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ő Szegeden senkit, de egy rongyos fiatal su-
hancra gyanakszik, aki a vasntállomáson ál-
landóan körülötte forgolódott. 

A rendőrség gyanúja most már komoly 
jelleget öltött. Előhívták Bodnárt a szuterén-
ből és szembesítették a macedóniai pékkel, 
felmutatták előtte a finom acélszerszámot és 
a talált liuszkoronás aranyat. Bodnár a nagy 
zsiványok flegmájával elnevette magát és 
igy szólt: 

—- Ha már ennyit tudnak az urak, tudjanak 
meg többet is. Elmondott mindent. A mace-
dóniait is én loptam meg. Nem vagyok én 
olyan közönséges tolvaj, mint maguk gon-
dolják. Tolvajtanyám van Budapest mellett. 
Társaim is vannak. Szegedre is hoztam 
egyet, Kovács Lászlót, nagyon ügyes fiu, 
azt ugyan nem fogják el egyhamar. 

— Milyen ember a maga társa? 
— Sohasem szerettem, ha a rendőrségen 

bizalmaskodtak velem, de most készséggel 
rendelkezésükre állok. Kovács László huszon-
kés éves kecskeméti származású asztalosse-
géd. Egyike a legügyesebb embereimnek. 

Ez a Kovács barna, középtermetű, himlő-
helyes arcú legény, akit a vidéki városok 
rendőrsége már jól ismer. Bodnárral együtt 
működött. A vasúti betörésnél is segítőtársa 
volt. ö r t állott azalatt, mig Bodnár a kocsi-
kat fosztogatta. 

Bodnár József a rendőrségen bevallotta 
azt is, bogy két év előtt Kovácscsal ő követte 
el a budapesti városligeti szinkörrel szemben 
levő árubódé kifosztást, ahonnan elvittek 
minden elvihetők Hat héttel ezelőtt pedig 
Kecskeméten az állomás közelében levő egyik 
ékszerészhez törtek be, ahonnan elvittek ki-
lenc darab gyiirüt. A lopott tárgyakat el is 
zálogosították, a pénzt pedig elverték. Újvi-
déken biciklit loptak. 

— Nagyon ügyes fiu a Kovács, akkor vizs-
gázott le, mikor Budapesten a Városligetben 
az árubódét feltörtük. Ez nagyon érdekes 
eset volt. A müszinkörből csak ugy tódultak 
ki az emberek. Én már be is akar tam szün-
tetni a munkát, de Kovács nem hagyta. Hi-
szen ki van már nyitva az ajtó. Az ar ra já rók 
meg is álltak, Kovács pedig már benn koto-
rászott a bódéban és a kíváncsiknak kikia-
bált: — Most már nincs eladó semmi! Zá-
runk. 

Majd megpukkadtam a nevetéstől. És 
vigan fosztottuk ki az árubódét. Az újvidéki 
eset sem volt kutya: négy biciklit loptunk el 
egyszerre. Egyen ültünk, egyet meg vezet-
tünk. Nahát a macedóniai pék könnyű pasas 
volt. 

Bodnár ezután kacagni kezdett, alig lehe-
tett megállítani a kacagásában. 
, Elmesélte még, hogy Budapest mellett ki-
terjedt tolvajtanyájuk van. Még pedig a leg-
modernebb szerszámokkal felszerelve. 

— Ott kellett volna most találkoznunk. 
Egy kis vasúti szerencsétlenség és vége min-
dennek. Sajnos, bebuktam, csak az vigasztal, 
hogy Kovács meg tudott ugrani. 

A szegedi rendőrség a vallomás után azon-
nal sürgönyözött a budapesti rendőrségnek. 

Rendőrség, Budapest. 
Bodnár Józsefet e l f o g t u k . 

Budapest mel lett tol vaj* tanyája 
van. Megfigyelendő. Bűntársa 
Kovács László 22 éves, r a g y á s , 
oda m e g y . Letartóztatni. Bod-
nár és Kovács országos betö-
rők, vasúti betörésen tetten 
érve. Rendőrség. 

Táviratozott a szegedi rendőrség a vidék 
nagyobb városaiba, értesítette a rendőrsége-
ket az országos gazember letartóztatásáról, 
mert nagyon valószinü, hogy Bodnár és tár-
sai még számtalan betörést követtek el. 

A szegedi rendőrség ezzel a nyomozást be-
fejezte. Somogyi Szilveszter dr főkapitány 
külön megdicsérte a nyomozó detektiveket 
és á Köirt'etiiüködő rendőrlegénységet, mert 
az tériy, hogy hasonló szenzációs fogása mái-
régen nem volt a szegedi rendőrségnek. 

Szabó Mihály. 

A parlamenti helyzet. 
— Khuen a választói jogról. — Csákg Albin a 

békéről. — 

(Saját tudósítónktól.) A képviselőház ma 
— öt napos vita ütán — általánosságban le-
tárgyalta az 1912-ik évi költségvetéts. A vi-
tában elhangzott beszédekre ma válaszolt 
Lukács László pénzügyminiszter s a Ház 
már most belekezd a kisebb tárcák költség-
vetésének tárgyalásába. 

A részletes tárgyalás során a belügyi és 
közoktatásügyi tárcáknál várnak hosszabb 
vitát. A belügyi tárca vitájában föl fog szó-
lalni Héderváry Károly gróf ministzereinök 
s a Justh-párt részéről elhangzó fölhívásra 
válaszolva hir szerint tájékoztatni fogja a 
Házat a választójogi reform előkészítő mun-
kálatairól s ugy mondják,, beterjesztésének 
időpontjáról is. Tekintettel arra, hogy a nép-
számlálás statisztikai adatai már jórészt föl-
dolgoztattak s a belügyminisztériumban is 
serényen folyik az előkészités munkája, a mi-
niszterelnök előreláthatóan ki fogja fejteni 
általánosságban azokat az alapelveket is, a 
mélyeket a kormány a reform megalkotásá-
ban szem előtt akar tartani. 

A miniszterelnöknek ez a nyilatkozata ösz-
szefüggésben van egyebek közt azzal a tö-
rekvéssel is, amely az időleges fegyverszü-
net alatt a végleges békekötés lehetőségét 
keresi. A Berzeviczy Albert által folytatott 
béketárgyalások ugyanis tudvalevően fő-
ként azért hiusultak meg, mert a választó-
jog dolgában a kormány részéről nem tör-
tént olyan állásfoglalás, amely a kölcsönös 
megnyugtatásra s különösen Justhék ag-
gresszivitásának enyhítésére alkalmas lehe-
tett volna. A munkapárton remélik, hogy a 
miniszterelnök nyilatkozata vagy egészen el 
fogja oszlatni azt a bizalmatlanságot, me-
lyet az ellenzék a választói jog dolgában a 
kormány komoly szándékával is egy egé-
szen szűk körre fogja szoritani ezt a bizal-
matlanságot. 

A belügyi tárca vitájában a miniszterelnök 
beszéde, ha csakugyan állásfoglalást jelent a 
választói jog dolgában is, mindenesetre nagy 
élénkséget fog fölidézni s valószínűleg irá-
nyító hatással lesz a politikai helyzet további 
alakulására. 

Iglóról jelentik, hogy a Magyar Távirati 
Iroda tudósítójának alkalma volt beszélge-
tést folytatni Csáky Albin gróffal, a főrendi 
ház elnökével, aki a helyzetről és a parla-
menti békéről a következő nyilatkozatot 
tette: 

— Előre látható volt már akkor, amikor 
a vármegyék és törvényhatóságok óriási 
többsége olyan értelemben nyilatkozott meg, 
hogy elitéli az obstrukciót, hogy a jobb belá-
tás győzni fog és a parlamenti béke helyre-
áll. Erőltetett dolog volt az ellenzék részé-
ről gúnyolni a nemzet számottevő értelmisé-
gének ily frappáns megnyilatkozását és pár-
huzamot vonni a vármegyék intelligens, érett 
szavazóinak határozatai és a népgyűlések 
összehordott közönségének ellenőrizhetetlen 
határozatai között. 

A hangulat — úgymond — megérett a bé-
kéről és hiszem, hogy az tartós is lesz — 
annak ellenére, hogy túlzott ellenzéki hangok 
szeretik kiélezni a megkötött békének rövid 
határidejét. 

Drágasági pótlékot ad a kormáni 
a tisztviselőknek. 

— Lukács László pénzügyminiszter nyilatkozata.— 

(Saját tudósítónktól.) Az általános drága-
ság lassan, fokozatosan, szinte észrevétlenül 
köszöntött be. Mert nem szokatlan jelenség; 
nálunk a drágaság, s amig csak csinján, mód-
jával lassú fokozatokban lépett föl, észre sem 
vettük, s ha eszrevettük is; nem vettük föL 
Egy-két krajcár nem a világ, oda se neki, a 
kereskedőnek is kell élni, mondogattuk igazi 
magyaros könnyelműséggel. Addig-addig, a 
-mig a krajcárok összegezve forintokká, fo -
rintokból nagy összegekké nőttek, olyan 
összegekké, amelyeket a legtöbb ember a jö-
vedelméből képtelen fedezni. 

Mikor azután a drágaság teremtette hely-
zet elviselhetetlen voltára ébredt a magyar 
társadalom tisztviselői osztálya, azonnal 
mintegy adott jelre az egész országban föl-
emelte a drágaság ellen — tiltakozó és se-
gélykérő szavát. 

Azonban még csak a megbeszélésnél t a r -
tottak, még csak a drágasági és családi pót-
lék kérelmezés! módjának a megvitatásánál 
tartottak — s még az eléréséhez vezető esz-
közöket igénybe sem vették s a kormány 
már meg is hallgatta a tisztviselők kérését. 

Soha nem volt még rá példa a magyar 
nemzet alkotmányos életében, hogy a kor-
mányok a nemzet munkáját végző tisztvise-
lők iránt annyi 'méltánylást és oly bölcs be-* 
látást tanúsítottak volna, mint aminőt a je-
lenlegi kormány tanusit az állami élet ek-
szistenciáját biztosító tisztviselő osztályljral 
szemben. 

Lukács pénzügyminiszter nagyszabású 
költségvetési beszédéből bizonyára a legál-
talánosabb érdeklődést a miniszternek az a 
bejelentése fogja kelteni, hogy legközelebb 
felhatalmazást fog kérni a minisztertanács-
tól, hogy az államtisztviselőknek az egész 
folyó esztendőre drágasági pótlékot utalvá-
nyozzon ki. Azon fölül pedig törvényjavasla-
tot fog a Ház elé terjeszteni, ugyancsak a 
tisztviselőknek nyújtandó családi pótlékról. 

A miniszternek ez a nyilatkozata tanús-
kodik róla, hogy a pénzügyminiszternek és a 
kormánynak, bár egyébként a legszigorúbb 
takarékosságot tartják szem előtt, a tisztvi-
selők anyagi helyzetének javitására jut pénz. 
A kormány bejelentését osztatlan helyeslés-
sel fogadta a képviselőház és bizonyára osz-
tatlan helyesléssel fogja fogadni az egész or -
szág is. 

A miniszter beszédével a költségvetés ál-
talános vitája véget is ért, sőt rá is tértek 
már a részletekre. Nem lehet kétség, hogy 
a jövő évi költségvetés ilyképen még ebben 
az évben törvénnyé válik, sőt esetleg sor ke-
rülhet még az uj polgári perrendtartás életbe-
léptetésének törvényjavaslatára is. 

P á n i k a z o la sz f lo t ta m i a t t . Konstan-
nápolyböl jelentik: Számottevő komoly kö-
rökben azt hiszik, hogy az olasz flotta ak-
ciója közvetlenül küszöbön áll. Ugy vélik, 
hogy az olasz flotta egyidejűleg több ponton 
intéz támadást. Az aegei tengerben levő szi-
getek görög lakói az ola§z hajók bombázá-
sától tartva, tömegesen menekülnek. Elhatá-
rozták, hogy összes kárukért a kormányt te-
szik felelőssé. Chiosból érkezett jelentés sze-
rint a törökök minden előkészületet megtesz-
nek, hogy a szigetet az olaszok támadása el-


