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Ki volt Kovács Gábor? 
— Az öngyilkos ügynök tragédiája. — 

(Saját tudósitónktól.) Néhány nappal -ez-
előtt megírtuk, h-ogy Somogyi Szilveszter dr. 
főkapitány -egy level-et kapott, amelyben: Ko-
vács Gábor nevű imafcóá biztosítási ügynök 
'bejelentette, hogy a Tiszába öli -magát, ment 
Kecskeméten megsérült -és azóta -az egészsé-
ge nem állott helyre, betegen pedig nem akar 
a társadalom terhére lenni. Leközöltük 'an-
nak idején Kovács Levelét, is, amelyből a kü-
löncködő életunt tragédiáját megállapitani 
nem lehetett. Megírtuk azt ds, hogy tényleg 
a Tiszapartjám, a levélben jelzett helyen- ta-
láltak -egy (kalapot és sétapálcát, meg egy irat 
csomót, amelyben Kovács Gábor névre ki-
állított igazolvány vált, meg egy levél, ame-
lyet az öngyiilk-os i r t Szőke Antal szegedi ta-
nítóhoz, amelyben szintén bejelentette, bogy 
öngyilkos desz. 

,A holttestet még máig sem találták meg, 
pedig napokig keresték a felső Tiszaparton; 
ennek dacára (mégis valószínű, hogy Kovács 
tényleg végrehajtotta szándékát és a Tisza 
hullámaiban lelte halálát. Mivel az öngyil-
kos Kovács Gábor a főkapitányhoz írott le-
velében makói ügynöknek vallotta magát, a 
vizsgálat első sorban Makón indult meg Ko-
vács kilétének -magáliapitáisa végett. Itt azon 
bau, mint a imakói rendőrség jelenti a sze-
gedi rendőrségnek, senki sem ismerte Kovács 
-Gábort, jól lehet, ha a Gizella-hiztasitó tár-
saság ügynöke lett volna, nagy ismeretségé-
nek kellett volna lenni-. Igy aztán kiderült, 
h-ogy az ügynök nem makói, hanem makói 
(Trencsón megye) születésű és soha nem is 
járt Makón. 

(Ennek dacára a makói rendőrség egész 
-élettörténetét megáll-apitotta ,a szerencsétlen 
embernek. Ez -az élettörténet egy -nagyon 
szomorú (drámát takar, -mert Kovács Gábor 
életénél fájidolmasabb és sziv-bemarkolóbb 
-tragédiát alig ösimer-ünik. Egy elcsigázott, át-
hajszolt, letört és -elzüllött egzisztenciát vi-
selt jó darabig ez az -ember, aki a művészet 
vakító, eksztázisa mellett -kezdett karriert csi-
nálni és a -balsorstól űzve, majdnem Koldus-
ként halt bele a küzdések között kapott -sebei-
be. 

Kovács Gábor szegény szülök gyermeke 
volt. Apja, anyja korán, elhalt és ő -már öt 
éves korában árvaságra, jutott, fent a tótok 
között, ahol az idegen embereknek még a 
nyelvét sem értette. Hogy a kis gyereket, szü-
leinek halála után., -ki gondozta, ki nevelte, 
ezt nem lehet megállapitani. Annyi tény, 
hogy az árva okos, eszes gyerek volt, nagy-
ratörő tervei voltak és szinész akart min-
denáron lenni 

Tizenöt éves korában beállott Báródy tár-
sulatához, aki a Felvidékien játszott és egy 
ideig -a fiatal .gyerek számlapokat hordott k-i, 
a színészeknek cigarettáért, szivarért szalad-
gált; szóval szolgai teendőket végzett. Ké-
sőbb kandal-ős -lett az igazgató jóv-oltából és 
évek hosszú során felküzdötte magát a sen-
ki fia ügyes operett-szinésszé, A nyughatat-
lan vérű fiatalembernek azonban a színpadon 
sem v-olt sokáig maradása, A babérból meg-
élni nem tuidott, kereskedelmi szelleme reáli-
sabb foglalkozáshoz űzte, mely többet is jö-
vedelmez, imint a szinészkedés; egy napon el-
tűnt aztán a színpadról -és senki sem tudott 
róla semmit. 

P á r év múlva aztán ismét feltűnt isme-

rősei között. Ekkor már biztosítási ügynök 
volt és - gépel adásokkal -is foglalkozott. Azon-
ban ekkor is- panaszkodott ösmerőseinek. Azt 
mondta, hogy már -belefáradt a sok küzdelem-
be, beteges, (dolgozni -nem tud, az ifjúkori nél-
külözések szervezetét megtörték és keserves 
napokat él át. 

Idén márciusban került Kecskemétre, a 
hol aztán -a szerencsétlen ember elvesztette 
mindenét: egészségét, testi épségét, -életked-
vét, Üzleti idol-ga intézésében egy kocsi elü-
tötte Kecskeméten. A kocsi kehekei épen a 
-derekán menték keresztül ugy, hogy gerinc-
törést és májzuzódást szenvedett. Kovács so-
káig feküdt suly-os (bajával kórházban, de 
m-ikor kiszabadult, nem érezte magát egész-
ségesnek. Testi és -lelki -fájdalmai nem szűn-
tek meg és ezért a .zaklatott életnél inkább a 
nyugalmas halált választotta. 

iA holtteste még most sem Ikerült elő, 
talán a Tisza fenekén talált pihenést. 

Mit esináí most Pallós? 
— Hlr a bukott vasutkirályról. — 
(Saját tudósítónktól.) Budaipesten, a Li-

pót-kőrúton tevő K.ÍW&-kávéházban -minden 
reggel (megjelenik egy magas termetű úri-
ember. A szimpatikus arcú vendég kék sze-
meiből derű ragyog elő, rövidre nyírott an-
gol bajusza alatt mosolyra húzódnak ajkai, 
elegánsan- ölt-özködi-k s kopaszodó fején gon-
dosan ápolja -ritkás haját. A vendégek jói 
ismerik a ik-ék zakkós urat, a pincérek iha-j-
íonganak előtte s -mindenfelől mosolyogva 
üdvözlik: 

— Jó reggelt, Pallós ur! 
— Na, -milyen tervéken dolgozik imost 

Pallós ur? 
Mert az -csak természetes, hogy Pallós 

Ignác, ez ,az érdekes karri-ér, aki -milliókkal 
dobálódzott, vasutakat, gyárakat épített, ez-
reknek adott kenyeret, volt mélyen lent és 
magasan- fent, aki asztalánál az állami -élet 
magas- funkcionáriusait látta vendégül, au-
tón járt és palotában lakott, aki zseniálitá-
sával elkápráztatta az üzletembereket, nem 
nyugszik bele abba, Ihogy l-e taszították a 
passzivitásra -és gúzsba akarják kötni. Nem! 
Pallós Ignác, akire ép a napokban mérték a 
legsúlyosabb csapást, meg fogja mutatni, 
ihogy az olyanfajta embereket, -mint ö, nem 
lehet csak ugy egyszerűen beszüntetni. Pe-
dig az emberek imár halálositéletet mondtak 
az elbukott vasutkirály felett -és joggal tehet-
ték -ezt. A Temesvár—varjasi -és a mocso-
hiá—siófoki vasutak, (—amelyeket Pallós 
Ignác alapított —) ki-mondták, hogy egybe-
Oivadnak és átmennek a Máv kezelésébe. A 
Máv. az Investmenttől bérbe veszi a lkét vas-
utat s -ezért 4.365,000 korona értékű elsőbb-
ségi kötvényt állitanak ki, amelyet eladnak 
az Invest-mentnek. Ezzel szemben az angol 
vállalat, miután az üzleten másfél millió ko-
ronát keres, lemond követeléséről és az el-
sőbbségi részvényekről. A Máv. ötvenöt évig 
használja a vasutakat, amelyeknek jövedel-
mét a saját kielégítésére fordítja. Szóval a 
legegészségesebb érzékikei menti meg az ál-
lam, ami -menthető volt és igazán az -érdekel-
tek hálásak fehetnlek azl , ilyen megoldás 
miatt. . i.... I ^ y j i 

A Délmagyarország tudósítója beszélt 
az elbukott vasutkirállyal, aivi kijelentette, 
lio-gy a k-özgyülési határozatot rmegfeleb-
bezt-e. Hogy egyébként mik a tervei? Dol-
gozni akar, vasutat épit-e, vagy házat, ipari 
akciót k-ezd-e, vagy kereskedelmit, azt m é g 
nem tudja. Csak egy bizonyos. Dolgozni 
akar -és azt szeretné, ha a Pallós név megint 
oiyan jól csengene, mint évekkel ezelőtt, ami-
kor egyetlen szavára ezren és ezren fogtak 
a munkához. Igazi amerikai gondolkozás jell-
ieinzi ezt az emibert, — ezt el kell ismerni. 

25 kanyaróbeteg egy napon! 
(A szegedi járvány. — Tizennyolc 
osztályt bezártak. - Eddig nyolc-

száz megbetegedés történt.) 

(Saját tudósitónktól.) A kanyarójárvány 
még mindig nagy önértékben terjed Szege-
den. Szombaton huszonöt ujabb kanyaró-
megbetegedés történt, bár a főorvosi luvatal 
-most -már radikálisabb intézkedéseket foga-
natosított ,a veszedelem meggútlására és -el-
fojtására. A kanyarójárvány hetekkel ezelőtt 
lépett föl Szegeden és a mai napig — a tiszti 
főorvos; kijden-tése szerint — nyolcszáz 
megbetegedést okozott, a betegek harmad-
része azonban már fölgyógyult. Még most 
is különösen -el-ősegiti a járvány terjedését a 
szülők — a kevésbé intelligensebbek — nem-
törődömsége ;és hanyagsága, amire nagyon 
jellemző egy legutóbb történt eset. Egy ró-
k-usi -asszony elküldte a fiát, aki lázas és tö-
rődött volt a -rókusi iskolába. Levelet adott 
a fiuna-k, hogy azt adja át a tanítónőnek. A 
levélben arra kérte az asszony a tanítónőt, 
vizsgálja meg a fiát, mi baja van, mert a 
gyerek odahaza betegségről panaszkodik. A 
tanítónő rögtön megvizsgáltatta a gyereket 
ott az iskolában és kitűnt, hogy — kanyu-
rós. kz eset következménye az lett, hogy 
az egész osztályt be kellett záratni. 

Ilyen körülmények között nem igen le-
het -csodálkozni rajta, hogy például a -mai 
napon csak huszonöt kanyaró-megbetegedés 
történt. Azért csak, mert amint a főorvos 
munkatársunknak ma délelőtt mondotta, ez 
a szám annyit jelent, hogy a kanyaró immár, 
ha nem is szünőfélben van, de mindenesetre 
stagnál. 

— Hogy-hogy? — kér dez Lük. 
-Mire Faragó Ödön dr. a következő meg-

döbbentő adatokat tárta föl: 
— Hát azért kérem, mert -még egy hét-

tel ezelőtt egy nap alatt hatvan kanyaró-
megbetegedés történt. A 'megbetegedések 
szám-a most már csak huszonötre csökkent 
azoknak az erélyes intézkedéseknek a kö-
vetkeztében, amiket az iskolákban és a be-
tegség egyéb fészkeiben életbe léptettünk. 
Minden diák, aki huszonnégy óráig elmaradt 
az iskolából és azután eljön az előadásra, 
orvosi bizonyítvánnyal tartozik igazolni, 
hogy teljesen egészséges. Eddig összesen 
nyolcszáz kanyaró-betegünk volt, ezeknek 
azonban több mint a harmadrésze fölgyó-
gyult. Azt hiszem most már, hogy rájöttünk, 
hogy a szülők segítették elő leginkább a jár-
vány terjedését és a /szükséges intézkedé-
seket -megtettük, sikerülni fog a megbetege-
dések számát tetemesen csökkenteni. Eddig 
összesen tizennyolc osztályt zárattunk be a 
kanyarójárvány miatt -és azt hiszem, hogy a 
jövő héten már nem kelll bezárni egyet sem. 

Ezeket mondotta a tiszti főorvos, aki te-
hát reméli, ihogy a járvány továbbterjedéséi 
sikerül megakadályozni. Tekintve azonban, 
hogy 'hetek multán a járvány föllépése óta 
egy nap alatt huszonöt megbetegedés tör-
tént, még mindig nem mondható, hogy a jár-
vány csökkenőiéiben van s -épen ezért a leg-
radikálisabb óvóintézkedések-re van szük-
ség! 

Orosz hang Berchtold expozéjáról. 
Pétervárról jelentik: A Novoje Vremja 
Berchtold gróf expozéjáról a következő-
ket ir ja: Az expozéból az osztrák és ma-
gyar-szerb viszonynak egész sereg uj ne-
hézsége látható előre. Ha az orosz diplo-


