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eltörött, kénytelen volt embereivel a szerb 

parton kiszállani. 

A szerb csendőrség egyelőre nem bocsát-

ja szabadon a honvédeket, hanem tovább 

folytatja a vizsgálatot. 

— Tisza István Pápán. A dunántuli re-
formátus egyházkerület ina délelőtt kezdte 
meg Pápán a főiskola dísztermében őszi köz-
gyűlését Antal Gábor püspök és Tisza István 
gróf főgondnok elnöklésével. A< gyűlésre szof 
katlanul nagy számban érkeztek meg a ke-
rület képviselői és az érdeklődő közönség. A 
különös érdeklődés Tisza István gróf főgond-
nok jelenlétének szólt. Tisza István grófot a 
terembe lépésekor percekig tartó éljenzés és 
taps fogadta s a közgyűlés fölállva üdvözöl-
te a főgondnokot, aki hosszú beszéddel nyi-
totta meg az ülést, amelyben a tanítók és lel-
készek fizetésemelése, valamint a bajdudoro-
gi görög katolikus püspökség ügyében nyilat-
kozott. A közgyűlést Antal Gábor püspök, 
egyházi elnök imával nyitotta meg. Az ima 
elhangzása után Tisza István gróf világi el-
nök állott föl szólásra és a tanítói kar hi-
vatásáról mondott érdekes beszédet. 

— Rákóczi-ünnepély Szegeden. II. Rá-

kóczi Ferenc fejedelem lovas-érc-szobrának 

vasárnap délelőtt 11 órakor történő leleplezé-

se nagy arányú ünnepéllyé nőtte ki magát. 

Nemcsak Szöged város összes társadalmi 

egyesületei, iskolái, a báromszáztagu szobor-

bizottság, városi hatóság és az egész törvény-

hatósági bizottság .lesz jelen az ünnepélyen, 

de számos vidéki vendég is érkezik e na-

pon (Szegedre. ,A szoborbizottság félreérté-

sek kikerülése végett közli, hogy meghívót 

csupán a törvényhatósági tagoknak s vendé-

gek nek küldött. A helyi testületeket, 'hivata-

lokat e sorok utján hívja meg az ünnepélyre 

s amennyiben részt kívánnak vermi az ünne-

pélyen, vagy koszorút helyeznek el a szobor-

ra és küldöttségileg képviseltetik magukat, 

jelentsék be ezt Jedticska Béla dr és Becsey 

Károly dr elnököknél vagy SznuMény Nán-

dor főtitkárnál, mely esetben hely biztosít-

tatik részökre. .Ezek a küldöttségek a szobor 

előtti korzón helyezkednek el. Az iskolák éne-

kes ifjak, dalárdák, egyesületek s körök he-

lye a szobor és iZsótér-ház közötti utcaré-

szen lesz. 

— Elvisznek egy zászlóaljat. A szegedi 

5. honvédgyalogezred negyedik zászlóalját 

elviszik Szegedről Budára. A negyedik zászló 

aljat azért helyezik át, mert tudvalevőleg 

a huszonnyolc honvédgyaiogezr-edet, a ne-

gyedik zászlóaljak beszüntetésével, négygyei 

szaporítják és Buda a 30. számú uj honvéd-

gyalogezredet kapja, amelyből az 1. zászlóalj 

Félegyházáról, a 2. zászlóalj Szegedről, a 3. 

zászlóalj pedig Székesfehérvárról kerül Bu-

dapestre. A 4. zászlóalj eddig a nagykörúti 

laktanyában volt, amelyet katonai raktárrá 

alakitattak át. 

— Közgyűlés. A szegedi Chevra-Kadisa 
szent egylet október 1-én, kedtl este 8 óra-
kor a hitközség nagytermében rendes köz-
g y ű l é s t tart. Napirenden egyéb jelentős tár-
gyakon 'kivül uj tagok fölvétele, valamint az 
elmúlt évben fölvett tag-oknak ünnepélyes 
fölavatása szerepel. Fölvételek iránti jelent-
kezések a közgyűlés napjáig a titkári hivatal 
(Margit-utca 20.) elfogad. Ezen közgyűlésre 
a tagok külön meghívót nem kapnak. 

— A szegedi szociálísták népgyülése 

A szegedi szociáldemokrata párt pénteken" 
este hét órakor népgyűlést és tüntetést akar 
rendezni s erre fölhívó piros eédülákat osz-
togat szét a munkások között. A népgyűlés 

a Klauzál-téren lesz s utána tüntető menet-
ben vonulnak föl a -szociálísták a Kárász-, 
Jókai-, Iskola- és Vár-utcán át a Széchenyi-
térre sinnen a Mikszáth Kálmán-utcába, a 
Munkás-Otthon elé. 

— Meghalt a méneskar parancsnoka, 

Mezőhegyesről jelentik: Podmaniczky Béla 

gróf alezredes, a méneskar parancsnoka ma 

meghalt. Az alezredest, aki nagy szaktudá-

sáról hires volt a hadseregben, a most le-

folyt királygyakorlatok alkalmával Ferenc 

Ferdinánd trónörökös többször tüntette ki 

megszólításával. 

— Zoványi Jenő - állás nélkül. A val-
lási türelmetlenségnek volt áldozata, Zová-
nyi Jenő sárospataki teologiai tanár. Kál-
vinról irt egy értekezést, amely református 
tanártársai meggyőződésével nem egyezett 
meg. Följelentették illetékes egyházi hatósá-
gánál és három fokon hozott fegyelmi ítéle-
tekkel megfosztották állásától. Igy került 
Budapestre a fővároshoz levéltárosnak, de 
ügyét nem hagyta annyiban és perújítással 
ujabb ítéletet provokált, amely rehabilitálta 
és felmentette azzal, liogy tanári székét újra 
elfoglalhatja. Zoványi erre a nyáron elhagy-
ta a fővárosi állását, újra Sárospatakra akart 
menni, de kiderült, hogy állásót már betöl-
tötték. Zoványi ragaszkodott jogához, hogy 
Sárospatakon legyen tanár, megindította 
eziránt az eljárást, de azt a feleletet kapta, 
hogy sajnálják, de nem tehetnek semmit. Ma 
aztán két állás között a pad alatt, azaz ál-
lásnélkül maradt Zoványi. Bárczy polgár-

mester ugyanis ma délelőtt betöltötte Zová-
nyi Jenő állását. Érdekes eulkert nevezett ki 
a helyére: Kassovitz Tivadar Bruno dr ka-
tolikus papot, akiről legutóbb sokat irtak a 
lapok. Kassovitz ugyanis ,/Szellemi áramla-
tok a reformáció idején a XVI . században" 
cimü müvével kérte az egyetemen történe-
lemhői való magántanári habilitálását. Nem 
kapta meg azonban a szükséges szavazatok 
számát, mert a tanároknak az a kifogásuk 
volt ellene, hogy — jezsuita volt. Most fővá-
rosi tisztviselő az egykori jezsuita. 

— Az ajánlott levelek kézbesítése. A 
szegedi postaigazgatóság egyszerűsíteni kí-
vánja az ajánlott levelek átvételének módját. 
A tervek szerint az ajánlott leveleket való-
színűleg a jövő év elejétől kezdve nemcsak a 
címzett, de annak szűkebb háznépe minden 
meghatalmazás nélkül veheti majd át. 
Ugyanez áll majd a negyven korona alatt le-
vő után vételi tételekre is. Az igazgatóság még 
nem döntött véglegesen eblien az ügyben és 
mint halljuk, többféle terv is van bírálat 
alatt. 

— Negyvenezer ember halála. 
A „Kölnische Zeitung" sanghai tudósitója 

borzalmas részleteket közöl arról a tájfun-

ról, mely csekiang tartományban pusztí-

tott. A tudósítás azért késett, mert a táv-

irati összeköttetés teljesen megszakadt. A 

halottak száma legalább 40,000; egész fal-

vak és városok eltűntek. Az ár a tarto-

mány déli részében még most is százszám-

ra veti partra a holttesteket. 

— Révay Simonné báróné meghalt. A 
magyar arisztokráciának mély gyásza van: 
kedden délután meghalt báró Révay Simon-
né, született tiszahegy esi és tajnai Tajnay 
Hona, csillagkeresztes hölgy ós néhai Erzsé-
bet királyné legidősebb magyar palotahöl-
gye. Nyolcvankilenc évet élt a matróna, aki-
nek holttestét csütörtökön fogják beszentelni 
a niuzeumköruti gyászházban s onnan a tu-
rócinegyei Kisselmecre szállítják a családi 
sírboltba. 

— Sarga kalap, sárga felöltő. Török-

kanizsáról Szegedre jött üzleti ügyben Szi-

vart János hentes. Amikor irt ügyes-bajos 

dolgait elintézte, kiment Szeged-állomásra, 

hogy majd hazautazik. Haza is utazott volna 

minden baj nélkül, ha a végzet össze nem 

hozza egy sárga kabátos, sárga felöltős fia-

talemberrel. A barátságos fiatalember társa-

logni kezdett vele. Csakhamar ugy összeba-

rátkozott a jómodoru ismeretlennel, hogy el-

ment vele egy kicsit csatangolni, amig a vo-

natindulás ideje elérkezik. Amint igy men-

nek, mendegélnek, egyszerre megszólalt a 

fiatalember: 

— Pompás üzletet tudnék önnel kötni, 

csak egy kis pénz kell hozzá. 

— Van vagy ötszáz koronám. 

— Az is elég — mondta a fiatalember és 

elővett egy kis csomagot. Megmagyarázta, 

liogy ebben a csomagban csupa luiszkoro-

nás bankjegyek vannak. Ezzel a csomag bur-

kolatát fel is tépte. A csomagoló papiros alól 

csakugyan kilátszott egy buszkoronás és a 

hentes szentül meg volt győződve, hogy az 

egész csomagban huszkoronásak vannak, öt-

száz kornát szó nélkül odaadott érte a fiatal-

embernek, aki váltig erősítgette, hogy több, 

mint tizezer korona van benne. 

— A csere okát majd később fogom meg-

mondani — súgta bizalmasan a hentes fülébe 

a fiatalember, aki beszaladt aztán egy trafik-

ba azzal, hogy szivart vesz. 

A hentes nem várta meg, amíg a fiatal-

en;ber visszaérkezik, hanem egy félreeső 

•helyre sietett, liogy a csomagot felbontsa. Fel 

is bontotta és a csomagban péiíz helyett tiz 

darab noteszt talált, legfelül pedig egy darab 

huszkoronást. A lóvá tett hentes persze azon-

nal a rendőrségre sietett és följelentette a 

szélhámos fiatalembert, akiről csak annyit 

tudott mondani, hogy magas, karcsú és sár-

ga kalapja, sárga felöltője van. Hajnal felé 

járt az idő, mire a becsapott hentes haza tu-

dóit utazni. A szegedi rendőrség most nyo-

mozza a szélhámost. 

— A „Matica" egyik szereplője. Tavaly 
augusztus hónapban az összes napilapok meg 
irták, hogy Újvidéken a szerbek irodalmi 
és kulturegyesiiletében, a „Maticá"-ban, an-
nak pénztárnoka, Manojlovits Lázár 450,000 
koronát sikkasztott. Ennek a sikkasztásnak 
áldozata is kellett, hogy legyen s az igazga-
tóság ilyent találni, is vélt az intézet főköny-
velőjében, Markovits Árkádiában, akit biin-
társi gyanú alapján letartóztattak. Tizenhá-
rom hónapi vizsgálati fogságból tegnapelőtt 
szabadult ki Markovits Árkádia főkönyvelő, 
anyagilag tönkretéve, lelkileg anyonsu.itva és 
agyongyötörve. Az erdőségeit lefoglalták, 
váltóit perelték, a fatermelő telepét tönkre-
tették. Október hóban lesz az ügy Kitárgya-
lása, amely iránt már most óriási az érdek-
lődés. 

— A must ára. Nemrégiben arról szól-
tunk, liogy a rossz termés 'következtében a 
mustot az idén aranynyal fogják fizetni, ami-
ből azután az is következik, hogy az 1912-iki 
bor ára a megforrás után olyan nagy lesz, 
liogy még a kitűnő jövedelemmel rendelke-
zők sem lesznek olyan anyagi helyzetben, 
liogy az ebédhez, vagy a vacsorához két de-
eicskét megigyanak. Azóta, hogy a must 
ára — közgazdasági nyelven szólva — emel-
kedő tendenciát követett, sok minden tör-
tént. Az eső ugy esett, mintha napszámba 
dolgozott volna. A nap csakis sátoros ünne-
peken dugta ki néhány percre a fejét. A szél 
pedig ugy sivított, mint az újévi, piacra ke-
rülő, fázó malacok szoktak visítani. Minden-
nek pedig az volt a következménye, hogy a 
szőlő nem volt képes érésbe jönni, de különö-
sen nem tudott cukrot szivni magába. Ebhez 
járult az is, hogy a rothadás, mely rendes kö-
rülmények között csakis szeptember végével 
szokott jelentkezni, megkezdődött, még pedig 


