1913. julius
nek áldozta fel minden tudását a torontáliak
mégis 1901-ben egyhangúlag, a torontálmegyei nagyszentmiíklósi kerület országgyűlési
képviselőjévé választották meg. Ö ezután is
élénik részt vett Torontálmegye közügyeiben
is és a király érdemei elismeréseiül 1904-ben a
IÍI. osztályú vaskorama-renddel tüntette ki.
A kerületét elsőizben öt évig képviselte,
majd 1910-iki általános választáskor régi kerülete ismét megválasztotta egyhangúlag,
pedig Rónay Ernő már ekkor beteg volt és
programbeszédét se tartott választói előtt.
.Másodszori megválasztása óta, kerületét
egész mostanáig képviselte.
Az elhunyt képviselő a 67-es elveknek
volt folytonosan a ihive. A szabadelvű párt
feltámadása után ő is csatlakozott a párthoz. és mikor Khuen-Héderváry Károly gróif
megalapította a nemzeti munkaipártot, örömmel vallotta magát a politikai konszolidáltság katonájának; halála a nemzeti munkapártiban is általános részvétet keltett.
A család a halálesetről az alábbi gyászjelentést adta ki:
Hosszú aggodalom után, a mérhetetlen
csapás által -megtört szívvel jelentjük ugy
saját, mint a kiterjedt rokonság nevében,
hogy felejthetetlen édes fivérünk, illetve sógor, nagybátya és unokatestvér zombori Rónay Ernő országgyűlési képviselő, a vaskoronarend lovagja, a Torontálvármegyei Gazdasági Egyesület alelnöke, st'b. érdemdús életének 62-ik évében, folyó évi julius hó 21-én
hajnali 1 órakor, hosszú betegség után és
vallásos kötelességének eleget téve, az Úrhoz
csöndesen megtért.
A boldogultalak lelki üdvéért az engesztelő szentmise áldozat Kiszomborfoan ,a kegyúri templomban folyó hó 23-án délelőtt 10
órakor mutattatik be az egek Urának, mely
után földi maradványai a római katolikus temetőben levő családi sírboltban fognak örök
nyugalomra helyeztetni.
Az örök világosság fényeskedjék neki!.
Zombori Rónay Cecília. Zombori Rónay
Vilma, Zombori Rónay Jenő.

HIREK.
Munkában a magyar
szüffrazsettek.
— Testületileg tagadják meg az adófizetést. —
(Saját tudósítónktól.) A nemrég lezajlott
választójogi nő kongresszus következményeinek első hajtása ime kifakadt: a dolgozó magyar nők elhatározták, hogy megtagadják az
adófizetést. Mrs. Despard, az angol 'nőmozgalom egyik zseniális vezérének példáját követik nálunk, Magyarországon is.
,A londoni szüffrazsett ugyani® — aki különben óriási vagyonnal bir — már évek óta
nem fizet, .adót, azon a cimen, hogy ő nem választó állampolgár. Az angol hatóságok ihiiáha
fenyegetőzdtek, Mrs. Despard hajthatatlan
maradt. És mit tehetett London? Megunta a
molesztálási és törölte az aidót .a harcias
szüfrazsett kontójáról.
Most nálunk egy nagy csoport intellektuális nő verődött össze., akik (hadait üzemnek
a magyar adókivető 'bizottságnak.
Szövetkezve egymással, megírták a következő hadüzenetüket minden egyes kerület
adókivető bizottságának:
— Több ezerre rug Magyarországon a
kenyérkereső dolgozó nők száma, akiktől
adót szed az állam s akiknek létezéséről tudomást szerez akikor, h a fizetségről van szó.
A munka terhe ép oly súlyosan nehezedik
vállainkra, mint. férfitársainknál, a kenyérharc nálunk épp oly véresen küzdelmes, mint.
férfikollégáiirJknál s az adót szintén oly mértékben sózzák reánk, mint a férfiakra . . ,
Mindenből kivesszük a. .részünket: komoly
munkából, a megélhetés gyötrelmes, kínos
harcából, a proletár szenvedéseiből . . . Minden rosszat egyformán viselünk a férfiakkal
és mégis kizárnak .az alkotmányos jogokból
ami pedig hivatva van az állam összes nőinek helyzetét, megjavitani . . .
A Magyar Feministáik Egyesülete, az Országos Nőszövetség és a Tisztviselőnők Egyesülete, valamint a magyar orvosnők is a választójog javaslatának letárgyalásakor sürgönyt menesztettek a honatyákhoz, azzal a
kéréssel, hogy vegyék he .a javaslatba a nők
választójogának kérdését, amidőn is Lukacs
László volt miniszterelnök egy gúnyos mosollyal napirendre tért a dolog fölött . . . Tehát egyszerűen elintézte a nőket és kifejezést
i.s adott abbeli gondolatának, hogy nem tartja komoly dolognak a nők politikai mozgalmát.
— Mi tehát egyenesen Lukács László akkori magatartásából indulunk £i most, midőn az adófizetést megtagadjuk. Nem vették
komolyan az asszonyok emberi értékét, nem
adták meg jogainkat, tehát nem fizetünk adót
sem. És mindaddig nem engedjük elszedni a
fáradságos munkával szerzett keserves garasainkat, mig ami jogaink megadásával az
államnak joga lesz azt .beszedni.
Igy szól a nők .memoranduma. Legkiválóbb orvosnőink, tisztviselőnőink csatlakoztak a mozgalomhoz. Természetesen inkább
budapestiek vannak még a mozgalomban, ellenben a vidéki városokban most toborozzák
,az adót nem fizető nőket, Vájjon mi lenne,
ha a férfiak is csatlakoznának ehez a mozgalomhoz?

Az uj francia szolgálatidő. Párisból
jelentik: A kamara szombaton 358 szavazattal 207 ellenében elfogadta a hároméves szolgálat behozatalára vonatkozó
törvényjavaslatot,
A szavazás előtt Cmllaux képviselő 140
képviselő nevében azt a kijelentést tette,
bogy nem akarnak a javaslat mellett szavazni, mert ellentmondásokkal teli változtatásokat tartalmaz és a reakcionariusok
közreműködésével jött létre.
Barthou miniszterelnök válaszában kijelentette, liogy oly ügyben, amely Franciaországot érdekli, csak franciákat akar ismerni.
A .miniszterelnök azt a sürgős kérést intézi a
Házhoz, Ihogy fogadja el a javaslatot.
A 207 képviselőből alakult kisebbségben,
amely a (hároméves katonai szolgálát ellen
szavazott, 86 szoeiálista-radiikális, 19 baloldali
republikánus, a demokratikus baloldali három tagja, 69 egyesült szocialista, 29 független szociálisba és egy pártcnkivüTi volt.
A mérsékelt köztársasági, a konzervatív,
a nacionalista és néhány radikális újság meg
elégedésüket fejezik ki a törvény elfogadásán
és azt a meggyőződésüket fejezték ki, bogy
a kamara a nép többségének véleményét juttatta kifejezésre. A javaslat elfogadása Barthou érdeme, aki számos nehézséget és .gáncsvetést hárított el az útból, amelyekkel a szociálisták a törvény .létrejöttét fenyegették.
Ezzel szemben a Badical ezt í r j a : Respektálni fogjuk e törvényt, amig törvény marad. De ez egy napos törvény fölött áll az
— Kálmán Gusztáv v. b. t. t.
ország akarata. A köztársasági .nép hallatni
fogja szavát és döntésétől nem kell tarta- őfelsége Kálmán Gusztáv kereskedelemügyi
nunk.
államtitkárt valóságos belső titkos tanácsosává
nevezte ki. A kinevezés a hivatalos lap
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legközelebbi számában fog megjelenni. Ez
a kinevezés politikai életünkben kellemes
H i i d e s s e n
a
szenzáció erejével ihat, mert Kálmán államD é l m a g y a i 01
s z a g b a n titkár egyéniségét pártkülönbség nélkül becsülik és .kedvelik, azt a munkásságot pedig,
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amit az ország érdekében kifejt, mindenki jórészben ismeri.
— Augusztusban leleplezik a Markovltsszobrot. Tudvalevő, hogy a Szegedi Gyorsírók
Köre elkészíttette Markovics Ivánnak, az európai hírű magyar gyorsírónak és a Markovics-Gabelsberger gyorsirási rendszer megalapítójának a szobrát, amelyet a kör a városnak ajándékozott. Csupán arra kérte a
várost, ihogy a szobor Szegedre szállítását
és fölállításának költségeit födözze. A tanács elhatározta, ihogy a szobor szállítási és
fölállítási költségeit szivesen lődözni fogja,
ma délelőtt tartott ülésében pedig kijelölte a
szobor helyét is. Eszerint a szobrot a Tisza
Lajos-körut, a Fodor- és Takaréktár-utcák
tengelyében lévő háromszögű térségben állítják föl faragott kövekből készült két méter
magasságú talapzatra. A szobor leleplezése
augusztus 15-ikén lesz impozáns ünnepség
keretében, amelyre a budapesti nemzetközi
gyorsiirókongresszus tagjai közül mintegy 80
külföldi és százhúsz magyar gyorsíró rándul
le Szegedre. A tanács a külföldieket, akjk
a budapestiekkel együtt augusztus 14-én este
érkeznek Szegedre, szép fogadtatásban kívánja részesíteni és a város vendégeiül látja.
Gaál Endre dr. kulturtanácsos fogadja majd
őket a vasúton, a leleplezés napján pedig a
város ebédet ad a tiszteletükre. A külföldiek
között a város nevezetesebb intézményeinek
fényképeit feltüntető albumot osztanak szét.
A vendégeik augusztus 16-án utaznak el Szegedről.
— A főorvos szabadságon. Faragó
Ödön, dir. tiszti főorvos1 keddien kezdi meg hat
hétre terjedő szabadságát, A főorvos szabadsága alatt részt vesz a londoni nemzetközi
or ov oskongresszus on.
— Bontják már a Demeter-templomot.
Vasárnap már mem misézték az öreg belvárosi templomban. Az istentiszteletet a Rozália-kápolnában tartották, amelybe ötven ember ás alig tér be, A hivők nagy serege a kápolna előtti térségen szorongott. A Demetertemplominak ideigilenesen fönmaradó részét
pár hét múlva befalazzák, ideiglenes főoltárt
állítanak föl benne és attól kezdve a fogadalmi templom fölépüléséig ott tartják az istentisztelőket. Jászai Géza püspök tudvalevőleg arra 'kérte a tanácsot, hogy a plébánia
'hivatal részére bórhely iségről gondoskodjék,
mert a .régi épület egy részét lebontják. A
tanács ma utasította a mérnökséget, hogy a
.plébánia részére ideiglenes helyiséget béreljen. Valószinüleg a Gizella-téri Balogih-palotában kap ideiglenes otthont a plébánia.
— Kanyaró Szegeden. A gyeimekekve
szedelmes betegsége, a kanyaró veszedelmesen terjed. Faragó Ödön dr. tiszti főorvos
a Napközi-Otthont tizennégy napra bezáratta, mert az Otthon gondozására bizott gyermekek közt is terjed a járvány. ,
— Földrengés. Stuttgartból
jelentik:
Tegnap délután egy óra és hét perckor csaknem egész Württembergben és Stmsszburgban rövid és heves földrengést érezték. Stuttgartban az emberek megrémülve tódultak az
utcákra. Néhány ház kéménye beomlott. A
földrengést különösen erősen érezték a sváb
Alpesieken. Hohenzollernból és Bádenből is
érkezik jelentés a földrengésről. Szerencsétlenséget ©gy jelentés sem említ. — Déli egy
óra tájban Bécsben gyenge földlökést lelhetett érezni. Valószinüleg a wűrttembergl
földrengés utolsó hullámverése volt ez.
A
földrengés olyan gyenge volt, hogy általában alig érezték.
— ötven éves papi j bileum. Temesvárról jelentik: Bensőséges ünneplés,ben .részesdtette Dóez községe .közszeretetben álló
öreg papját, Bossér Jánost abból az alkalomból, hogy papi működésének ötvepedfik esztendejét betöltötte. Este fáklyászenével je-

