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rendőrorvos inegjelentek a helyszínen. Kétség-
telenül megállapították az öngyilkosságot. Az 
öngyilkos vénleányt beszáilitottá.k a hulla-
házba. 

A v é n l e á n y tragédiája. 
— Nyolcvanegg éves öngyilkos. — 

(Saját tudósítónktól.) Szerdán reggel öngyil-
kosság történt Szegeden. Félix Erzsébet nyolc-
vanegy éves hajadon fölakasztotta magát 
pincelakásának ablakvasára. 

Félix Erzsébetnek soha nem volt férje, hites-
társ nélkül érte meg a nyolcvanegy esztendőt. 
Egy leánya házasságon kivül született. Félix 
Erzsébet egyetlen gyermeke ma már özvegy 
asszony, özvegy Lengyel Antalné. Lengyelné-
nek a Szentháromság-utcában van meszes üz-
lete. 

Félix Erzsébet és a leánya mintegy harminc 
évvel ezelőtt költöztek Szegedre Kiszomborból. 
Eleinte gondtalanul éldegéltek a pénzecskéjü-
kön. Évek multán aztán nyomorba jutottak. 
Az öreg hajadont asztmatikus fájdalmak gyö-
törték, ágynak esett. Évek multak el, amig az 
utcára léphetett. Betegsége ágyhoz kötötte. A 
leánya éjjel-nappal dolgozott, bogy megmene-
küljenek az éh-haláltól. A keresmény javarészét 
fölemésztette az orvosság. 

Szűk kis pinceoduban laktak. Valóságos re-
mete életet éltek, Félix Erzsébet a leányán ki-
vül senkivel nem érintkezett. Már évek óta em-
legette az öngyilkosságot. 

— Lányom, — mondta — meghalok, megöl a 

nyomorúság. 

A leánya hiába vigasztalta. A vénleány min-
den tavasszal várt® a gyógyulást. Uj életet, 
fölfrissülést remélt a napsugárban, ami beszű-
rődött a pinceodu vasrácsai között. Most is 
nagy reménységgel várta a májust. De hiába. 
Az asztmatikus fájdalmak még kinzóbban gyö-
törték megvénhedt testét. 

— No most már nem várok tovább — mon-
dotta a napokban halálraszántan a leányának. 
Csak fölkelhessek az ágyból. 

A leány gondosan őrködött az édes anyjára. 
El nem mozdult volna a betegágya mellől. 
Szerdán korán reggel elment az özvegy asszony 
hazulról bevásárolni. Az édes anyja még aludt. 
Amikor hét óra tájban hazaérkezett, megdöb-
beütő látvány tárult eléje, Áz ablakvason élet-
telenül függött Félix Erzsébet. Fölakasztotta 
magát a vénleány. 

Az öngyilkosságról értesítették a rendőrsé-
get. Fodor Jenő ügyeletes rendőrkapitány és a 

Akik Krisztusra v á r n a k . 
— A keleti csiilagrend tézisei. — 

(Saját tudósítónktól.) • 1911. tavaszán a 

Teozófiai Társaság székhelyén, Adyartban, 
India Benares tartományának városkájában, 
Annié Besant asszony alapitotte, aneg a „Ke-
leti csillag-rend"-et. A Teozófiai Társaság 
összehasonlító tanulmányokat folytat a kü-
lönféle vallások tantételei között, A társaság 
búvárkodása közben és egyéb vizsgálódásai 
•azt a (meggyőződést érlelték meg, hogy „kö-
zelben van «íz az 'idő, mely kifejezetten a. ke-
resztény vallások .alapját képező Szénit írások-
ba n, a Bibliában (ó- és újtestamentum) meg 
van irVa, hogy t. i. eljön az a megváltó, aki-
nek feladata az igazságot hirdetni, almikor az 
veszendőbe van menendő." 

A „Keleti csillag-rend"-nek nem célj®, 
bogy vallási reformot kezdeményezzen, vagy 
egy uj vallást (bevezessen. Célja, hogy: „egy-
részt a keresiztényvalláscik bánmelyikében ne-
velt és azokban hivő egyének, hitükben erő-
södjenek, másrészt a nem keresztény vallá-
snak pedig közelebb hozassanak ahoz ia. bit-
hez, mely a keresztényeket a hithez való bol-
dogulásra képesiti". A „Keleti csillag-rend" 
egyik brosúrájába® ez olvasható: „sem újí-
tani, sem javítani nem célunk, hanem meg-
erősíteni akarunk minden kit, aki hozzánk 
csatlakozni Ind abban, amit már tanult, de 
már bármi oknál fogva az idők folyamán 
beállott körülmények következtéken abban 
többé hinni nem tud." 

A Keleti csillag-rend nem atheJista egyesü-
lés, igen távol állanak a vallást a lanságt ól. A 
Keleti csillag-rend tág, széles, sőt majd vég-
telen formát, lehetőséget enged a vallásosság 
fogalmának. Istent hisznek és a rendnek fő-
célja Krisztusnak újbóli jövetelét előkészí-
teni. 

Érdekesen magyarázzák az eljövetel •szük-
ségét és ugy tesznek, mint miikor „egy kedves, 
kívánatos és várva-várt vendéget várnak." 
Igy mondják; „mi, akik bizonyos jeleket fel-
ismerni vélünk, magunk készülünk Krisztus 
újbóli eljövetelére ós keressük azokat, akik 
velünik együtt tudnak érezni és nekünk az 
előkészületeket megsegítik." Kérdés és fele-
etekben bizonyítani próbálják a Keleti csil-
lag-rend életbevágó fontosságát a követke-
zőkben : 

— Mik aszok a jelek, amelyek a jelen idő-
ben arra mutatnak, bogy immár itt a:z az idő, 
•amely ily jelenségeiket jelez? 

-r- Ha körülnézünk a világban a inai na-
pon, mit látunk? 

— Feltűnően ötlik szemünkbe az általános 
nyugtalanság, amely mind nagyobb tömege-
ket (fog el. Mindenfelől sztrájkok, soha nem 
képzelt szánnarányekban lépnek fel; oly há-
borúk kezdődnek, airnelyet mondhatni, a jó 
érzésű keresztény embert undorral töltik el, 
mert épep a legbereszlényibb országok kor-
mányai által indíttatnak meg. 

— Szaporodnak .a számai azoknak, akik az 
egyházaik keretéből kilépnék, mert nem talál-
ták nneg azok tanításaiban azon összhangot, 
amelynek következnie kellene. Szomjaznak 
ia.z emberek egy uj igazságot, szellemi éhség 
van, nemcsak egyesekben, hanem a tömegben 
is! Olyat keresnek, ami több és tökéletesebb 
legyen, mint ami az egyházaik tanításaiból 
ered. 

— A világban mindjobban és erősebben ki-
domborodik az érzés, bogy borzasztó szélső-
ségek keletkeznek, mely a gazdagság és sze-
génység közötti űrben nyer kifejezést. 

— Érzik az emberek, hogy el lehetne tün-
tetni az igazságtalan és test vér ietlen korlá-
tokat, 

— Az uj megváltás meghozza egyúttal a 

nőli (kérdés megoldását is. '(Hogy mit ért a 
„Keleti csillag-rend" „női" kérdés alatt, azt 
nem tudjuk.) 

Ezek a Keleti csillag-rend alapvető tézisei. 
Magyarországon 1911. októberében alakult 

•meg a Keleti ésillag-retd. Kilencvennégy 
tagja van Budapesten, jórészt nők, fogéko-
nyabbak a vallási eszmék iránt. Jelvényük 
ötágú ezüstesillag; összejöveteleiket ketten-
kint egy eskü-téri helyiségben tartják, ahol 
bibliaolvasással, beszélgetéssel szórakoznak. 
Meglehetősen zárt társaságot alkotnak, esz-
méiket nem propagálják. 

Kard és korbács. 
— Verekedés a szkupstinában. — , 

Belgrád, junius 26. 

(Saját tudósítónktól.) A szkupstina tegnapi 
ülésén óriási botrány volt s az elnök fülsike-
títő lármában kénytelen volt az ülést felfüg-
geszteni. Napirendem volt a huszonegy milliós 
rendkívüli hitel, amelyet a kormány a had-
sereg fejlesztésére kért. ia szkupstinától. Már 
minden szónok elmondta beszédét, csak A gá-
ton oeies nacionalista képviselő volt. még bát-
ra. 

Amikor Agatanovics szólásra emelkedett, 
a .kormánypárt egy része jós valamennyi mi-
niszter elhagyta a. termet. A minisztereik •kö-
zül csak a hadügyminiszter maradt a helyén. 

Agatanovics beszélni kezdett és minden sza-
va éles támadás c olt a kormány ellen. A szó-
nok .különösen, a hadügyminiszter ellen kelt 
•ki, rendkívül sértő szavakkal és súlyos gya-
nusitásókkal illette. Azt mondta u többi közt, 
bogy ia .hadügyminisztert 'a liadseregszállitá-
soknál nagy pénzzel meg vesztegették és állí-

tását bizoinyitani is tudja. A hadügyminiszter 
—r mondotta (tovább — nem méltó állására, 
mert. közönséges ügynök, 'aki külföldi cégek 
érdekeit képviseli az ország érdekei ellen. 
Minden állítására bizonyitékotkut is tud beter-
jeszteni. 

E szavaknál a (hadügyminiszter sápadtan 
fölpattant helyéről és kardjához kapott. Már 
ugy volt, liogy a miniszter ráveti magát a szó-
nokra és kardjával végig vág rajta, amikor 
ia válságos pillanatban odasiettek hozzá a 
kormánypárti (képviselők és nagy nehezen 
leesil lapították a (képéből kikelt minisztert. A 
(képviselek dühösen kiáltották Agatanovics 
felé: 

— Nyomorult bitang! Gazember! 

Erre Agatanovics kutyakorbácsot vett elő 
és fenyegetően suhintott a képviselők felé. A 
lárma újra kitört s a rettentő zsivajban csak 
szitkozódó szavaikat lehetett hallani, amelye-
ket kormánypárti és ellenzéki képviselők 
egymásra szórtak. 

Agatanovics a fülsiketítő ziajban néhány 
lépést előre ment s ugy látszott, mintha a 
hadügyminiszterre akarna rdhanni. A kor-
mánypárti képviselők azonban etóllotitálk út-
ját, rávetették magukat, agyba-főbe verték s 
egészen letépték a ruháját. 

A borzasztó lárma, közben az elnök felfüg-
gesztette az ülést s erre a képviselők lassan 
kimentek a folyosóra. 

Az ülés uj megnyitása után az elnök szi-

gorúan megrótta Agatanovicsot s miután a 

•képviselők némileg lecsillapodtak, folytatták 

a tanácskozást. 

A főrendiház ülése. A főrendiház ma dél-
előtt ülést tartott. Jósika Samu báró pontban 
tizenegy órakor nyitotta meg az ülést és beje-
lentette, hogy a képviselőház a második ülés-
szakban való megalakulásáról átiratban értesí-
tette a főrendiházat. Bemutatta Zemplén vár-
megye föliratát, melyben arra kéri a főrendi-
házat, hasson oda, hogy a képviselőház .békés 
tanácskozásának rendje helyreáll ittasfék. 
Minthogy a főrendiháznak erre befolyása néitt 
lehet, a föliratot irattárba helyezik. Az elnök a 
bizottságoktól előterjesztett javaslatokra néz-
ve sürgősségi indítványt tett. A főrendek az 


