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ellen, amelyről világosan kimutatták, hogyan 
történnék, (le a spiritiszták mégis hisznek 
benne. A spiritiszták haragja rettenetesen fÖl-
zudul a'lelepiezők ellen, akiket közönséges Ieí-
ketlen materialistáknak tartanak, kijelentik ró-
luk, hogy hitetlenek. Egy Anna Rothe nevű 
médium ugy védekezett a leleplezés ellen, hogy 
egyenesén fölszólította a társaságot az ütés 
előtt, hogy vizsgálják meg. Természetesen 
senki sem mert tovább menni a karok és a ki-
vágott blúzok megszemlélésénél. Igy könnyű 
volt a csalás, mig nem akadt egy vállalkozó, 
aki alapos vizsgálatot tartott 

„Igazságkeresőknek" nevezik magukat a spi-
ritiszták. Némelyeket a teljes reménytelenség 
kergeti karjába, másokat a jobb világ kere-
sése, de mindenesetre akár igy, akár ugy, végül 
is csalók hálójába kerülnek a naiv hivők. 
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a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal. 

SINGER ERZSIKE 
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Minden kUlen értetltéa helyeit. 

KÖZIGAZGATÁS 
A májusi közgyűlés. 

— Interpellációk, indítványok napja. — 
USaját tudósítónktól.) Am iko r a polgármes-

ter hajdúja megrázta a csengetyüt, alig volt 
négy-öt ember a közgyűlési teremben. Tóth 
Mihály dr ilyen kevés hallgató előtt olvasta 
fel a polgármester rendes havi jelentését, de 
amire azt befejezte, már zsúfolásig tele vol-
tak a padok. Valósággal szorongtak a város-
atyák, akiket Gerle dr interpellációja tartott 
ennyire össze. 

Az interpelláció volt a legfontosabb tárgya 
a közgyűlésnek. Tíz perc kivételével ennék 'a 
tárgyalásával telt el az egész idő. A közgyű-
lésnek arról az izgalmas részéről, amelyen 
a| interpellációt tárgyalták, külön cikkben 
számolunk be, a többi tárgyról pedig ez a tu-
dósításunk iszól: 

Elnök Lázár György dr polgármester. 
Jegyzők Taschlef Edre főjegyző, Tóth Mi-

hály tiszteletbeli tanácsos és Ferenczy Béla 
aljegyző. 

Elnök négy óra után néhány perccel meg-
nyitja a májusa rendes közgyűlést. 

Tóth Mihály dr olvassa a polgármester 
rendes havi jelentését, amelyet a közgyűlés 
vita nélkül elfogadott. 

Az interpellációk következtek. 
Kormányos Benő dr a városi lovak gyógy-

kezelése tárgyában terjesztett be interpellá-
ciót. Azt kérdi a polgármestertől, van-e tudo-
mása arról, hogy az uj állatorvos ugy gyógy-
kezelte a város lovait, hogy azok elpusztul-
tak és ha erről van tudomása, hajlandó-e 
intézkedni, hogy a mulasztást megtorolják. 

Bokor Pál polgármester-helyettes azt feleli 
a tanács nevében az interpellációra, hogy az 
állatorvos nem felelős a lovak elpusztulásáért 
és ezért semmiféle eljárást ellene indítani 
nem lehet. 

Kormányos Benő dr hosszabb beszéddel 
indokolja meg, hogy miért nem vészi tudo-
másul a tanács válaszát. Azt követeli, hogy a 
város részére szükséges lovak vásárlását és a 
városi lovak eladását ne egyes személyek, ha-
nem egy bizottság eszközölje. 

Bokor Pál szerint eddig is az volt a gya-
korlat, hogy értékesebb lóvásárlást csák egy 
bizottsági tag jelenlétében eszközölték. 

A kijelentés után az interpelláló és a köz-
gyűlés tudomásul vették a tanács javaslatát. 

Következett Gerle Imre dr interpellációja. 
Kószó István dr azt indítványozta, hogy a 

város a röszkei utat. építse jki ̂ nijuttá. Az in-
dítványt az őszszel fogják érdemileg: tár-
gyalni. 

Píllich Kálmán indítványozza, hogy a vá-
ros szaporítsa a kéményseprői kerületeket. 
Mivel a kapitányi hivatal most dolgozik a 
kéményseprési szabályrendelet átdolgozásán, 
utasítást nyert a közgyűléstől, högy foglal-
kozzék az inditváuynyal. 

Egy miniszteri leirat és két átirat után a 
közgyűlés áttért- a tanácsi előterjesztések tár-
gyalására. 

A közgyűlés egyhangúlag megválasztotta 
Acs Vilmos dr orvos külterületi kerületi 
tiszti orvossá. 

Ezután a tanácsnak az az előterjesztése 
következett, amelyet a várogí tisztviselőknek 
a bankoknál viselj tisztségei ügyében Tasch-
ler Endre főjegyző terjesztett elő. — Ezzel 
fél hét óra felé végzett a közgyűlés és az el-
nök ekkor a tanácskozást csütörtök délután-
négy órára halasztotta. 

Tegnap este az égő spiritusz főzőgépen lévő edény 
lecsúszott és az égő spiritusz ruhámon lángra kapott 
Gyors segítséggel megmenekültem ugyan, de a keze-
men fájdalmas égési sebek származtak. Háztartásunk-
ban a kéznél lévő Borolinnal égett kezemet azonnal 
bekentem, mi által fájdalmam rögtön megszűnt és a 
sebek ma már teljesen meggyógyultak. Amidőn ezen 
talán még nem ismert baj elleni eredményt becses 
tudomására hozom, ugy mint a zsirdaganatom ki-
gyógyitása iránt már kifej-'zett hálás köszönetemet 
a mostani esetből kifolyólag is újból megtenni kedves 
kötelességemnek ismerem. 9 

Budapest, 1910. január 27. 

(P. H.) 
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SPORT 
FIAK—SZAK. Vasárnap, június 2-án is-

mét; fővárosi csapatot lát;vendégül, a SzAK. 
Ezúttal a Fővárosi Ifjak' Atlétikai Köre lá-
togat-el- Szegedre, hogy barátságos rnecs ke-
retében mérje össze erejét a kitűnő formában 
levő SzAK-kal. A F IAK a II. osztályú baj-
nokságért játszik és néliány Igen, szép ered-
ményt ért el, ugy, hogy <a SzAK-kal megtar-
tandó mérkőzése a legnagyobb érdeklődésre 
tarthat számot, 

Tatabányai Sport Klub—SZAK. A 
vidék egyik legkitűnőbb és az egész ország-
ban is elismert legjobb csapata június 9-én 
a SzAK-kal fog mérkőzni. Tatabánya rend-
kívül erős csapat, jtii-t legjobban bizonyít az, 
hogy a Bácskát 7:2 megsemmisítő arányban 
verté. Elképzelhető; tehát, hogy f mérkőzés, 
mely rendkjáVüljiérdekesnek ígérkezik, egyike 
lesz ai tavaszi szezon legszebb küzdelmeinek. ' 

Á -SZAK'Budapesten.' A SZAK-ot az a 
ritka kitüntetés érté, hogy egy fővárosi csa-
pat revánsmérkÖzésre hivta meg Budapestre. 

ebbe belenyugodni nem tudván, felérte a 
SzAK-ot, hogy junius 23-án adjon neki al-
kalmat a revánsra. A SzAK e kérésnek annál 
is ipkább nagyobb örömmel lesz eleget, mi-

vel végre alkalma lesz képességeit a fővárosi 
közönségnek is bemutatni. 

A SZAK uj footballlntézől. Horváth 
Pál, a SzAK footballintézője, tisztéről le-
mondván, helyébe a szakosztály Weil Ödönt 
és Weil Ignácot bizta. meg a footballimtézői 
teendők ellátásával, kikben a SzAK rendkívül 
buzgó és lelkiismeretes tisztviselőket nyert. 
Örömmel üdvözöljük őket a szakosztály élén 
és reméljük, hogy működésükkel a SzAK 
egy ujabb és hasznosabb fejlődés forduló-
pontjához jutott. 
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TÖRVÉNYKEZÉS 
§ J ak ab ff y ívén. Jakabffy Iván igen elő-

kelő család sarja és foglalkozására nézve — 
dzsentri. A dzsentri névvel szokás megtisz-
telni azokat a fiatal urakat, akiknek jól va-
salt a nadrágjuk és szép sima a frizurájuk, 
a szemükön monokli csillog és elhíresztelik 
magukról, hogy korrekt gavallérok. Jakabffy 
Iván, a csanádmegyeí dzsentri is korrekt ga-
vallér volt, azonban pénzhiányban szenve-
dett. Olyasképen segített az anyagi zavarán, 
hogy az édesanyja nevében egy makói keres-
kedőtől kicsalt háromezerszázhatvan koronát, 
egy waggou buza árát. A letört gavallért le-
tartóztatták és bekísérték a szegedi ügyész-
ség fogházába. A törvényszék egy évi bör-
tönre ítélte. Jakahü'yt, akii megfölebbezte az 
Ítéletet, időközben szabadlábra helyezték. A 
szegedi ítélőtábla szerdán 'helyben hagyta a 
törvényszék Ítéletét, ami elleii Pártos Simon 
dr védő semmiségi panasszal élt. 

§ Csak párosan szép az élet . . , Ángyán 
László a Szegedi Kereskedelmi és Kiviteli 
Részvénytársaság gyakornoka volt. A múlt 


