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des tanárnak az orvostudományi ikar dékán-

jává, Zolnay Gyula dr nyilvános rendes ta-

nárnak a bölcsészet-, nyelv- és történettudo-

mányi bar 'dékánjává, Klug Lipót dr nyilvá-

nos rendes tanárnak a matbematikai és ter-

mészettudományi kar dékánjává, Marsalkó 
Tamás dr nyilvános rendes tanárnak pedig 

az orvostudományi kar jegyzőjévé történt 

megválasztását jóváhagyólag tudomásul 

vette és őket ezen tisztségükben az emiitett 

idő tartamára megerősitette. 

— Kinevezés. Kristóf Maca szegedi urleányt 
a iMáv igazgatósága a szegedi központhoz ke-
zelőnőnek kinevezte. 

— Lukács a kirá lynál . A Neue Freie 

Presse jelentése szerint Lukács László mi-

niszter elnök nagyenyedi beszámolója után 

augusztus vége felé Isolilbe utazik és kihall-

gatáson jelenik meg a király előtt, liogy je-

lentést tegyen a magyarországi politikai 

helyzetről. A miniszterelnök szombaton este 

Tátralomniera utazott. 

— Pius p ápa trónralépésének évfordulója 
Vasárnap töltötte be X . Pius pápa trónralé-
pésének kilencedik évfordulóját. Ebből az al-
kalomból (Szeged valamennyi római katolikus 
templomában 'hálaadó istentiszteletek voltak 
s a nevezetes évfordulóról a misében is, a 
prédikációban is ni egem 1 ékeztek. . 

— Havaz ik Angl iában. Londonból jelentik: 

Az 'egész országban, ide főleg Derby grófság 

területén hirtelen téliesre fordult az idő s 

tegnap óta erősen havazik. iA hegyeket ma-

gas hóréteg takarja. Egyes vidékeken a ter-

més elfagyott. 

— Egy uri leány katasztrófája. — Még 

csaik ia jövő hónapban lett volna tizennyolc-

©sztamdős a Márta! — mondja siró hangon a 

szegény Márta nagymamája, aki nagyon jó-

ságos öregasszony lehet. — De a Márta nem 

várta nneg a tizennyolcadik születésnapját, 

tegnap 'délután, amikor a nap leszállt, meg-

halt a pilisvörösvári országúton. 

Vasárnap délután hat órakor feketebama 

automobilt robogott Pilísvörösvár felé. 267 
volt a száma és nagyon poros volt, messzibb 

útról jött. Ezt az utvonalat különben nagyon 

sok automobil használja, naponként ötven, 

hatvani. Az autóban a soffőr mellett egy idő-

sebb férfi ült, hátul két kedves, fiatal szőke 

leány. iGuimimikaháiikában ültek a leányok és 

igen jó kedvük volt. Az idősebb ur Zsig-
mondy Károly volt, )a budapesti fcöztelek-ut-

oai Kocsicsarnok üzletvezetője, ;a két jókedvű 

leány ;a kisleányai, a tizennyodoesztendős 

Márta 'és ia tizenötesztendős Sári. 

Vörösvár határjában a vasúti töltés át van 

hidalva. A hid előtt egy kaviosprizima volt 

és a kanyarulat igen éles. Az automobil na-

gyobb gyorsasággal haladt, iaz uton por volt, 

szinte áthatlan por, a soffőr, Vécsei Balázs, 

nein vette észre a prizmát és miikor észre-

vette, iákkor imár későn volt. Megrántotta a 

kormányt, de abban a percben már az autó a 

hidon vágtatott és az laratoonobil, mint egy 

» megdöfött csikó, nagyot ugrott és nekiugrott 
a hid karfájának. 

Abban a pillanatlban rémes jelenet, (követ-

kezett. A két leány ajkán eltorzult a mosoly 

ós az utasok nagy ivben kirepültek a kocsi-
ból. A hid körülbelül nyolc méter magasság-

ban hidalja át a vasúti pályát és a két leány 

mieg a soffőr lerepülttek a hídról, a mélység-

be, le, ,a vasúti töltésre. Zsignioaidy Károly 

neon zuhant le, fenn maradt a liidon. Komo-

lyabb baja nem történt. Fél őrültem kereste 

laz utat, amelyik levezet a töltésre. Mikor le-

ért, ott feküdt a nagyobbik leánya, mozdu-
latlanul. Odaesett a Sárára és a 'Sára mégis 

megmenekült a haláltól, jelentéktelenebb zu-

zódások áfán és a Márta mégis meghalt. A 

soffőrt se érte nagyobb baj. 

— Nekem nincs bajom, — mondta a .kiseb-

bik az apjának, — hanem a Márta, a Márta... 

És a Márta csakugyan nem tért magához 

többé, még vagy egy félóra, hosszáig pihe-

gett, a szive egy kis darabig még jelezte az 

életet, egyszer még kinyitotta a szemét, az-

tán, mikor a nap leszállt, meghalt az édes-

apja karjai között. 

Az eset szinhelye Pilisesabával batáras. A 

mezőn katonák jártak, azolk siettek először 

segitségü'kre és a katonák értesítették a pilis-

csábai katonaorvosokaí, akik aztán egy má-

sik automobilon siették a szerencsétlenek se-

gítségére, Vázsonyi Vilmos automobilját leér-

ték öl az orvosok. Vázsonyi épen akkor ér-

kezett Piliscsabára Pestről, sőt az uton ta-

lálkozott a Pest felé igyekvő autóval, ame-

lyik nagyon gyorsan száguldott és amelynek 

az utasai, lakkor anég nagyon vidámák vol-

tak. Lackner törzsorvos robogott ki autón Pi-

liscsabáról, de mire odaért a katasztrófa he-

lyére, már nem volt rá szükség, már csak a. 

Márta halálát állapíthatta meg. 

— R ó m a hercegnői. Tavaly, a kiállítási év 
mentül emlékezetesebb megünneplésére, a római 
nép leányaiból királynőt és hercegnőket válasz-
tatott a kiállítási bizottság. Egy trassteverei 
munkásleány nyerte el, mint legszebb minden 
szépek között, a Róma királynője címet. Vá-
lasztása körül akkor valóságos harcot vívott 
Róma ó-arisztokráciája, mely szivvel-léiekkel 
Traszteverének, mint legrégibb, legrómaibb 
kerületnek vindikálta a pálmát. Udvarának 
hercegnői is valamennyien igazi római tipusu, 
klasszikusan szép fejű leányok lettek. — 
Róma és a kiállítás urai akkoriban sokáig 
évődtek, szórakoztak a kérdés körül, mellyel 
vagy tizenhat eladdig szerény munkásleányt 
emeltek egyszeriben a tömeg fölé. Természete-
sen senkinek eszébe sem jutott meghülönböz-
tetettek életébe továbbra is beleavatkozi, Meg-
ünnepelték őket, a lapok meginterjuolfcák, arcké-
püket hozták, kikapták ó-római disz-ékszereiket, 
melyek együtt jártak a címmel, s az idő 
szépen tovább ment felettök. Egy éve annak. 
A hercegnőkből azóta három öngyilkossá lett. 
Mindösssze egy ment közülök férjhez, ugy 
a hogyae titulus és a híresség nélkül [is fele-
séggül vették volna. A többiről egyelőre semmi 
hir. De a hármak végzetes elpusztulásaután most 
már megértjük, miért ellenezték tavaly annyira a 
szociálisták az egész kis ostoba kiállítási tréfát. 
Néhány ezer idesereglett idegen gaudiumáért föl-
áldoztak 16 ifju virágzó életet. Mert hiszen a 
tegnap még igénytelen, dolgos, egyszerű kis 
munkás leány, üres kis titulusával és cifra ék-
szerével hogyan is tudna már olyan türelmesen 
mosni, varrni, foltozni holnap? A két dátum 
közé főjére ejtették fölösleges és ostoba kis 
káprázatok tégláját. Coda-e, ha tizennyolc évével 
megszédült, és kizökkentve eddigi életének 
szürke szinei közül, egész az öngyilkosságig 
kerengett, utján egy folytonos lázongásnak? 
Minden ujabb hir ezekről a szegény kis tisza-
virág-hercegnőkről egy-egy uj tőrdöfés Róma 
szivében. És tanulság a társadalomnak mely ne 
akarjon emberi fejekkel labdázni, amikor saját-
magának e legkegyetlenebb mólóknak szóra-
koztatásáról van szó. 

— A bécsi turfbotrány. A bécsi lapok ós 
a szaksajtó hiradásai nyomán tegnap délelőtt még ugy 

látszott, hogy sikerülni fog a turf legkínosabb szenzá-

cióját jelentéktelen kis dologgá elsimítani. Délután 

azonban döntő fordulat állott be. A kottingbrunni ver-

senytéren megjelent az Ischlböl visszaérkezett Cseko-

nics Gyua gróf és a vizsgáló-bizottság vele együtt 

hosszabb tanácskozásra ült össze, amelynek eredmé-

nyeképen a következő hirdetményt tette közzé: 

Mivel az osztrák zsoké-klub igazgatósága ama lo-

vak ellen, amelyek Reeves Herbert tréner felügye-

lete alatt állanak, vizsgálat megindítását tartotta 

szükségesnek, Reeves Herbert trénernek megtiltja, 

hogy mindaddig, mig ez a vizsgálat befejeződött, a 

versenypályákra léphessen. A Reeves Herbert fel-

ügyelete alatt álló lovak pedig, amennyiben vala-

mely versenyben résztvenni óhajtanak, negyven-

nyolc órával az illető verseny előtt az illető ver-

senytér istállóiban megjelenni tartoznak s ott a hi-

vatalos állatorvos ellenőrzése alatt fognak állani. 

Kottingbrunn, 1912 augusztus 4. Az osztrák zsoké-

klub igazgatósága nevében: Wenckheim Dénes gróf, 

Dreher Jenő, Söllinger Rudolf 

Ez a határozat nem jelenti Reeves Herbert teljes ki-

végzését, de nem jelenti a botrány befejezését sem. 

Egyet azonban mégis tudomására ad a közönségnek, 

azt, hogy a Reeves Herbert istállójában tiltott dolgok 

történtek, olyan súlyos beszámítás alá esők, amelyek 

szigorú megtorlást kivánnak. 

— Mit ajánlott a Skoda-gyár a had-
seregnek? A N. W. Tagbl. legjobb forrásból 
eredő értesülése szerint Auffenberg lovag hadügymi-

niszter legutóbbi ischli audenciáján a Skoda-gyárnak" 

a hadsereg ágyúira vonatkozó ajánlatáról tett előter-

jesztést a királynál. A Skoda-gyár igazgatósága 

ugyanis már régebben ajánlatott tett a hadügyminisz-

tériumnak az ágyuknak acélcsővel való fölszerelése 

dolgában s a hadügyminisztérium ezt az ajánlatot szí-

vesen fogadta. A julius hónap 9-én tartott közös mi-

niszteri tanácskozáson a közös hadügyminiszter elő-

terjesztést tett a branzcsöveknek acélcsövekkel való 

kicseréléséről, de ezt a követelést a vele iáró ujabb 

nagy költség miatt Lukács László miniszterelnök és 

Teleszky János pénzügyminiszter határozott ellenzése 

miatt elejtették. Ekkor a Skoda-gyár ajánlatot tett a 

hadügyminisztériumnak, hogy az ágyukat egyelőre a 

maga költségén szereli föl acélcsövekkel, vagyis a 

Skoda-gyár hajlandó az uj fölszerelés költségét a had-

ügyminisztériumnak hitelezni. Ezt az ajánlatot a N. W. 

Tagi. szerint nemcsak a hadügyminiszter, hanem a 

trónörökös és a vezérkari főnök is melegen pártfogolta 

és a szombati audencián a hadügyminiszter előterjesz-

tése alapján a király is hozzájárult a Skoda-gyár aján-

latához. Az u.i acélcsövek szállítását a gyár már leg-

közelebb meg is kezdi. 

,— A^zte los-sz í rá jd i Szer ieden . A szegedi 

asztalos műhelyekben hétfőn reggel beszüntették a 

munkát. Kétszázötven munkás sztrájkba lépett. A 

sztrájk már hetek óta lappangott, amig végre hétfőn 

reggel a munkások közös elhatározással nem mentek 

vissza a műhelyekbe, hanem proklamálták a sztrájkot. 

A kétszázötven munkás tiz százalék béremelést és ki-

lenc órai munkaidőt követel, azonkívül a bizalmi fér-

fiak utján való munkásközvetitéshez is ragaszkodnak. 

'A munkaadók elutasították a követelést, mert a mult 

évben már leszállították a munkaidőt és a fizetést is 

fölemelték. Mindkét részről óhajtották a békét, mint-

hogy azonban a megegyezés nem sikerült, a munkások 

vasárnapi gyűlésükön kimondták a sztrájkot. Mint-

hogy a munkaadók és a munkások semmiképen nem 

tudnak megegyezésre jutni, az iparhatóság magára 

váLlalta a béke közvetítését. Kedden már megkezdődik 

békekisérlet, amely remélhetőleg eredménnyel is vég-

ződik. Szeged ipara érdekében föltétlenül kívánatos, 

hogy az asztalos műhelyekben újból meginduljon a 

munka, nehogy egy pillanatra is megakadjon az a 

nagyszerű föllendülés, amely most a szegedi ipar terén 

észlelhető. 

— A z á g r á b i jj í ir. Zágrában ma folytatták 

az iratok fölolvasását. A tanúkihallgatások során több 

diák a Szerbiában történt tüntetésről adott fölvilágosí-

tást. Igy Smodics Vilmos és Torbas József joghallga-

tók kijelentették, hogy a Belgrádba való érkezésük al-

kalmával Ausztria és Magyarországgal szemben na-

gyon ellenséges hanguaíot tapasztaltak. Több ízben 

hallottak Szerbia, Bosznia, Hercegovina, Dalmácia és 

Horvátország egyesítésének fantasztikus tervéről. Ba-

dovinac Milán joghallgató elmondta, hogy amikor a 

szokolversenyek alkalmával Belgrádban járt, a tüzé-

rek a lövőgyakoríatoknál ,a zimonyi erődöt jelölték 

meg célpontnak. A katonai akadémián pedig Zsifkovics 

tábornok mondott a monarcha ellen lázító beszédet. — 

Az iratok fölolvasását folytatják. 


