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Sajnálta a kutyáját és vissza szerette volna 
venni. 

— Megvenném .azt a. kutyát, tiszt ölt ur 
— kezdte nagy alázattal . 

A herceg megtudakolta, hogy mit óliajt 
még a pusztai magyar. Elmondták a kívánsá-
gát. Magkérdezték tőle, hogy mit adna érte. 

— Hát egy koronát adok érte, nem ér az 
többet. 

A herceg nevetve mondta németül: 
— Harmincért odaadom. 
— Annyit nem reszkírozok, volt a. juhász 

válasza. 
És sarkon fordulva elkullogott. A her-

ceg a kutyát magával vitte Hollandiába. 
— Az öreg Avram. Aradról jelentik: 

Felsőmisoly községben, borzalmas családi 
dráma történt tegnap este. Dud Teofil munkás 
összeveszett családjával és késsel támadt fe-
leségére, gyermekeire. A nagy sikoltozásra 
besietett veje szolbájába a hatvan éves Dud 
Avrám. A munkás rátámadt az öregre is, de 
ez baltát ragadott és agyonvágta a robusz-
tus, .nagy embert. Ekkor Dud Teofil öccse, 
a tizeniklencéves Mihá'y rontott neki késsel 
a hatvanesztendős öreg embernek. Az öreg 
Avrám felvette a harcot és egy rémes félóra 
után agyoncsapta a legényt is. Aztán önként 
jelentkezett a csendörségen. 

— Suba a villamoson. Budapesti mun 
katáráunk ir ja: Pest sehogysem érti meg a 
falu lelkét, a falu emberét. Olyan, mint a 
gazdag rokon, aki nem akar ráismerni régi 
atyafiságára. Ebből' a meg nem ismerésből 
születnek -aztán azok ,a mulatságos históriák, 
amik csak nekünk, városiaknak mulatságo-
sak, de keservesek a falu emberének. Min-
dennap lejátszódik egy-egy ilyen névtelen, 
szinte eseménytelen história, .amely annyira 
jellemzi a pesti gondolkozást. A minap is 
történt egy ilyen -eset. Az egyik budai vil-
lamosmegállónál ácsorgott egy öreg atyafi. 
Láda volt a kezében, a láda előtt pedig ott 
hevert a. suba, mintha egy hatalmas alföldi 
komondor volna. Az öregen meglátszott, hogy 
minden vagyona nála van. Fül akart kapasz-
kodni egy (kelenföldi villamosra. (Fölkapja a 
ládát, fölkapja a subát ós fölteszi a lábát a 
kocsi föl hágójára. A kalauz azonban ráripa-
kodik: 

— Nem szabad fölszállani ekkora cso-
maggal ! 

Azzal 'Csönget és a kocsi' (elindul. Az; 
öreg magyar dühösen néz a kocsi nyomába. 
Nem fér a fejébe, hogy az ő subája — cso-
mag. Mert a suba még Amerikában ,is suba 
marad és nem lesz belőle csomag még a ten-
gerjáró hajón sem. Csak a pesti villámos tette 
meg vél© ezt a csúfságot. Morfondirozik az 
öreg és pipára gyújt. Pipaszó mellett aztán 
kisüti, hogy azért asomag (a suba, mert ösz-
sze van .göngyölitve. Amikor megjelenik a 
következő kelenföldi kocsi, vállára veszi a su-
bát és fölszáll a villamosra. A kalauz azon-
ban most is rácsördit: 

— Szálljon le! A kocsin nem lehet dohá-
nyozni! 

A bus magyar nem akarván elhajítani a 
selmeci pipát, leszáll. És eteti ám mindennel, 
csak jóval nem a pesti villamost. (Egyszer 
a suba csomag, másodszor meg nem szabad 
dohányozni. Elszívta tehát nagy keservesen 
a pipáját, amely sebesebben égett a nagy 
indulat miatt, ami az öreg magyarban forrt. 
Mire végére ért, 'ismét megjött >a kelenföldi 
kocsi. Az öreg kiverte a, .pipáját és most már 
minden baj nélkül elindult vele a kelenföldi 
állomásra a villámos. Látszott az arcán az 
öregnek, libgy alig várja, hogy odaérjen. 
Alig várja a vasutat, amely elvigye a fene 
nagy városból, aliol a suba csomag s a villa-
moson nem szabad pipára gyújtani. 

— Halálos bűnhődés. Kaposvárról jelen-
tik: Kárász György, egy tiz éves és Seiler 
János, egy nyolc éves faluhidvégi fiu össze-
szövetkeztek és betörtek Fülöp Antal lakásá-
ra. Feltörtek egy ládát és kiloptak belőle hat-
száz koronát. Az asztalon találtak "egy re-
volvert. Kárász azt is zsebrevágta, aztán ki-
ugrottak az ablakon. Abban a percben' lépett 
be a gazda és utánuk ugrott. Az utcán dula-
kodni kezdett Kárászszal, a fiu kezében el-

sült a pisztoly is a golyó átjárta a tiz éves be-
törő mellét. Kárász a halállal vivődik. 

— A cigány nem muzsikál a cigánynak. 
Szombathelyről jelentik: Nyári Rudi cigány 
prímás, Festetis Vilma grófnő özvegyen ma-
radt férje most Szombathelyen aratja a mű-
vészi babérokat. Két héttel ezelőtt egyik kis-
asszony bohókás vidámsága táncre kérte a 
cigányprímást a szombathelyi fotográfus-
amatőrök házi mulatságán. A cigányprímás 
most vasárnap a Kovács-kávéházi muzsiká-
lás után frakkba vágta magát és hajnaltáj-
ban ezúttal meghívás nélkül, mint táncos ga-
vallér állított be az előkelő mulatságba, me-
lyen a város legjobb trásasága volt együtt. 
Táncra is kért valakit, de Árvái Jancsi a kon-
kurreus cigányprímás, aki a .mulatságot vé-
gigmuzsikálta, Nyári Rudi táncos kedvének 
láttáira letette a hegedüvonót és kijelentette, 
hogy az „idegen" cigányprímásnak nem mu-
zsikál. A .rendezőség kénytelen volt közbelép-
ni. Megértették Nyári Rudival, hogy muzsi-
káját majd másnap szívesen hallgatják, de 
a mulatságon van elég táncos és Nyári Rudit 
szívesen .nélkülözik. Nyári Rudi bocsánatot 
kért táncosnőjétől és csendben távozott. A 
kellemetlen incidens után ma el is hagyta 
Szombathelyt és visszatért Sopronba. 

— Medikus és munkásfány. Az éjjel 
halálos végű szerelmi dráma történt a fővá-
rosban.. Egy gazdag és előkelő földbirtokos 
•orvosnövendék fia és egy szegény asztalos-
mester leánya keresték együtt a halált, mert 
a fiatalember szülei nem adták beleegyezésü-
ket házasságukhoz. Egyik fővárosi szállóban 
mérget ittak. A fiatalembermeghalt, a leány 
súlyos belső sérüléseket szenvedett s minden 
valószínűség szerint hamarosan 'fel is épül. 

Ondrejovich László nógrádmegyei föld-
birtokos huszonhároméves Béla nevü orvos-
növendék fia az öngyilkos, Ondrejoviehék 
igen gazdag embereik. Losonc környékén 
vannak nagy birtokaik. A szülőknek három 
gyermekük vac Két fiu és egy leány. Az 
életunt szorgalmas tanuló volt, vizsgáit si-
kerrel tette le s most készült az orvosi szi-
gorlatra. Néhány hónappal ezelőtt Ondre-
jovich Béla megismerkedett egy kis munkás-
nővel, Szabó Sándor asztalosmester tizenki-
lenoéves Juliska nevü leányával. iSzabó Julis-
ka egy nagy budapesti könyvkötődében volt 
alkalmazva s egyik estén, a munkából haza-
menet találkozott először Ondrejovich Bélá-
val. A leánynak megtetszett az elegáns* csi-
nos fiatalember. .Hamarosan összebarátkoztak 
s attól kedzve elválhatatlanokká lettek. Ond-
rejovich Béla minden este .a műhely előtt vár-
ta meg szerelmesét s liazakisérte. Egy .hó-
nappal ezelőtt az orvosnövendék bevallotta 
szüleinek szerelmét s beleegyezésüket kérte, 
hogy a leányt feleségül vehesse. Ondrejo-
viehék hallani sem akartak erről a házasság-
iról s a szerelmes orvosnövendék ós édesap-
ja között olyan suly-os nézeteltérések merül-
tek fel, bogy Ondrejovich Béla elköltözött 
szüleinek a. Molnár-utca 15. számú házban 
levő pompásan berendezett lakásáról. Ugyan-
abban az időben, minden előzetes bejelentés 
nélkül eltűnt hazulról Szabó Juliska is. Két-
ségbeesett szülei a rendőrségen is bejei öntet-
tek eltűnését, a detektívek keresték .is a nyo-
maveszett leányt, de nem tudták megtalálni. 
A fiatal pár időközben különböző zugszállók-
ban bujkált s vidéken is járt. A múlt bét 
végén tértek vissza a fővárosba s a József-
,körúton levő Savoy-szállóban szálltak meg. 
Délután három óra tájban érkeztek ,meg a 
szállóba, aliol Osváth Béla dr. miniszteri fo-
galmazó és neje néven az első emeleten levő 
118. számú szobát bérelték ki. Csendesen él-
tek, rendesen a szálló éttermében étkeztek s 
nem igen jártak sehová. A szálló személyze-
te nászutasoknak nézte őket s fel sem tűnt, 
hogy alig mozdulnak ki a szobából. Ma reg-
gel hét órakor Fábiám, Mária szobaaszony a 
kilincseket tisztogatta. Mikor a 118. számú 
szobához ért, hörgés és jajgatás ütötte meg 
a fülét. Benyitott a szobába s az ágyban esz-
méletlenül találta meg a két vendéget. Az ágy 
mellett lévő éjjeliszekrényen ott állott á po-
hár, melyben a mérget keverték s több or-
vosságos üveg is. Ondrejovich már eszmélet-
len volt, a leáiny pedig kino&an hörgött és 

jajgatott. Nyomban kihívták a mentőket, a 
kik a két szerencsétlen teremtést a Rókus-
kórliázba szállították. Ondrejovich Béla 
nyomban a kórházba való felvétele után meg-
halt. Szabó Juliskán, aki szintén súlyos bel-
ső sérüléseket szenvedett,, m'a délelőtt nyo-
mormosást végeztek a Rókus-kórház orvosai 
s remélik, liogy megmenthetik az életnek. 
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KÖZI8AZ8ATÁS 
(—) A városok hitelügye. A szalma-

•lángok és a gyors energia-lanyhulások e ha-
zájában tiszteletreméltó és imponáló az a ki-
tartás, amellyel — igaz, 'hogy a viszonyok 
nyomasztó súlya alatt — a magyar váro-
sok hitólhgyüket dűlőre akarják vinni. A 
polgármesterek váradi kongresszusa volt a 
megnyitója a városok akciójának s most pe-
dig a városok kongresszusa állandó bizottsá-
gának október huszonhetediki ülésé Budapes-
ten folytatja majd a megkezdett mozgalmat. 
Ennek az. ülésnek ismét a .földgáznak a váro-
sok szempontjából való kihasználása és a 
városok 'hitelügye lesz a főtárgya. Az előadói 
tisztet pedig Bárczy István polgármester .és 
Lukács Ödön nagyváradi pénzügyi tanácsos 
töltik be. 

(—) Szeged szepíem berben. A köz-
igazgatási bizottság keddi ülésén a polgár-
mester ezeket jelentette: 

Az I. tan. ügyosztályhoz érkezett 611 
ügy, ebből elintézve 497 darab; a ILtan, ügy-
osztályhoz érkezett 278 ügy, ebből elintézve 
278 daraib; a III. tan. ügyosztályhoz érke-
zett 944 ügy, ebből elintézve 903 darab; a IV. 
tan. ügyosztályhoz érkezett 484 ügy, ebből el-
intézve 483 darab; az V. tan. ügyosztályhoz 
érkezett 1593 ügy, ebből elintézve 1507 darab; 
a VI. tan. ügyosztályhoz érkezett 426 ügy, eb-
ből elintézve 417 darab; a 'polgármesteri hi-
vatalhoz érkezett 769 ügydarab, .amelyből el-
intézve lett 761 darab. A kapitányi hivatal, 
mint önálló rendőrhatóságnál iktatást nyert 
3390 darab, amelyből elintéztetett 3363 darab, 
mint bűnügyi hatósághoz érkezett 545 ügy-
darab, melyből elintéztetett 545 darab. 

A pénztáraik forgalma a rnult hóban a 
következő volt: 

Különböző adónemekben befolyt 2.18000 
korona 05 fillér. Házipénztárnál: bevétel 
9066642 korona 48 fillér, kiadás 8965931 koro-
na 64 fillér, egyenleg ,100710 korona 84 fillér. 
Kötvénybevétel 9705971 korona 19 fillér, .köt-
vénykiadás 3402614 korona 72 fillér, egyen-
leg: 630,3356 korona 47 fillér. 

Árvatárnál: bevétel 1441494 korona 20 
fillér, .kiadás 1422017 korona 71 fillér, egyen-
leg: .19476 korona 49 fillér. Kötvénybevétel 
1980959 korona 93 fillér, kötvónykiadás 193107 
korona 17 fillér, egyenleg: 1787852 korona 76 
fillér. 

Javadalmi pénztárnál: bevétel 126820 
korona 88 fillér, kiadás 16640 ko-rona 73 fillér, 
egyenleg: 110180 korona 15 fillér. 

A mu.lt hó folyamán házassági hirdetés 
alól való felmentést 10 esetben kértek .és ad 
tak, ,mig gyermekeik vallásánál szóló meg-
egyezés felett 6 esetben vettek fel jegyző-
könyvet. A közbiztonsági állapotot illetőleg, 
a kapitányi hivatal mint büinügyi hatóságnál 
szeptember hóban tulnyomólag kisebb lopás, 
lopási kísérlet és jogtalan elsajátítás miatt 
130, könnyű és súlyos testisértés miatt 18, 
sikkasztás miatt 27, csalás miatt 7, közosend 
•elleni kihágás .miatt, 4, becsületsértés miatt 
.18, vagyon rongálás miatt 2, rágalmazás 
miatt 7, orgazdaság, zsarolás ós hamispénz 
kiadása miatt, magzatelhajtás, vallás elleni 
kihágás, tiltott szerencsejáték, .gyújtogatás 
miatt 2—2, gyilkosság, kuruzslás, okiratha-
misitás, hatóság elleni erőszak, erőszakos ne-
mi közösülés miatt 1—1 esetben .meirült fel 
panasz, illetve .tétetett feljelentés. 

Az elmúlt hó folyamán a város belterüle-
tén 1 gyártfiz, 1 kovácsműhely tüz, 1 üzleti tüz 
1 szoba tüz, 1 kcinyhatüz, 1 istállótüz, 1 rő-
zsetüz, 2 szénakazal tüz s. 1 kéménytüz volt. 

— Nincs pályázó ! Szeged külterületén 
tudvalevőleg 'két kerületi orvosi állás 'megüre-
sedett. Pályázatot hirdetett rá a város még 
a 'nyáron, a két állás betöltését a szeptembe-


