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deritő szolgálatot teljesítő jelenet játszódott 

le tegnap a város külső területén. Tisza Ist-

ván gróf és a rendőrség közt egy kis — egyéb 

ként ártat lan jellegű — incidens történt. El-

küldte maga mellől a rendőröket, akiket kö-

teles körültekintő figyelemből védelmére ren-

delt ki a főkapi tányság . . . 

Az érdekes jelenet hiteles története — a 

mint azt a rendőrök maguk mesélik el — a 

következő: 

Tegnap délután, mikor a lóverseny vé-

get ért, Tisza Is tván gróf is kocsijára ü l t és 

befelé hajtatott a városba. Az országút Nagy-

teleki-utca felé kanyarodó vonalán gördült 

be a h in tó a városba. A Nagyteleki-utca tor-

kában, k inn a vám előtt Bartha Béla kapi-

tány, legénységi parancsnok vezetésével két 

szakasz rendőr várakozott. Azt az utasítást 

kapták a rendőnfőkapitányságon, hogy ki-

séretképen csatlakozzanak a házelnök kocsija 

mellé, nehogy a tervezett munkásdemonstrá-

cióra tekintettel esetleg megtörténhessék, 

hogy egy magáró l megfeledkezett va lak i bár-

m i más módon inzu l tá ln i ta lá l j íi cl képvise-

lőház elnökét. 

Mikor a kocsi a Teleky-utcai vámhoz ért 

és Tisza Is tván megpi l lantotta a rendőri ké-

szenlétet, ma jd pedig észrevette, hogy Bar tha 

Béla kap i t ány kocsira ült , elébe ha j ta t és a 

két szakasz rendőr mögötte követni akar ja , 

megál l í t tat ta kocsiját és megszólította Bar-

tha kap i t ányt : 

— Mi t akarnak az urak? 

— Kegyelmes uramat kísérjük be a vá-

rosba, a biztonság kedvéért . . . 

— Ne kisérjenek — vágott közbe Tisza 

gróf — mert amig itt vannak, nem megyek 

be a városba! Nem akarom, hogy figurát csi-

náljanak belőlem! 

Azzal visszaült a kocsijába és eltökélten 

várt . Nem engedte a kocsiját addig tovább in-

duln i , m i g a rendőrök el nem távoztak és ma-

gára nem hagyták . Csak azután hajtatott be. 

iMikor a kocsi a Tisza-kuria elé ért és 

megál l i t t , u j abb epizód játszódott le. A ka-

im előtt Becsei I g n ác őrmester néhány rend-

őrrel őrséget alkotott. A m i n t Tisza István 

meglát ta őket, még keményebben szólt reá-

j á k : 

— Kérem, m i t akarnak i t t !? A z istenért, 

hagy janak engem békében! Nem kell nekem 

őrizet! Menjenek innen, köszönöm a fáradsá-

gukat, de nem reflektálok rá! . . . 

— A kormány képviselteti magát a 

Rákóczi-szobor leleplezésén. Lukács László 

miniszterelnök ma arról értesítette Lázár 

Gyö rgy dr polgármestert, hogy a Rákóczi-

szobor leleplezésénél a kormányt Cicatricis 

Lajos, Csongrád vármegye főispánja fogja 

képviselni. 

— Áthelyezett főtisztviselő. Békefi Sán- j 
dort, az Első Magyar Biztosító Társaság fő- j 

tisztviselőjét, aki legutóbb évekig Nagyvára- I 

don volt, ismét Szegedre helyezték. ^ í 

— Uj segédlelkész a rókusi plébánián*. | 
Glattfelder Gyu la dr Csanádmegyei püspök a 

rókusi p lébán iára Hodács J ános segédlelkész 

helyett Biró Miklóst rendelte ki. 

— A választójogi reform és a nemze-
tiségek. Ezen a cimen Árgus 101 oldalra ter-

jedő röpiratot jelentetett meg, mely az oly ak-

tuál is választói reformkérdést a nemzetiségi j 

kérdéssel kapcsolatban hétfejezetben tár- J 

g.vnlja és utóbbira is beható módon kiterjesz- ; 

kedik. A mi i bevezetésében a szerző előadja, ' 

hogy főleg az a körü lmény tette szükségessé j 

a röpirat megírását, hogy a reformkérdés 

nemzetiségi vonatkozásai mindeddig nincse-

nek kellő módon kifejtve és megvilágítva. Ezt 

a jelenséget szerző főképen annak tulajdonít-

ja, hogy azok, akik irtak, nem igen ismerik 

a választói reformtervezet lényegét és célját, 

azok pedig akik ismerik, nem akarták a nagy-

közönséget tájékoztatni. A .röpirat minden 

pártérdek fölé emelkedve főképen két balvé-

leményt iparkodik megcáfolni; egyrészt azt, 

mintha a bécsi udvar k ívánta volna és kí-

vánná a radikál is választói reformot, főleg 

pedig m in tha egy ilyen radikális (reform a 

magyarság supremáciá ját és az ország ma-

gyar jellegét veszélyeztethetné. Ez utóbbi te-

kintetben Árgus sokoldaulan csoportosított 

pozitív adatokkal és erős érvekkel iparkodik 

ál láspontját beigazolni és arra a következte-

tésre jut , liogy tekinitve a magyara jku és ma-

gyar érzelmű lakosság számbeli, vagyoni és 

kul turá l is tú lsúlyát , egyáltalán nem lehetsé-

ges oly törvényt alkotni, mely a kifejezett 

aggályokat igazolná; Árgus véleménye sze-

rint épen a másajkuak háttérbe szorítása vál-

hat ik a magyar hegemónia veszedelmévé. Azt 

is cáfolni igyekszik Árgus, mintha a nemze-

tiségek és a munkásosztály erősebb képvise-

lete mellett a parlament értelmi és erkölcsi 

színvonalának sülyedésétől kellene tartani . 

Különösen érdekes a füzetnek az a további ré-

sze, amelyben a nemzetiségeknek a munkás-

osztályhoz és a szociálistákhoz való viszonyát 

fejtegeti. Ezzel kapcsolatban a nemzetiségi 

papság polit ikai szerepléséről is megemléke-

zik, e tárgyná l érintve a görög-katolikus ma-

gyar püspökség kérdését is. A füzet utolsó fe-

jezete, mely az udvar i körök és főleg a trón-
örökös felfogásáról mond el egynehány meg-

lepő dolgot, ami cáfolja azt a sokféle mende-

mondát , ami e tekintetben forgalomba hoza-

tott. Különben az egész mü célja a nemzeti-
ségi béke megteremtése. Árgus név alatt kü-

lönben Babes Em i l dr budapesti ügyvéd rej-

tőzik, ak i sok év óta a magyar-román barát-

ságot propagálja. A füzet ára 1 kor. 60 fillér 

és Szegeden Várnay L. könyvkereskedésében 

kapható. 

— A Szegedi Állatvédő Egyesület 
alapszabályai. A Szegedi Állatvédő Egyesület 
módosított alapszabályait a m. kir. földmű-

velésügyi minisztérium f. évi augusztus hó 

14-ikén 711165. X I . 3. sz. a. kelt rendeletével 

jóváhagyta. 

— Gázrobbanás a Zsótér-házban. Ma 
délután pontban egynegyed négy órakor ha-

talmas dörrenés visszhangzott a Széchenyi-

téren. Az óriási dörej megrezegtette a téren 

levő épületek ablakait. A városházáról és tör-

vényszékről ijedten futottak ki az emberek, 

mert nem tudták elképzelni, hogy mi történ-

hetett. A korzó népe és a járókelők ekkor 

már nagy tömegben futottak a Zsótér-ház 

felé. Itt történt a detonáció. 

A Zsótér-ház kapuja előtt mintegy öt-

hatszáz főből álló tömeg feketéllett. Az em-

berek ijedten néztek föl az elsőemeleti abla-

kokra, melyek közül kettőt ablakfélfástól 

együtt kivágott az utcára a robbanás. 

— Gázrobbanás történt! 

— Hányon haltak meg? 

ilyesmit kiáltoztak az emberek. Sokan 

berohantak a kapun. A lépcsőházban alig le-

hetett mozogni a kiváncsiaktól. Szakáll Jó-

zsef dr rendőrkapitánynak öt rendőrrel kel-

lett kivonulnia, hogy rendet teremtsen. A 

gázrobbanás Lévay Ferenc dr ügyvédi iro-

dájában történt. Az iroda az elsőemeleti fo-

lyosó végében van és két szobából áll. Az 

egyik a folyosóra nyilik, a másik pedig az ut-

cára. Az utcai szobát ma festették. Egy 

szobafestősegéd dolgozott benne. Molnár Er-

nő házems te í aki egyúttal géplakatos is, a 

gázcsillárt akarta kijavítani. A házmester le-

csavarta a csillárt. Később erős gázszagot 

érzett. Meg akarta tudni, hogy honnan öm-

lik a gáz és ezért létrán fölmászott a menye-

zetig és gyufát gyújtott. E pillanatban hatal-

mas dörejjel lángbaborult az egész szoba. A 

házmester lezuhant a létráról és elterült a 

i 
j padlór. A szobafestősegéd rémületében kiro-

hant az ajtón és az utcára futott. A fölrobbant 

gáz lángnyelvei a folyosóra nyiló szobába is 

behatoltak, ahol Lévay Ferenc dr az Íróasz-

talnál foglalatoskodott. Lévay dr az utcai 

szobába lépve, látta, hogy a házmesternek ég 

a ruhája és a lángok már a hajába is bele-

kaptak. Az ügyvéd levetette a kabátját és rá~ 

teritette a házmesterre, hogy elfojtsa a tüzet. 

Az ő lélekjelenlétének köszönhető, hogy a 

házmester halálos égési sebeket nem szen-

vedett. Molnár Ernő azonban igy is eléggé 

megsebesült. Arcán és kezén másodfokú égé-

si sebeket szenvedett. A házban lakó Ács 
Vilmos dr orvos részesítette első segélyben. 

A házmestert most a lakásán ápolják. A 

rendőri bizottság megállapította, hogy a gáz 

nem a menyezeten levő csőből ömlött ki, ha-

nem a gázóráná l levő csajból, amelyet valaki 

nyitva felejtett. Az igy k iáramló gáz jófor-

máén az egész szobát megtöltötte s ezért xolt 

olyan ereje a robbanásnak. 

— Csongrádmegye virilistái. Csongrád-

megye igazolóválasztmánya összeállította a 

legtöbb adót fizetők névjegyzékét. A név-

jegyzéket itt közöljük. A •-al jegyzettek 

adóit kétszeresen számították. 

Őrgróf Pallavicini Sándor 87,201.40. Ká-
rolyi Imre gróf 38,126.44. Berchtold Lipót 

gróf külügyminiszter 30,384.91, Sváb Sándor 

12,404.54, Kárász Is tván 5946.58, *Szeder Fe-

renc János dr 3630.04, Faragó An ta l ország-

gyűlési képviselő 4699.93, Beök I v á n (Szeged) 

4126.90, Szarka Mihá ly 2187.71, •Mojcsik La-

jos 2185.92, i f j . Vecseri János 2148.20, Szőke 

P á l 1938,84, Heimann I l lés (Szeged) 1934.80, 

*Ecseri Lajos dr 1837.68, *Bolyó K á l m á n 

1706.20, Mátéffy László 1643.51, Zsoldos Elek 

1579.05, Csapó János 1559.28, Jerney Zoltán 

1525.31, Nagy Ferenc 1453.05, Farkas Ignác 

1428.72, Windiscl i János 1379.60, *I711ár Is tván 

dr 1358.28, Endre An ta l dr 1321.60, Feteke 

Már ton 1308,11, Wo l f Miksa (Szeged) 1256.59, 

Ániszfeld Endre dr 1239.38, •Füs t i M. Sándor 

dr 1225.68, Po l lák K á l m á n 1207.10, •Lábos 

Endre dr 1182.62, *László Vi lmos dr 1175.32, 

•Péter Albert 1122.80, P intér Is tván 1115.08, 

•Buck Hermán dr 1113.14, Rúzs Molnár La-

jos 1107.92, Ju renák Imre 1097.63, Heiman 
Sándor (Szeged) 1084.71, P i t i Péter 1084.50, 

•Reisz Soma dr 1065.13, V i r ág Is tván 1063.42, 

Forgó G. P á l 1456.55, Csúcs János 1051.55, 

•Sza thmáry M ihá ly dr 1045.30, *Molecz La-
jos dr 1029.66, Szeiulrői László 978.02, •Ri-

mél ly Dezső dr 972.24, Káro ly i József 971.67, 

Szobotka Dezső (Szeged) 957.18, Cserna János 

948.53, Taj thy K á l m á n 933, Osucs An ta l 926.24, 

Rúzs Molnár Máté 921.25, Grósz Arnold dr 

915.08, Urbán János 911.66, *Csató Zsigmond 

dr 882.20, Korpás Pá l 877.70, Ha l l ó Adolf 

866.20, Kopasz Is tván 860.37, • K á l ó Gyula 

854.16, *Purjesz János dr 853.24, Debreczeni 

József 851.80, Eszes Imre 847.74, Va j d a Is tván 

840.47, •Vecsery Miklós 835, Kőszegliy Béla 

831.40, Deák Imre 826.30, •Albertényi Adolf 

dr 825.42, • F u t ó Zoltán 825.26, Mátéffy Kál-

m á n 824.84, Gyant P á l 823.79, Grüner Géza 

(Szeged) 816.66, •Sraka M ihá ly dr 814.13, Her-

ke Ferenc 806.27, *Pol lák Sándor dr 707.80, 

•Eis ler Soma dr 793.48, •Sp i lka Zsigmond 

739.40, •Mátéffy Pá l dr 777.76, Csúcs Káro ly 

774.73, Ú jhe ly i Sándor 774.55, B i ró József 

772.32, •Boér An ta l dr 769.74, O láh Gergely 

768.65, •Loeszl Jenő dr 765.14, Greskovics P á l 

759.66, Wirnmer Káro ly 747.60, Vecsery La-

jos 741.22, Weisz Simon 738.16, Nagy György 

Bá l i n t 734.42, Székács Elemér 722, Va j d a Sán-

dor (Szeged) 714.53, P i r i thy Má tyás 711.55, 

Dallos Sz. Imre 710.03, Weisz Miklós 7070.35, 

Székely József 705.36, Fekete M ihá l y 695 ko-

rona 01 fillér. 

— Fölszámol a szegedi zárgyár. A 

szegedi Kertész-féle Zárgyár Részvénytár-

saság vasárnap délelőtt rendkívüli közgyű-

lést tartott az iparkamarában Perjéssy Lász-

ló elnöklésével. A közgyűlésen elhatározták 

a gyár fölszámolását. Fölszámolónak megvá-

lasztották Boros Ignácot, Zsilinszky Tibor 

dr-t, May Gyulá t és Kertész Izidort. A gyár 


