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— A legközelebbi ülésen uaógis megjelenek ; 
nem bánom, akármi lesz. Inkább agyonlövöm, 
magamat, de részt veszek a Ház ülésein. 

És Kovács Gyula még se ment el a leg-
közelebbi ülésre. Kossuth Ferenc levelet irt 
neki, amelyben figyelmeztette, hogy nem tesz 
j ő szolgálatot a béke ügyének, ha megjelenik 
a parlamentben. De meg az anyja, az öreg 
Strasser Henriknó is sirya kórlelte legifjabb 

: fiát, hogy ne tegye ki magát halálos veszede-
lemnek. A fiatal képviselő ekkor látszólag meg-
nyugodva mondta: 

— Az anyám lelki nyugalmáért megteszem. 
És nem ment te a Házba. Az ellenfelei 

akkor gúnyolódtak is. Anyámasszony katonájá-
nak nevezték és férfiatlannak dekfarálták hebe-
hurgya viselkedését. 

A következmények azt mutatták, hogy 
Kovács Gyulának az a kijelentése, amelyben 
az öngyilkosságra célzott, nem volt alaptalan. 
A gyomai kerület követe igenis komolyan 
készült az öngyilknsságra. Hogy ezt megért-
hessük, tudni kell, hogy Kovács Gyula anya-
gilag teljesen tönkrement. Az : apja Strasser 
Henrik gazdálkodp, a? ínán.-puszta bérlője, de 
egyben kereskedő is, egyik bátyja — édes 
testvére — Szúnyog Mihály pedig egy cikluson 
á t függetlenségi képviselő volt. Eredetileg 
mindkettőjük, az egyszerű, hangzású Strasser 
nevet hordta békességgel és a gabonakereske-
dés jól jövedelmező mesterségét folytatták. 
"Szúnyog Mihály nyojc évvel ezelőtt lépte á j aj 
politikai porond korlátait , c'o liauiar eltávozott 
onnét, mert a következő választáson megbukott. 
Ugyanekkor tünt föl a Strasser-család uj 
csillaga: Kovács Gyula. Budapesten végezte 
iskoláit, Bécsben volt önkéntes, majd tartalé-
kos hadnagy a 44. gyalogezredben. Sok évig 
Orosházán,gabonakereskedő volt és megkedvel-
tet te magát a magyar gazdákkal. Ez már némi 
jogcimet adott Kovácsnak arra, hogy megkezdje 
politikai szereplését gazdapárti programmal, 

Jó l lehet egész eletében a bijfzón forgolódott 
személyesen, vagy schlussaival. Ezek aschlussok 
b t évvel ezelőtt szép vagyont hoztak Kovács-
nak. A tolnamegyei kis falunak, Felső-Iregnek 
szülötte ekkor határozta el, hogy politikus lesz. 

— Még több pénzt fogok szerezni, — mondta 
-az ismerőseinek. — Az ügyes politikus előtt 
nyi tva áll a milliomosok utja. 

A legutóbbi általános választások előtt me-
rész lendülettel elhatározta, hogy föllép. De 
ho l ? Orosházán npm akart, mert Bikády Antal 
ügyvédnek, nagyobb kilátásai voluak. Akkor 
a közeli Gyomára sanditott a kezdő politikus. 
Azt remélte, hogy a rokoni kötelék segítsé-
gére lesz, mert Gyomán távoli rokonai vannak. 
Hihetetlen nagy here volt a gyomai kerület-
bén. Kovács pótválasztásra került Winter 
Ádám munkapártival. Kovács Kossuth Ferenc 
-ajánló levelével és negyedmillió koronával 
men t le a kerületbe.*A negyedmillió segítségé-
vel meg is választatta magát. Megvolt a man-
dátum, de vége lett a vagyonnak. Az előzé-
keny és akkor határozottan szimpatikus Ko-
vács, — aki kerületében — minden fiatal 
hölgynek csokrot küldött , — nyugodtan jelen-
te t te ki-

— Majd visszajön a pénz. Kovács Gyula 
képviselő m lliomos leányt is kaphat. 

De bizony nem kapott. Hiába buzgólkodott, 
a k i tűnő parti nem jelentkezett és a börzén 
is letűnt szerencse csillaga. Az utolsó hóna-
pokban sokat vesztett és több tolnai pénzin-
tézetnél közel százharmincezer koronát vet t 
föl. Ezek, az intézetek most szorongatták 
adósságaiért és csődöt is kért ellene a simon-
tornyai takarékpénztár. Hatvanezer koronát 
ki is tudott még fizetni, de a többi adósság 
kiegyenlítéséről szó sem lehetett. (A családja 
ugyan most cáfolni igyekszik tönkremenésé-
mek hirét, de valóságot nem lehet letagadni.) 
Az any,.gi romlás ^annyira elkedvetlenítette a 

: képviselőt, hogy utóbb egyáltalán nem törőr 
M ö t t a keiülete ügyeivel, liabár eleinte előzé-
kenyen elintézte Budapesten választóinak 
minden kívánságát. 

A. sok csalódás fölborította lelki egyensú-
lyát és elhatározta, hogy yógez önmagával. 
Feltűnően, de nem egyedül akart távozni a 
földről . . . 

— Az. egyetem, u j r ek to ra . A budapesti 

magyar királyi tudományos egyetemen ma 
délelőtt volt a rektorválasztás. Frölich Izidor 
dr lel spő dékán elnöklete alatt a díszteremben 
ült össze a minden fakultás keheléből válasz-
tott négy-négy rektorválasztó és a formaságok 
elintézése után Kiss János dr pápai prelátust, 
egyetemi nyilvános rendes tanárt választotta 
meg az 1912—13. tanévre rektorrá. Kiss János 
dr a dogmatika és bölcsészet professzora. 1857-
ben született Szegeden, tanulmányait itt és Te-
mesvárott végezte, doktorrá a budapesti egye-
temen lett. 1904 óta ny. rendes tanár. Két Íz-
ben volt már dékán, s közben, mint a Szent 
István-Tarsulat- igazgatója is tevékenykedett. 

— S z e g e d t ö r t éne lme . Pá Ifi Antal törvény-

hatósági bizottsági tag, tikotok különösen 

kulturális téren nagy érdemei vannak, szom-

baton négyszáz koronát küldött Lázár György 

dr polgármesternek, ia Dtigmies-Társaság 

elhökénök. Ezt az összeget Rálfi Antal-a. Du-

gonics-Társaság ia,zon tagjának szánta, aki 

5—10 ÍV\ terjedelemben légjobblan írja meg 

Szeged történelmének akármelyik részletét, 

különös t okin tettel a város fekvésére, hely-

zetére, iparára, kereskedelmére és művelődé-

sének fejlődésére. Az adományozó az összeg-

gel együtt a következő levelet küldte a pol-

gármesternek : 

Nagyságos Lázár György dr urnák, királyi ta-
nácsos, polgármester, a Dugonics-Társaság 

elnöke; Szeged. 

Alulirott, mint Szeged városának 34 év óta 
polgára, szivem mélyéből fakadó örömmel lá-
tóin azt a hatalmas fejlődést, mely Szegedet, 
Nagyságod bölcs és körültekintő irányítása, 
!vezetése mellett, már is nag-ygyá, tekintélyessé 
tette. 

Ennek a nagyméretű, nemzeti fejlődésből 
eredő művelődésnek kivánok egy csekélyke kis 
szolgálatot tenni akkor, amikor Nagyságodnak, 
mint a Dugonics-Társaság érdemes elnökének 
kezeihez 400 — négyszáz — koronát átszolgálta-
tok azzal a kéréssel, hogy ez összegből méltóz-
tassék az alábbi cimmel egy tudományos dol-
gozatra pályázatot hirdetni: Tárgyalandó Sze-
ged történetének egy tetszés szerinti részlete, 

különös tekintettel a város fekvésére, helyze-

tére, iparára, kereskedelmére és művelődésé-

nek fejlődésére. 

Á pályamunka mintegy 5—10 nyomatott iv 
terjedelmű legyen. Pályázhatnak a Dugonics-
Társaság tagjai. A bírálatot a Dugonics-Tár-
saság tudományművelő osztálya által kikiil-
dendő 3 tagu bizottság végérvényesen telje-
sítse; a bizottságba egy tagot igénytelenségem 
is delegálhat. A pályadij az időközi kamatok-
kal együtt az aránylag legjobb munkának fel-
tétlenül: kiadandó. A pályamunkák henyujtá-
sának határideje 1912 év végénél tovább nem 
terjedhet, az eredmény pedig a benyújtás végső 
határidejétől számitott 3 hónap alatt, esetleg a 
Dugonics-Társaság 1913 év tavaszán tartandó 
közgyűlésén kihirdetendő: A mii a szerző tulaj-
dona marad, s azzal szabadon rendelkezhetik, 
de kivánatos, hogy nyomtatásban megjelenjen. 

Ajánlatomat, mely Szeged város iránt érzett 
mély szeretetemből fakad, oly szivesen 
méltóztassék elfogadni, mint amily szivesen 

iparkodom városom kultúráját ezáltal is szol-
gálni. 

Kiváló tisztelettel Pálfl 1 Antal törvényható-
sági bizottsági tag. 

— H á z a s s á g . Tarján Oszkár szegedi állam-

vlasuti [hivatalnok szombaton tartottá Nagy-
becsikereiken esküvőjét özvegy Szekeres Gyu-
iláné dr-né Haiidegger Jolánnak Haiidegger 
Üdöü leányával. — Sohaffer Rózsikát 'Szeged-
ről felljegyezf'e Virág Rezső dr Miskolc. 

— V i l m a k i r á l y n ő és az av i a t i k u sok . 

.Parisból jelenítik: Villrna hollandi királynő 
elűtazáaa után kedves dölog sült ki. A Jour-
nal Officiel, amely a királynő látogatása al-
kalmából a hivatalos- programot közölte, meg-
jegyezte, hogy az aviatikai mutatványokból, 
sajnos, semmi isem lehetett vasárnap, mert az 
idő nem kedvezett, erős széláramilatök jár-
tak. A: legjobban a francán pilóták vannak 
meglepődve,, mart nagyon íkészJiltek a föb 
isizájllátsm 'és nem iskivánihaltiták volna ' maguk-
nak kedvezőbb, szélosendesebb idők mint. 
szombat ós vasárnap volt, A repüllés elma-
radt, napok multán tudódott ki, hogy miért 
volt szeles az időjárás. A fiata-l királynő 
égett a vágytól, hogy egy aeroplánon mint 
utas a magasba emielíkedlbessák s a; francia 
pilóták versenyezitek, hogy melyikük vihesse 
magával Vilma királynőt. Ekkor közbevetette 
magát a királynő ianyj.a és férje, Henriik 
herceg. Kérlelték Vilma királynőt, de semmi 
sem használt, igy illát cselhez folyamodtak s 
kimondták, liogy az időjárás kedvezőtlen. 

— B c r i c v i e z y nem leckéztet . Egyes reg-

geli lapk Berzeviczy Albertnek, a képviselő-
ház volt elnökének nyilatkozatát közlik és 
megj egyziikj liogy Berzeviczy Lukács László 
• miniszterelnököt leckéztette. A Budapest i 

í Tudósítót illetékes helyen felbatalmazzaK an-
nak konstaitálláisáira, hogy ez a híradás nem 
felel meg a valóságnak. Akik ismerik .berze-
viczy Albert egyéniségét, kétségtelenül kon-
statálhatják azt íis, hogy Berzeviczy Albert 
iisoba senkit nem szokott leckéztetni; lagke-
ívésbé tehát Lukács Lászlót, atkát .nemcsak ál-
dásánál, de egyéniségéinél fogva is kiválóan 
t l'szteil. (Budapesti Tudósító.) 

— C h o l n o k y V ik to r . Ma délután temették 

Budapesten Cholnoky Viktort, a nagyszerű 
tehetségű ujságlirót, akiinek sir ja mellett egy-
aránt gyászolja súlyos veszteségét .a sajtó, a 
szépirodalom és a tudomány. Leromlott, töré-
keny testében, amelyet most. átadnak az anya-
földinek és az örök pihenésnek, a széles és 
mély • ismeretnek, a szárnyaló képzeletnek és 
•a kifejező 'művészet erejének szinte • tünemé-
nyes gazdagsága' élt, A legvószesebb ós leg-
káhitébl) izgalmak forgószélé kavarog a ma-
gyar közéletben és marcangolja a lelkeket, 
miikor a némzet<i kultúrának ez a gazdag 
munkása az örök némaságba hanyatlik. De 
a parázsló szernek tartoznak egy szomorú, 
meghatott tekintettel koporsójának és a fel-
zaklatott szivek a gyakori megilletődés ér-
zésével .a sirjának, amelyet későbbi időkben 
is föl fog keresni a virágos kegyelet. 

— Ére t t ség i a s zeged i f ő r e á l b an , Most 

ért véget az érettségi vizsgálat a főreáliskolá-
ban Tímár Pál budapesti főgimnáziumi igaz-
gató elnöklése alatt. A tizenhét jelölt közül há-. 
rom jelesen érett, öt jól érett, hét egyszerűen 
érett lett, kettő pedig egy-egy tárgyból javí-
tani kénytelen. Az elnök az intézetben szerzett 
tapasztalatairól nagy dicsérettel számolt be. 

— A T i i a n i c sMogedi á l d o z a t a i . A közös 

külügyminiszter mogküldö+te _ a bel-
ügymirJiisz! ternek a Titanic gőzhajó katasz-
trófája alkalmával iszeremcséltlenül járt ma-
gyar állaim polgárok névjegyzékét azért, hogy 
a netalán hátramaradottak ós segélyre szo-
rultak személyi adatait kinyomozzák és a 
hátraihagyoittak igényelt a segélyezésire ala-
kult bizottságok előlft érvényesítsék. Miután 
azdnban ezen kimutatásban szerencsétlenül 
jártak személyi adatai egyáltalán' ninese-
pek feltüntetve; .másrészt pedig nagyon 
Valósziinüí hogy ia White 'Stár Lihe bajós-
íiársaság-ás a különböző- ügynökségek adatai 
hyoiménaegybeállitött' hiányos 'kimutatás és 

és ne rendeljen 

addig ruhát, amig 

| (Széchenyi-tér 2. sz.) kész férfi* és gyermekruha raktárát, 3 
| valamint angol szöveteit és uri szabóságát, föl nem keresi. | 
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