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A szerencsétlenül járt arisztokraták és éjszaka 
megszöktek a hotelből. Csomagjuk nem ma-
radt hátra, csupán a hotelszámla, az orvosnak 
járó honorárium és hűlt helyük emlékeztetett 
arra, högy Aszódot szeréneséltétték. Az auto-
mobilt az aszódi javítóintézetbe szállították, 
ahol tudvalévőleg nemcsak romlott ifjakat és 
hajadonókat, hanem autókat is reparálnak. Az 
autó száma 546. Fiát-gyártmány. A soffőrgró-
fokiiak azonban nyömaveSzett. Ma délben tele-
fonon jelentkezett az aszódi javítóműhely ve-
zetőségénél Lipták nagyvállalkozó és bejelen-
tette, hogy az intézetbe elhelyezett autó az ő 
tulajdona. Ugylátszik a soffőrjé volt szerelmi 
kiránduláson . . . A két soffőrt és barátnőiket 
feljelentették a rendőrségen . . . 

— A fiu bfine. Parisból jelentik: Bretzben, 

a főváros körynékén, Deva.lter János 18 éves 
mázolósegéd meggyilkolta anyját és kirabolta, 
A gonosz, zülött fiu egyre sarcolta anyját S 
mikor tegnapelőtt megint pénzt kért, mert mu-
latni akart, anyja kereken elutasította. Késő 
este visszatért özvegy anyjának házába, aki 
már aludt. Favágó fejszével széthasitotta az 
öregasszony fejét, a holttestet bevitte az istál-
lóba s aztán fölkutatta a szekrényeket. Ezer-
kilencszáz márkát talált, azt összeszedte és 
Berlinbe szökött kedveséhez. Ott fogták el ma 
reggel. Az anyagyilkos egykedvűen és bünbá-
nás nélkül tett töredelmes vallomást. 

— A színésznő öngyilkossága. Drezdából 
jelentik: Kertig chantottenbn-rgi színésznőt 
itt hitelezési csalások miatt a berlini rendőr-
ség megkeresésére letartóztatták. Miikor ima 
kihallgatásra, elővezették ia fiatal leányt, ki-
ugrott az.emeleti ablakból az utcára s eszmé-
letlenül terült el. Su-lyos belső sérüléseket 
szenvedett s most a kórházban a halállal vi- } 
ivódik. 

— Ha a vendég mulat. Nagykanizsáról je-
lentik: Sánc község korcsmájába szombat éj-
jel beállitott Kolongya Ferenc földműves. 
Ivás közben vitába keveredett Tóth József 
korcsma,rossail, aki a veszekedés Levébe,p re-
volvert rántott és agyonlőtte Kolongyát, 
Berkes János föidmivest pedig, aki a felek 
bókitósére sietett, oldalán sebesítette meg. 
Vasárnap reggel a nagykanizsai rendőrség 
kiküldöttei él .akarták fogni Tóthot, aki re-
volverét az egyik rendőrre fogta, azután ön-
maga ellen irányította és súlyosain megsebe-
sítette magát. A gyilkos korcsmárost, a nagy-
kanizsai rabkórháziba szállították. 

— A Széchenyi-téri vil lamossínek. A 

Széchenyi-tér északi oldalán a villamos síne-
ket az úttest közepére helyezik. A munka most 
van folyamatban. A sinek áthelyezését meg-
engedő belügyminiszteri utólagos döntés ina 
érkezett le a városhoz. 

— Az Operaház u j karmestere. Mint a 
Budapesti Tudósító értesül, Bánffy Miklós 
gróf kormánybiztos julius 1-étől az Operaház 
karmestereinek sorába szerződtette Rékai 
Nándort. Rékai huszonkét éve van az Opera-
ház kötelékében, előbb mint zenekari tag, 
miajíl mint korrepetitor. Több éven keresztül 
Rayreüthban is működött. Karmesteri kar-
rierje Halzfmgtforszbán kezdődött, ahol 1907-
ben olyan nagy sikerrel vezényelte a magyar 
hangversenyt, ihogy a stockholmi udvari ope-
raház ünnepi Wagner-ciklusának dirigenséül 
hivtia meg. A budapesti közönségnek mint 
karmester az elmúlt szezon végén a Varázs-
fuvolában niutatközot't be. 

— A gőzfürdő dologi k i ad á sa . A város 
fürdő dologi kiadásaira a közgyűlés 15 ezer 
koronát engedélyezett. A belügyminiszter az 
összeg eingedélyezéséhez hozzájárult. 

— A gyorsmotor kerekei alatt. Szomba-
ton délután az ujszegedi állomáson az aradi 
gyorsmotor halálra gázólt egy öreg asszonyt. 
A szerencsétlenül járt asszonyt már el is temet-
ték a szegedi közkórházból, anélkül, hogy a 
személyazonosságát megállapíthatták yolna. 
Kedden végre sikerült megállapítani, hogy kit 
is gázolt halálra a motoros? Kedden délelőtt 
megjelent a rémi őrséger Bálint János szegedi 
iparos, aki az elgázolt asszony ruhaneműiről 
ráismert az édes anyjára, özvegy Bálint Ist-

yánnéra. Bálirifné hetvenegy éves yólt és síi-! 
teményeket árult a piacon. A vasúti sinek 
mentén akart Újszegedre jutni, útközben való-; 
szinüleg hirtelen eszméletét vesztette és igy; 
történhetett a végzetes szerencsétlenség. 

— Pályázat i felhívás. A szegedi kereske-
delmi és iparkamara pályázatot hirdet a Lich-j 
tenberg Mór és felesége néhai Lewinszky Má-
nia által Szeged városánál letett alapítvány 
1912. évi november 1-én esedékes 160 korong 
segélyösszeg elnyerésére. Az atapiK'ányi se+ 
gélyt valláslkülöinbségre való tekintet nélkül 
oly szegedi illetőségű, vagyontalan kereskedő 
viagy iparos kaphatja, aki önhibáján kivül 
szegényedett el. A kiskorú gyermekekkel 
megáldott folyamodók elsőbbséggel bírnak a 
gyermektelenek fölött, Ezeknek megbízható 
igazolását tartalmazó folyamodások az ala-
pítólevél szerint hápuais jelöléssel megbízott 
szegedi kereskedelmi és iparkamarához nyúj-
tandók be legkésőbb juliius 20-ig. 

— Hallotta Ön már azt, hogy a „BOROLIN" 
a világ legjobb és leghatásosabb bedörzsölési 
háziszere ? 50 filléres üvegekben mindenütt 
árulják már. 1 
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(Justh kúrája.) Politikai kávéházakban mély 
lehangoltságot és általános depressziót keltett, 
hogy Justh Gyula elutazott Karlsbadba. 

— Hallatlan! — mondták — ki fog akkor 
nemzeti ellentállást csinálni? Ki fogja elintézni 
a megtorlást? 

Később azonban megvigasztalódtak, litert bi-
zonyossá vált, hogy hamarosan akad helyet-
tesitője Justh Gyulának. Esetleg Sümegi Vil-
mos, aki korszakába révén bátran helyettesít-
hette volna Kossuth Lajost is. 

Voltak azonban, akik igy kritizálták Justh 

Gyula eljárását: 

— Előbb elrontotta a nemzet gyomrát, azután 

— ő megy Karlsbadba. 

(Bizonyítsa be.) Nyilván többet ivott a kél-
leténél az a fiatal piktor, aki egy barátjával 
tegnap délután a közúti villamos kocsin ült. 

Jött a kalauz: 
— Hová párancsol jegyet? 
— Mért kérdi? . . . 
A kalauz egy ideig megdöbbenve áll; érré a 

kérdésre nem volt elkészülve , . . Majd amikor 
magához tért, megmondta. 

— Azért kérdem, mert a kötelességem: mert 
én vagyok a kalauz. 

— Bizonyítsa be! 
— Láthatja rajtam, a sipkámon! 
— Az nem bizonyíték. Én is felvehetek olyan 

sipkát . . . 
Ebben a pillanatban lép he az ellenőr, aki az 

utasoktól értesül, miről van szó. 

Szigorúan lép a humoros utashoz és igy szól: 
— Kérem, igenis ez a kalauz és ne tessék re-

zennirozni. 

— Hát ön 'kicsoda? 
— Az ellenőr vagyok. 
— Hiszi a pici. Öizonyitsa be. 
— Az vagyok, ha mondom . . . 
— De én nemhiszem . . . 
Az utasok most- már jókedvűen nevetnek . . . 

Az ellenőr ellenben dühös és rendőrt hiv . . . 
— Igazolja magát, — szól a rendőr. — És 

szálljon le a kocsiig. 
— Ki maga? 

— Hogy mer egy rendőrrel igy beszélni! 
— Maga rendőr? Bizonyítsa be . . . 

Itt azonban nem használt a humor, a piktort 
szépen elvitték a rendőrségre, ahol jegyzőköny-
vet vettek fel az esetről. 

(Szükséges-e a vakbél?) Nagyobb társaság-
ban az emberi szervezetről beszéltek, vitatkoz-
tak. A társaság tagjai között volt egy ismert, 
szegedi orvos is. Az egyik vitázó hozzáfordult: 

— Kedves doktor ur, mondja meg nekem, 
egész őszintén, szükséges-e az emberi élet fön-
tantásához a vakbél? 

Á doktor gondolkozott. 

— Az emberi élet föntartásához — mondta — 
nem okvetlen szükséges a vakbél, de az orvosé-
hoz szükséges. 

* 

(A festészet.) Bohém társaságban, ahol fes-
tők, művészek is voltak, azt vitatták, hogy elég 
biztos egzisztencia-e a festészet, szobrászat, köl-
tészet, 

— Á festészetből nem lehet rendesen megélni, 
— mondta egy sovány piktor és sóvárgó szem-
mel nézett arra az asztalra, ahol csokoládét 
uzsonnázott .egy kövér fűszeres. 

— Nem lehet megélni? — szólt egy ujságiró, 

— látja ott azt az aranyláncos pocakos urat, 

az legalább húszezer koronát keres évente, a 

festészetből. 

— Igazán? — mondta a művész csodálkozva 

— nem ismerem. Milyen zsánerben dolgozik? 

— A festészetből él. Képkereskedő. 

KÖZIGAZGATÁS 
Sokáig tart a közgyűlés. 

— Tárgyalás üres padok előtt, — 

(Saját tudósitónktól.) Nem nagy érdeklődés 
mellett folytatták kedden délután a juniusi 
közgyűlést. Jóllehet a tárgysorozat fontosabb 
részével végeztek már a váVosatyák, a tárgya-
lás mégis nagyon lassan haladt előre és ked-
den is mindössze kilenc ügyet intéztek el. A 
szokatlanul hosszú — nyolcvanhat pontos — 
tárgysorozatnak még hatvannyolc pontja van 
hátra és ha a tárgyalás igy tart tovább, akkor 
a juniusi közgyűlésnek méfe augusztusban sem 
lesz vége. Pilltch Kálmán kedden délután na-
gyon elemében volt, minden tárgynál fölszó-
lalt, ami nagyon késleltette a gyors tárgya-
lást. Sok megszivlelehdő dolgot mondott P J ' 
lich Kálmán, de a közgyűlés többsége ázért 
minden alkalommal a tanács javaslatát sza-
vazta meg. 


