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— Elmennek a katonák. A hetedik had-
test, amelyhez a szegedi háziezred is tarto-
zik, Karánsebes és Lúgos közt tartja meg 
gyakorlatát. A 46-osok már hétfőn el is in-
dulnak Szegedről. A hetedik hadtestből két 

I csapatot alakítanak. Az egyiknek Meixner 
temesvári hadtestparancsnok, a másiknak 

- Csanády honvédségi altábornagy lesz a pa-
i rancsnoika. A főhadiszállás Belényesen lesz 
| s ott tartják a -döntőütiközetet is. Lefuvás 
| után az ezredeik vonaton visszatérnék áilan-
j dó állomáshelyükre. A harmadik évüket 
3 szolgáló bakáikat nyomban Ihazabocsátják. 
| Addig azonban nagy lesz a városban, különö-
| sen a korzón és a Stefánián a katonahiány. 

— A gyorsiró-kongresszus. Ma folyt le 
} a nemzetközi gyorsiró kongrtesisziuis blanmiaidilk 
| napja. Délelőtti tliiz óraikor ii isimét, az eiĝ leiss 
j rendszerek nemzetközi szervezetei kezdték 
] meg tanácskozásaikat. Délután ,a konigressaus 

résztvevői megtekintették Hajnik Károly, aiz 
első magyar orzsáiggytiilési gyorsiró sáriját, az-
tán kiránidiulták a budai hegyvidékibe. 

— Uj hadügyi találmány. A Vossische 
Zeitung jelenti: Havreból jön a jelentés, hogy 
Ulivi olasz mérnök egy jatton kísérleteket 

j végez a találmányával, amely szerint fény-
I villámokkal mintegy husz kilométernyi kör-

letben föl tud gyújtani minden robbanó anyai 
1 ot. Ez az ultraibolya S. sugarak segitségé-
el történik. A francia hadügyminisztérium 

tiszteket küldött Havreba, hogy jelen legye-
nek a kísérleteknél. Ul'ivi azt állítja, hogy ta-

1 lálmánya a hadviselés egész technikáját gyö-
keresen át fogja alakítani. 

— Heltai főpolgármester: menthetetlen. 
Budapest főpolgármesterén -már nem tud se-
giteni az orvosi tudomány. Azok a távirati 
jelentések, melyek ,a nagyibeteg aggódva ér-
deklődő ismerőseihez és hozzátartozóihoz 
rkeztek Budapestre, fokozatosan arról ad-
•ak számot, hogy Heltai Ferenc egyre rosz-

szábbul van. Eddig még volt valami halvány 
reménység, hogy a főpolgármestert meg le-
het menteni. Ma azonban már elkövetkeztek 
az utolsó órák. Hültl Hümér dr., aki Isehlből 
Budapestre utazott, ma táviratot kapott a 
beteg állandó kezelőorvosától, Ladányi dr.-
tól, amely -szerint Heltai Ferenc állapota egy-
re súlyosbodik. Purjesz Zsigmond egyetemi 
tanár, akit Isűhlbe hívtak, a konzultáció után 
elutazott, ö is lemondott a betegről. A ha-
lál most már csak órák kérdése. Ma reggel 
kilenc tórakor Heltai főpolgármester állapotá-
tól a- következő jelentést adták ki: 

A beteg az éjszakát -nyugodtabban töl-
tötte. Táplálékfölvétel minimális. A betegségi 
processzus terjed. A beteg nagyon gyönge. 
Mayer dr. kormánytanácsos, Ladányi dr. 

Sándor János belügyiminiszter ma tele-
fonon érdeklődött a nagyibeteg főpolgármes-
ter hogylétéről. 

— Az ország gyorsírói Szegeden. A 
Szegedi Gyorsíróik Egyesülete augusztus 15-
én délelőtt 11 óraikor leplezi le a Stefánia-
sétányán, az állami felsőkereskedelmi iskolá-
val szentben eső részen a imagyar gyorsírás 
balhatatlan megteremtőjének: Markovits 
I vámnak mellszobrát. A szegedi (gy orsírók ke-
gyeletének eme ünnepélyes megnyilatkozásán 
szívesen lá t ja és tisztelettel meghívja -a hazai 
és külföldi .gyorsiró egyesületeket ós köröket, 
ugy Szegődi -város hatóságát és közönségét. A 
program ez lesz: Érkezés augusztus 15-én 
éjjel 1 óra 25 perékor. Elszállásolás. Délelőtt 
9 óraikor reggeli a Kass terraszán. Délelőtt 
fél 10 óraikor a város nevezetességeinek meg-
tekintése. A Stefánia-sétányon át a Tiszapart 
és az Erzsébet-, Klauzál-, Dankó- és Rapaiics-
szobrok megtekintésié után a kultúrpalota 
•megnézése, a halpiac bemutatása, onnan Du-
gonics, Kossuth, Széchenyi,, Vásárhelyi, Ti-
sza és Rákóczi szobrainak megtekintése. Dél-
előtt 11 órakor a Markovite-szobor leleplezésn 
ünnepe. Déli 12 órakor a-v-iztorony megnézése. 
Onnan villamoson Újszegedre. Délután 1 óra-
kor Szeged város diszebéde a külföldi és ha-

zai vendégek tiszteletére. Ebéd u tán Újszege-
den séta, az újszeged! állami igyeiimebmen-
bely inegtekintósie. Délután 5 órakor a tiszai 
körtöltés megtekintése. Ozsoniua a Gedóban. 
Délután -fél 7 órakor a zsidó templom mlegné-
zése. -Este 8 órakor társas vacsora. A szobor-
nál : 1. Ünnepi beszédet tar t Dobay Gyiuía dr. 
elnök .\ 2. A szobor átaldása Szegeid város ré-
szére. 3. A szobor átvétele Szeged városi ré-
széről. Üdvözlések. (Koszorú csakis növtid jel-
mondat kíséretében tehető le.) 

— Seffer László temetése. Seffer-Sáfár 
László újságírót vasárnap délelőtt 11 órakor 
temetik. A temetésen, képviseltetik -magukat: 
a Budapesti Újságíró Egyesület, az Otthon 
Kör, a Nyugdíjintézet és azoknak a lapok-
nak a szerkesztőségei testületileg, ahol az 
elhunyt újságíró dolgozott. A kerepesi teme-
tő haiottaslházában Visoiitai Soma udvari 
tanácsos, a régi hirlapirói kar nevében Far-
kas Ernőd, az Alkotmány nevében pedig 
Früchtl Ede búcsúztatja el elhunyt kollégán-
kat. 

— Hofrichterné: magyar állampolgórnö 
A,z osztrák törvényszék Hofrichter Adolf-
nak, feleségéivel, született Gerersdorfer Anna 
Margittal kötött házasságát 1912. november 
b uszon negyedikén, három tárgy alás után f el-
bontotta. Ez a válás azonban nem azt jelen-
tette, bogy a házasfelek ú j ra házasságot köt-
hetnek. Sőt az .asszony köteles volt fér je ne-
vét viselni. A békéltetési tárgyalásokra Hof-
rícihtert a miölLe-rsldiaríi fegyházból vezették 
•elő. Az asszony állandóan (gyászruhában je-
leni meg. A tárgyalásokon Hofrichterné a 
legnagyobb határozottsáiggal kijelentette, 
hogy nem békül. Er re a biró egy végzéssel a 
házastársakat elválasztotta, Hofriiob terűé 
azonban végleg él akart -válni urától és 
miután ez az osztrák törvényeik értelmében 
lehetetlen volt, az asszony Förster Vaktor dir. 
pozsonyi ügyvédhez fordult, akit a r ra kért, 
szerezze ímeg neki a magyar állampolgársá-
got, bogy a magyar bíróságok elválasszák 
arától és ő ú j r a házasságot köthessen. Hof-
richterné a máigyar állampolgárságot ugy 
nyerte el, hogy Sendlein János pozsonyi ács-
mesterrel örökbe fogadtatta magát. Ez a 
Sémáiéin Pozsony társadalmáiban előkelő po-
zíciót foglal el, a pozsony i Ik-ereskodelmi és 
iparkamaránlak elnöke és tüzoltófiőparancsnOk 
Az örökbefogadási szerződés, amelyet Sen-
dlein és Hoifridh térné kötöttek, igy haugziik: 

— A szerződés megkötésére bennünket 
az a körülmény indított, hogy alulírott örök-
befogadó az örögbeíogadandó néhai atyjával 
gyermekkora óta a legbensőbb baráti vi-
szonyban, éltem, gyermekeiül nincsenek és 
az örökbetogadandóról tudóm, hogy oly ret-
tenetes .sorscsapásoktól sújtott, hogy külön-
ben édesanyjának a halotti anyakönyvi bizo-
nyítvány tanúsága szerint 1912. junuár ti-
zenkettedikén bekövetkezett halála óta min-
den támasz és segítség nélkül áll a világ-
ban. 

A szerencsétlen HoifriCbteriné, amióta 
fér jé t bezárták, valóságos kálvár iá t j á r t 
Bécsben. Az -emberek, ha valahol feltűnt szo-
morú, gyászruhás alakja, csapatashul utána-
tó'diultak, bálmiultáik és megjegyzéseikkel inzul-
tálták. Nem volt Bécsiben maradása. Elköltö-
zött Hahngasse-i lakásából ós Pozsonyba köl-
tözködött. I t t élt hosszabb ideig Sendleinék-
•néi. Az asszony lassanként ú j r a belelendült 
a társaságba, a finom -modorú, csinos nőt min-
denki szerette. Közben Hofrichterné Bécsbe 
utazott, ahoí gyermeke' született. Majd ujira 
visszatért Pozsonyba ós itt megismerkedett 
egy vezérkari századossal, aki beleszeretett az 
•asszonyiba ós feleségül kérte. Az asszony azon-
ban egyelőre nean akar férjhez menni. Az 
örökbefogadási szerződést, amelyet ez év áp-
rilisában kötöttek meg, már az igazságügy-
miniszter -is jóváhagyta. Hofrichterné tehát 
elveszíti ezt a szomöru emlékezetes nevet. 
Sendlein Annának h ív ják ma jd ezután ezt 
a szomorú kálvária j á r t asszonyt. Hdfricíhtér-
né most nincsen Pozsonyban. Elutazott egyik 
németországi fürdőhelyre, elbújt a kíváncsi 
szernek elől. , . 

— Megtörtént rémdráma. Lengyelország 
Sornovin nevű városkájában szörnyű eset tör-
tént. Egy .ottani vagyonos földbirtiolkosnak 
fia, Kanorsky Zénó beleszeretett a szomszéd 
birtokos leányába, Logurska Máriába. A le-
ány is viszonozta a szerelmét. Néhány nap 
előtt Máriát meglátogatta egy barátnője, aki 
nem tudott Mária és Kanorsky viszonyáról 
-és azt újságolta, hogy Kanorsky jegyet vál-
tott X. dúsgazdag gyógyszerész .igen szép 'leá-
nyával. Máriát annyira megtörte a rossz hir, 
hogy barátnőjének -távozása után a házi 
gyógyszertárból egy üveg mérget vett ki, 
megitta és szobájába tálmolygott, EzjenlközJten 
átjött Logurskáéíklholz Kalnorsky Leó és a szü-
lőktől megkérte Mária kezét. Az öregek be-
leegyeztek a házasságba és a leány any ja el-
indult Máriát megkeresni. Szehájiáíhaln találtja 
a díványon fekve, holtan. A látvány oly ször-
nyű volt, hogy az anya szivszélhüdlásiti kapott 
és azonnal meghalt. Logurslka és Kainorelky 
halva találta mindakiettőt. Az élettelen -leány 
kezében Kanorsky arcképét találták és egy 
Kanorskyhoz címzett levetet. Nem s-oklkal az 
eset után az i f jú Kanorsky Amerikáiba uta-
zott. és onnan -azt irta szüleinek, hogy ikcdóly-
Ibetegségie .miatt nem csudálná, ha történne 
vele valami. A szerencsétlen fim anyja any-
nyira megrettent a rossz hírre, hojgy hirtelen 
megőrült és az őrültek házálba .vitték. Miikor 
az i f jú Kanorsky az esetet meg|li/aíliliotta, s-ziive-n 
-lőtte magát és meghalt. 

— Egy szép leány a vasúti sínen. 
Pozsonyból jelentik: Egy fiatal, tizenhét éves 
leányt eszméletlen állapotban találtak tegnap-
előtt az esti órákban a csendőrök .a poasony— 
szombathelyi vasúti töltésen. A leányt egy 
ismeretlen férfi először elkábította valami 
szerrel,, azután pedig a vasúti sineikre fektet-
te. Tegnapelőtt, augusztus 6-á-n este tiiz óra 
tájban elindult Csatárt Venldel ós Kelemen 
Károly csendőrjárőr Ligetfaluról Korévre. A 
mikor a két járőr a Dunabid innenső végét 
már elhagyta, gyön-geha-ngu nyöszörgóst hal-
lott a vasúti töltés felől. A hang után indulva, 
föl jutottak a vasúti töltésig, hol legnagyobb 
rémületükre egy fiatal -nőre akadtak, akli 
eszméletlen állapotban feküdt a vasúti síne-
ken. Rögtön fölszedték a föltűnő szép fiatal 
leányt ós mesterséges lélegzés -utján magához 
téri tették. Amikor a leány magához tárt, el 
mondta, bogy Weissabel Herminának hívják, 
tizenhét éves, jutfagyári mu-nkásniő. Elpana-
szolta továbbá, hogy egy előtte ismeretlen 
férfi, akivel életében harmadízben találkozott, 
aznap este nyolc óra tájban, amikor ép az 
András királyi-téírii megállóhelyen a villa-
mosból kiszállt, orvul megtámadta, száját va-
lami kendőfélével befogta, amire ő eszméletét 
vesztette. Hogy mii történt vele aztán, vagy 
miként került a v-asuti sinre, arra már nem 
tud -visszaemlékezni. A csendőrjiárőr a leányt 
erre átadta a Legközelebbi rendőrnek, aki el-
vezette ia leányit szülői házaiba. A rejtelmes 
ügyben szigorú vizsgálat indult. 

— Hatvan leány megrontója. A Berli-
ner Tagiblatt híradása szerint a szász csend-
őrség a cseh határrendőrség támogatásával 
néhány napon át valóságos hajtóvadászatot 
indított -egy katolikus pap ellen), akit az 
ügyészség súlyos erkölcsi eltévelyedésért 
köröztetett. A lelkipásztor neve Klotek, már 
ötven éves s négy évvel ezelőtt imég Oschitz-
ba-n volt plébános. Működése alatt több izben 
is fölmerült a gyanú, -hogy a iközség serdü-
letlen leányai ellen merényletet követett el, 
de Kloteknek mindannyiszor sikerült a gya-
nút eloszlatnia. Végül azonban az ügyész-
ség is gyanúba fogta és vizsgálati fogságba 
helyezte. Klotek itt is tisztázta magát: ha-
marosan szabadlábra helyezték és az eljárást 
megszüntették ellene. Ezután Kloteket Göh-
renbe helyezték át s itt még folytatta er-
kölcstelenségét. Mikor látta, hogy bűne ki-
derült, az Erchegységbe menekült. A szász 
csendőrség és a cseh határrendőrség üldö-
zőbe vette s noiha a magaslatokat és a sza-
kadékokat egyaránt fölkutatták, eleinte nem 
tudtak ráakadni. Az üldözött pap ugyanis a 
hegységnek egy csaknem megközelíthetet-
len szakadékában rejtőzött el üldözői elől. 
Az utóbbi napokban azonban élelme elfogyott 
s az éhség kikergette rejtekhelyéből. Előbb 


