma rövid idő alatt 
megközelíthető legyen. S ebből a szempont-
ból megfelelőbb a kérelmező által proponált 
Szent György-tér. 

— Turcsány i Imre dr Szegeden. Tur-
csányi Imre dr, a szegedi állami gyermek-
menhely igazgatófőorvosa, szabadságáról ha-
zaérkezett és. hivatalának vezetését átvette. 

— Az ú jszegedi templom. Megírtuk, hogy 
a belügyminiszter jóváhagyta a közgyűlés-
nek azt a határozatát, amelyben az vállalja 
az újszegedi templom föntartásának költsé-
geit. A leirat alapján a tanács ma elren-
delte a templom és összes fölszereléseinek 
leltár szerint való átvételét. 

— A r u c s a r n o k o k a t e r e k e n . Jakab 
Jenő budapesti vállalkozó kisebb árucsarno-
kokat szeretne fölállítani a Széchenyi-, Klau-
zál-, Gizella- és Dugonics-tereken. Ezekben a 
csarnokokban nyilvános telefonállomást, hő-
mérőt. órát, viz- és időjelző állomásokat he-
lyeznének el és újságokat, nyomtatványokat 
árusítanának ott. A műszaki bizottság Koczor 
János tanácsos elnöklésével pénteken tár-
gyalta a kérdést és ugv határozott, hogy ja-
vasolja a közgyűlésnek, hogy adja meg Ja-
kab Jenőnek a köztérhasználati engedélyt az-
zal a föltétellel, hogv tizenöt év múlva a csar-
nokok a város tulajdonába mennek át. 

— Szegedi adókivetés. Az adókivető-

bizottság pénteken a következők adóját tár-
gyalta le: 

Vaskereskedők: Bruckncr testvérek 300, 
Grasselly László ;550, Ottovay Károly 650, 
Pálfy Dániel 650, Rosenfeld Vilmos 150, Sár 
Sándor 300, Soós Antal 200. 

Végrehajtók: Farkas Elek 50, Sebesztha 
Vilmos 50. 

Zálogházas: Gyulai Nándorné 400. 
Zsákkölcsönző: Cziklay Jánosné 50, Do-

bóczky József 21, Dobóczky Imre 21, Wodiá-
ner Károlyné 25. 

Zongoraraktárosok: Engel Izidor 60, öz-
vegy Kovács Istvánjáé 80, Köuig Péter 12, 
Kovács Sándor 50, Vorancsek Vencel 24. 

isibárusok: Barta lgnácné 12, Bódi Jó-
zsefné 12, Csikós Istvánné 10, Deutsch Adolf-
né 12, Deutsch Márk 30, Deutsch Sámuel 150, 
Egyházi András 10, Fallik Hermann 120, 
Fischoff Sándor 24, Fried Jakabné 40, Fü-
löp István 12, Goldmann Sámuel 24, Gold-
berger Sándor 20, Grünberger Dávid 12, 
Jójárt Mihály 12, Karikó Mihály 12, Kirsch-
kopf Józsefné 12, Kukla Ferencné 10, Lefko-
vics Ferenc 18, Lugosi Sámuelné 12, Lusztig 
Adolf 36, Malkócz Farkasné 12, Mollisz Fe-
rencné 10, Neulaender Hermann 20, Németh 
Istvánné 12, Rácz Katalin 12, Reiner Lajos 

17, Reisz Jakabné 16, Rónai lgnácné 40, 
Róth Noéné 12, Rothmann Sam\i 27, Spitz-
stein Márk 14, Schurmann Henrik 20, Schön 
Sámuel 20, Schraegl Ignác 30, Schwáb Si-
mon 18, Schwarz József 20, Szabó Mibályné 
18, Szibrik Erzsébet 16, Tóth Péter 20, Tóth 
Márton 12, özvegy Trifua Emiiné 12, Weisz 
Sámuel 30, Weiszberger Ignác 25, Winkler 
Sámuel 60, Zsemberi János 18. Szombaton — 
tekintettel arra, hogy a zsidóknak ujévjtik 
van — a bizottság a keresztény vállalkozók 
adóját tárgyalja. 

— A kolera. Mint a székesfőváros tiszti fő-
orvosi hivatala jelenti, Budapesten sem teg-
nap sem ma nem történt koleraeset, sőt még 
csak gyanús beteget sem vittek be a Szent 
Gellért-kórházba. Ezzel a hirrel szemben 
Újpestről közlik velünk, hogy ott ujabb ko-
lerás megbetegedés fordult elő. A Váci-ut 36. 
száma alatt levő Schein-féle házban, amely 
már több kolerás beteget szolgáltatott, ma 
reggel roszul lett Domonyi János harminc-
nyolc esztendős munkás, aki Budapesten a 
Soroksári-utca 72. szám alatt levő vasgyár-
ban dolgozott. Bevitték a járvány kórházba, 
ahol az orvosok megállapították rajta az 
ázsiai kolerát. Újpest városának közegész-
ségügyi tanácsosa, Tanos Pál rögtön meg-
tette a szükséges óvóintézkedéseket. Az új-
pesti járványkórházban tegnap délután 
meghalt az egyik kolerás beteg: özvegy 
Jaszkelka Albertné, akit este még el is te-
mettek. Fiúméból táviratozzák: Draga köz-
ségben ma ujabb kolerás megbetegedés tör-
tént. A Fiuméből öt napra kitiltott munká-
sok közül Juranics Antónia niunkásnő bete-
gedett meg. A terzattói járványkórházba 
szállítottak kozátartozóit fertőtlenítették és 
elkülönítették. A járványkórházban eddig 
négy kolerás és gyanús beteg fekszik. — 


