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A kópiám, ugy látszik, mem tudta leplezni ér-
zelmeit. Az utóbbi időiben annyira ment, hogy 
szerelmi ajánlatokkal ostromoTtia a leányt. 
Erre kiadták az útját. Strasserné megtiltotta 
leányainak, 'hogy a káplánt fogadják ós tnem 
is engedték be többé a lakásba. A szerencsét-
len ember tegnap reggel a pályaudvariról 
egyenesen Strasserók lakása felé tartott, de 
mem mert ia (házba bemenni. Ismerő® ivóit a 
járással s tudta, Ihogy a kertben találja a leá-
nyokat. Egyenesen feléjük tartott. A leányo-
kat- megdöbbentette a váratlan látogatás. A 
dult arou ember láttára szétrebbentek és 
Strasser Ilonka megriadtan akart (kitérni a 
káplán utjáboL 

— Csak egy szót, Ilonka kérem, hallgas-
son meg. 

A leány ki akarta tuszkolni, kérte, hogy 
távozzék. Uirbán tovább üldözte a leányt, kö-
nyörgött, rniajd előrántotta revolverét. A két 
kisebbik leány sikongva rávetette magát a 
káplánra, aki eélbavette Strasser Ilonkát. 
Ebben a pillanatban a kisebbik leány meg-
ragadta a káplán; karját, a revolver eldördült, 
de a golyó célt tévesztett. Urbán ekkor má-
sodszor is lövésre tartotta revolverét, a fegy-
ver eteiilt, de a második golyó sem talált. 
Vórbenforgó szemekkel, tántorgó lép-ésekkel 
sietett el a fcáp'láin. a dráma színteréről. A há-
rom leány megdöbbenésében segítségért sem 
tudott kiáltani, hagyták a káplánt, aki a pá-
lyaudvar felé futott és jegyet váltott a kassai 
vonatra. Délután érkezett meg Kassára. A 
pályaudvaron már rendőrök várták. 

A kassai pályaudvaron letartóztatták a 
szerencsétlen embert és még az éjszaka fo-
lyamán visszakísérték Eperjesre. Saly Győ-
ző rendőrfőkapitány Festh Géza kir. ügyész 
utasítására a rendőrség egyik céliájába zá-
ratta. A rendőrségen az a vélemény, hogy 
a káplán elmezavarában követte el a merény-
letet és valószínűleg szanatóriumba internal-
ják. 

A kassai egyházmegye vezetői nagy 
megdöbbenéssel fogadták a merénylet hí-
rét. 

— Már napokkal előbb hallottunk Ur-
bán István különös viselkedéséről — mon-
dották a püspöki aulában. — Nem volt nor-
mális ember, a püspök életét is féltettük tőle. 
Egészen biztosra vesszük, hogy elmezavará-
ban követte el tettét és hogy ezt az orvosi 
vizsgálat is kétségen kivül konstatálni fogja. 

Urbán István rokona Urbán Iván aradi 
főispánnak. Előnyös összeköttetései révén ko-
moly jelöltje volt egy sárosmegyei, jó java-
dalmazásu paróchiának és az elmeháboro-
dott ember plébánosi kinevezés előtt állott. 
A paróchia helyett azonban tébolydába fog 
kerülni a szerelmes szivü és szerelmében 
megbomlott idegü pap. , 

Megegyezés a románokkal. Tudvalevő-
leg Aradon a románok kimondották, hogy a 
képviselőválasztáson nem szavaznak, hanem 
semlegesek maradnak. Ma mint értesülünk 
román körökből, Tisza István gróf és a ro-
mánok között közeledés történt, annyira, 
hogy a románok nem maradnak tovább sem-
legesek, hanem Tisza íőtvánra fognak sza-
vazni. A megegyezés részleteit a románok 
még nem hozták nyilvánosságra. 

Bolgárok és szerbek véres harca* 
Belgrádból jelentik: A kormány rendeletére 
tegnap a rendőrség elkobozta azokat a kü-
lön kiadásokat, amelyekben a lapok hirt ad-
tak a Zlatovánál történt összeütközésről és a 
rendkívüli kiadások nagy rémületet keltettek 

városszerte. Az üszkübi távirat mindössze 
ennyit tartalmazott: , > 

Bolgár reguláris csapatok megtámad-
ták a szerb előőrsket. A mieink visszaverték 
a bolgárokat. A szerb déli sereg előnyomuló-
ban van a bolgár hadállások ellen. 

A szerb hadügyminisztérium az üszkübi 
főhadiszállásról ezt a jelentést kapta: A 
tegnapi ütközetben bolgáro komitácsik s szerb 
reguláris csapatok vettek részt. A bolgárok 
377 halottat vesztettek, a mi halottaink száma 
198 volt. — A Piemorít katonai lap külön ki-
adásban közli a Zletovonál lefolyt harcokat. 
A tudósitás fölött plakátbetükkel ad hirt az 
első bolgár vereségről. , , 

A képviselőház ülése. 
— Október 8-ig elnapolás. — 

(Saját tudósítónktól.) A nyári szünet 
előtt ma tartotta utolsó ülését a képviselő-
ház. A folyosón nagy diadallal beszéltek a 
munkapártiak a szegedi és a hódmezővásár-
helyi határozatról. 

Telegdy József, a munkapárt egyik al-
elnöke igy szólott: , i 

— Ez még semmi. Most jön majd Deb-
recen, ahol szintén nagy többséggel fognak 
bizalmat szavazni a kormánynak és Tiszát a 
város díszpolgárává választják. A többi tör-
vényhatóságokból is kedvező 'hirek jönnek. 

A folyosón beszélték, hogy Gyomán je-
löltet állit a munkapárt Perényi Zsigmond 
báró máramarosmegyei főispán személyében, 
akit azután a belügyminisztérium politikai ál-
lamtitkárává fognak kinevezni. Az államtit-
kári kinevezés már befejezett dolog. 

Féltizenegy órakor megérkezett a Ház-
ba Tisza István gróf miniszterelnök is, aki 
Pejacsevich Tivadar gróf és Tomasics Mik-
lós volt horvát bánnal a miniszterelnöki szo-
bába tanácskozásra vonult vissza. 

Feltűnést keltett a baloldali folyosón 
Győrffy Gyula Justh-párti képviselő megje-
lenése. Az ülésterembe nem ment be s mint 
a folyosón kijelentette, csupán azért jött el, 
hogy a Házban ügyes-bajos dolgait elin-
tézze. , , „tl B 

Beöthy Pál elnök 11 óraikor nyitotta meg 
az ülést. Bemutatta a miini&zfterelnölk átira-
tát arról, hegy V. Eerdinámd emlékére ju-
lius, Inén a budavári Ikoronázó-templomban 
gyászistentisztelet lesz. A főrendiháztól át-
irat éákezett, amelyben, tudatja, hogy a ikép-
viselőház által elfogadott törvényjavaslato-
kat és jelentéseiket 'letárgyalta. 

Nagy Sándor a .zárszámadási bizottság 
előadója jelentésit terjeszt élő az 1910. évi aár-
sízámaidásők átvizsgálásáról. 

— A miiniszterelinö'k ur iriván szólani! — 
mondotta az elnök. 

Tisza István: Jelentem a tilsait elt Háznak, 
hogy legkegyelmesebb (királyi kézirat érke-
zett. Kérem annak feldlvasásáit. 

A kiirályi kéziratot felvitték az elnökhöz, 
aki a borítékot felvágta é® átadta az írást 
Vermes Zoltán jegyzőnek. A királyi kézirat 
szerint ő felsége az országgyűlés jelen ülés-
s zab át október 8-ig elnapolja. A kézirat fel-
olvasásánál a munkapárt* Mikesen éljenezte 
a királyit. Kihirdetés végett átküldték a kéz-
iratot a főrendiháznak. 

Az elnök javasolta, ihogy a királyi leirat-
hoz képest .a legközelebbi ülést október '8-án 
tartsák, annak napirendjére a további teen-
dőkről Való határozást tűzzék ki. Felhatal-

mazást kért airra, hogy a királyt augusztus 
18-úin a Ház nevében üdvözölhesse és a meg-
üresedő kerületekben a választás iránt intéz-
kedhessek. 

— Ezzel a képviselőház mostani munká-
ját befejezte — szólt az elnök. — Kellemes 
nyaralást és megerősödést kívánok a Ház 
minden tagjának, hogy ősszel ujult erővel és 
munkakedvvel gyűljünk össze valamennyien. 

A munkapárti ák éljenezték Beöthy Pált 
és Tisza Istvánt, valamint.Khuen-Héderváry 
Károlyt. 

A villamos uj vonalait 
vasárnap nyitják meg. 

(Saját tudósítónktól.) A Szegedi Közúti 
Vaspálya R.-T. áltál kezdeményezett vonal-
kibővítési munkálatok befejezéshez jutottak. 
A társaság ugyanis egy teljesen uj vonalat 
létesített és két mellékvonalat fővonallá fej-
lesztett. Az uj vonal a Tisza Lajos-köruton 
halad végig és a Szeged-állomásra megy, il-
letve a Szeged-állomási vonal egyik reláció-
ját képezi, amennyiben az állomásról jövet, a 
Gizella-téren át a Tisza Lajos-körutra kanya-
rodik és egészen a pénzügyigazgatóságig 
megy. 

A közvágóhíd-gedói vonal uj irányt ka-
pott. Eddig a közvágóhidról a villamos a Pe-
tőfi Sándor-sugáruton és a Tisza Lajos-kör-
uton keresztül, a Kossuth Lajos-sugáruton 
bekanyarodott és a szinház mellett haladt a 
Gedóba. Ezután a vágóhídi kocsik a Petőfi 
Sándor-sugáruton áthaladva a Dugonics-té-
ren át a fővonalra térnek a Kárász- és Ke-
lemen-útcán és a Széchenyi-téren keresztül, 
a szinház mellett mennek a Gedóba. Na-
gyobb változás lesz még a temetői vonalon. 
Eddig ez teljesen különálló vonal volt. A Du-
gonics-téren volt a végállomása innen in-
dultak ki a kocsik és a Kálvária-utcán át, 
egyenes vonalban haladtak ki a belvárosi te-
metőbe. Most ezt a vonalat összekapcsolják 
az ujszegedi vonallal és igy a közönség 
szempontjából egy Kényelmes és kitűnő vo-
nalat létesitenek, amely át fog haladni a bel-
városon és átszállás nélkül összekapcsolja a 
város két távol eső részét. 

Azok a tekintélyes és befektetést igénylő 
munkálatok, amelyek szükségesek voltak az 
líj vonalak üzembe hozásához, a napokban 
teljesen elkészültek és az uj vonalak mütan-
rendőri bejárását ma tartotta meg egy bizott-
ság a vasúti- és hajózási felügyelőség vezeté-
sévei. A mütanrendőri bejáráson a vasúti- és 
hajózási felügyelőséget, illetve a kereskedel-
mi minisztert, Rohrmann Gusztáv vasúti fő-
felügyelő képviselte, aki egyben a bizottság 
elnöke is volt; a magyar királyi posta és 
távírda vezérigazgatóságot Kukorelli Elemér, 
királyi mérnök, a szegedi közigazgatási bi-
zottságot Thuróczy Mihály dr. városi fő-
ügyész és Obláth Lipót bizottsági tag. Sze-
ged város közönségét Somogyi Szilveszter 
dr. főkapitány, Balogh Károly tanácsnok és 
Biró Benő helyettes főmérnök, a Szegedi 
Közúti Vaspálya R.-T.-ot pedig Weiner 
Miksa elnök és Rosenfeld Nándor vezérigaz-
gató képviselte. 

A bizottság az uj vonalakat bejárta és 
azokat teljesen üzemképeseknek találta, mire 
a forgalom megnyitására és a vonalak üzem-
be vételére a kereskedelemi miniszter nevé-
ben az engedélyt megadták. Az uj üzem va-
sárnap, junius 29-én kezdődik meg. 

A mütanrendőri bejárás kielégítő befeje-
zése után a bizottság társas-ebédre gyűlt 
össze, melynek során a szegedi közlekedési 
viszonyokat Vitatták meg. A bizottság tag-
jai, ugy a kormány, mint a város részéről, 
egybehangzóan, megelégedésüknek adtak ki-
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