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mun azonnal meghaltak, a többi pár perc 
múlva. A földbirtokos felesége és a cseléd-
ség a Tém,tett idején a mezőn dolgozott. 

— 3 millió adóhátralék Torotitálban. 
Torontál vármegye közigazgatási bizottsága 
most tartotta junius havi rendes ülését, a 
melyen Dellimanics Lajos főispán elnökölt. 
Tóth István pénzügy,igazgató jelentette, hogy 
állami egyenes adók cimén a (Vármegye te-
rületén a hátralék kitesz 3.769,7il3 koronát, 
vagyis az össztartozásnak ötvenhat százalé-
kát. Hadmentességi öijhan .nem kevesebb, 
mint 138,854 korona a hátralék, vagyis az 
össztartozás hetvenkilenc százaléka. 

— Kunitzer pénzbirsága. A budapesti 
lmntetöjáráshiróságon ma döntött Polányi 
biró abban a kérdésben, van-e joga Kimitzer-
,nek tovább is képviselni Kálmán Dénest? 
A biró bemutatta Kálmán kérvényét, amely-
ben visszavonta Kunitzernek adott ügyvédi 
meghatalmazás érvényét és bejelenti, bogy 
megnyugszik Tauszk Ferenc dr. tanár és 
Konrád Jenő dr. igazgató-főorvos fölmenté 
sében. Kunitzer kifogásolta a kérvény sza-
bályos voltát, mert — úgymond — ezt ugy 
pofozták ki a védencétől. Elmondja, hogy a 
mikor felkereste védencét a Scliwartzerben, 
igy szólott Konrád 'főorvoshoz: 

— Hallja maga! Állítsa ide nekem Kál 
mán Dénest! 

— Én nem vagyok hallja .maga! Én Kon-
rád udvari tanácsos Vagyok, — felelte a fő 
orvos. 

— Mi ügyvédek, — folytatta tovább Ku-
nitzer, — tudjuk a törvényt, .nem ugy, mint 
a büntető birák . . . 

Polányi biró, miután többszöri figyel-
meztetése sem használt, száz korona pénz-
büntetéssel sújtotta az ügyvédek-ügyvédét. 
Majd meghozta határozatát, amely szerint 
Kunitzer ügyvédi megbízatását visszavont-
nak tekinti s az ügyben a további eljárást 
megszünteti. 

— Fel,folyamodást jelentek be a határo-
zat ellen s kérem, hogy jogtalanság cimén 
Polányi biró ur marasztaltassék el a költsé-
gekben, — szólott Kunitzer s összopakkolta 
írásait, eltávozott. 

— Gossler vallomása. A budapesti mun-
káspénztár betörőjének, Gyimes Emilnek 
testvéröescse, Gossler Károly, mint ismere-
tes, a mult héten önként jelentkezett a mo-
narchia brailai konzulátusán. Innen kisérték 
haza Gosslert a budapesti ügyészség (foghá-
zába. Vass Károly vizsgálóbíró vasárnap 
délelőtt kihallgatta a betörőt, >aki elmondta, 
bogy bátyja vette rá a bűnre, ő beszélte rá, 
bogy fosszák ki közösen a munkáspőnztár 
pénzszekrónyét. Vésőket szereztek be s pró-
baképen előbb egy trafikba törtek ibe. A vizs-
gálóbíró jegyzökönyvet vett fel a vallomás 
ról s Gosslert vizsgálati fogságba vitette. 

— A pozsonyi muskásbiztositó válsága. 
Az Állami Munkásbiztositó Hivatal titkára, 
Papp Dezső dr. ez óv márciusában felfüg-
gesztette a (pozsonyi munkásbiztositó pénztár 
vezetőségét s ügyeinek vezetésével megbizta 
a főkapitányt. A pozsonyi munkások már 
akkor elkeseredéssel fogadták a felfüggesz-
tés hírét, de a higgadtabbak lecsillapították 
a zugolódókat. Mivel ez a felfüggesztés még 
most sem szűnt meg, a pozsonyi munkások 
bizalmi férfiai fölterjesztést .küldtek az Ál-
lami .Munkásbiztositó Hivatalnak, amelynek 
bejelentik, hogy ha nem állítják vissza sür-
gősen a pénztár autonómiáját, megtagadják 
a járulékok fizetését, ami az egész pénztár 
csődjét jelentené. Az Állami Munkásbiztosi-
tó Hivatal, ugy látszik, valami elhatározó 
lépésre készül, mert táviratban Budapestre 
rendelte a pozsonyi főkapitányt. A munkás-
ság izgatottan várja a döntést. A pozsonyi 
pénztárnak negyvenhétezer tagja van. 

— A képviselő autója. Kállay Tamás 
országgyűlési képviselő vasárnap délután öt 
óra tájban autóján kirándulásra indult a fő-
városban, az Andrássy-uton át. A képviselő 
maga vezette autóját. Az Opera táján ijed-
ten vette észre, hogy egy idősebb asszony 
idegességében nem tud kitérni az autó elől. 
Kállay még erősebben tülkölt, a menetet 
még jobban meglássitotta, majd amikor lát-
ta, hogy ez sem használ, egy ügyes fordulat-
tal a gyalogjáró szélére vezette az autót, 
bogy az asszonyt csak elüsse, de el ne gá-
zolja. Igy is történt. A gép elütötte az asz-
szonyt, d© .maga kelt föl és egy közeli ká-
véházban megnyugodva állapították meg, 
bogy az ijedtségen kívül baja nem történt. 

— Proletárasszonyok nagygyűlése. A 
világ valamennyi szociáldemokrata pártjai-
nak augusztus huszonegyedikén Bécsben 
megtartandó nagygyűlésével kapcsolatos kon-
gresszusra gyűlnek össze a proletáraisszo-
nyok is. ,Eddig tizennyolc államból jelent-
keztek részvételre. Magyarországból Bu-
chinger Manónéva] buszán mennek el a kon-
gresszusra. 

— A bródi csoda. Bród mellett a Szá-
vából egy holttestet fogtak ki, amelyről ugy 
vélekedtek a hivatalos közegek, hogy Kos-
tyál Gusztáv magánzóé. Eltemették a meg-
talált halottat, de tegnap a temetés után 
ugyancsak nagy meglepetés érte 'a községet. 
Maga a sirásó volt az, aki előtt a bródi or-
szágúton egyszerre csak fölbukkant Kostyál, 
aki épen hazafelé tartott. Sejtelme sem volt 
arról, bogy néhány nappal ezelőtt elföldel-
ték. Most már az a kérdés, hogy helyette kit 
temettek el? 

— Drága utazás. Nagykanizsáról irják: 
Dombovár és Somogyszob között az egyik 
utas elfoglalt egy egész fülkét és hogy sen-
kise zavarja, dróttal kötötte le az ajtót, me 
lyet még a kalauznak sem nyitott ki. So-
ínogyszobon ,a kalauz jelentést tett az ál.lo 
másfőnöknek, aki kénytelen volt csendőrö-
ket hívni. Ezek a kény elemszere tő utast le-
marasztalták, azonfelül az állomásfőnök 
megfizettette veje laz összes jogtalanu". el-
foglalt ülőhelyek árát, ami 54 koronát tesz 
ki. Hetvenkét kilométernyi utért elég szé-
pen megfizetett az utas a kényelméért. 

— Húsevő szarvas. „Das Buch fiir Alle" 
cimen isimert családi folyóiratból .vesszük a 
következőket: Felsőibajorországban L. erdő 
mester egy körülbelül egy éves szarvast ta-
lált majd holtra éhezetten és fáradtan mély 
hóban feküdni. Az erdőmester megsajnálta 
szegény párát, .fölemelte és magával vitte 
haza. I t t mindenek előtt egy csoanó illatos 
szénát tett eléje és megitatta. A fiatal szarvas 
csakhamar magához tért és erőre kapva és 
hamarosan megszokta az erdőmester háza-
tájáit. Különösen megkedvelte megmentőjét, 
akli sokat foglalatoskodott vele. Hans, — ez 
lett a szarvas >neve — ha szólitották a nevén, 
megjelent és az erdőmester tenyeréből ette 
a kenyeret és mindenféle csemegét. De leg-
kedvesebb eledele a májas hurka lett s ha 
ilyet sejtett a gazdájánál, addig szimatolt 
és ugrált gazdája körül, mig kapott belőle. 
Később pedig annyira megtagadta termé-
szetét, hogy mindenféle hust megevett, még 
szarvaspecsenyét is, melyre sört ivott. Egye-
bekiben is megváltozott a természete; elvesz-
tette veleszületett ífélénkségót és szoros ba 
rátságra lépett a vadászkutyákkal. Az Ősz-
szeveszést persze ez a barátság nem zárja 
k;i és akkor Hans ugyancsak tudja, miire való 
az agancs. 

— ízléses fabútorok, kárpitos áruk, kedvező 
fizetési feltételek mellett is kaphatók. Wies-
ne.r S. Oroszlán-utca 21. Telefon 844. 
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Beszámoló májusról 
— Emelkedett a halálozások száma. 

(Saját tudósítónktól.) A város - - - o r 
itatási bizottsága h é t f ő n délután, négv ®8 

tartotta szokásos Ihavi ülését Cicatricis 3 

jos dr. főispán elnöklése vei. Az ülésen j 
vásott havi jelentések főbb adatait az a 

részletes tudósításunkban ismertetjük: ]t 
Faragó Ödön dr. tiszti f ő o r v o s .a,z ® \ 

hónap közegészségügyi viszonyairól sW ^ 
be. ,A közegészségügyi viszonyok az 
nappal szemben kevésbé voltak kedre 
amennyiben a halálozások száma i|r)t 
A népességi szaporulat pedig r é s z i n t 
részint a születések szálmának keves® 
miatt csökkent. A kanyarójárvány én®1 

május elején teljesen megszűnt. Egy
t
e|nl£1l[ 

tegségek között a légzőszervi bánta 
uralkodtak ,leginkább s ezek okozták a ^ 
több elhalálozást. A népességi "'^fríy. 
adatai ezek: élve született 163 fin, 156 « ^ 
Halva született 6 fiu, 4 leány. íMegha'1 

fin, I I I leány. A népességi szaponlllat 

lélek, mig áprilisban 133 volt. y-
Jánossy Gyula királyi tanifelügy®^^ „ 

lentette, bogy a meglátogatott iskolák1 ^ 
tanitási eredmény a kívánalmaknak 111 ^ 
lelt. Iskolai mulasztások mostanában „ 
nyákon ritkán fordulnak elő, ami őrt• fl, 
tes jele annak, bogy a tanyai nép >>> 
kint tudatára ébred, bogy az iskola 
léti intézmény, amely a lakosság ,er .j^tó 
anyagi érdekeit szolgálja. Megáll3?' 
ezekhői, hogy a népoktatás fejlődé^/ 
nyán fokozatosan halad,. Ragályo* >1-
miatt mindössze a Rieger-tanyai isko'3 

lett két hétre bezáratni. , 0rjiit 
Kedacic Károly pónzügyigazga'to á * y 

májusban egyenes adóban 68808 koron® ^ 
mentességi díjban 17 korona emelke1'/^ 
tatkozott. Az emiitett ágazatok jöve®^. 
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Hirdetések közlésére legcél-
szerűbb a Délmagyarország. 
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zőségében tehát a májusi befizetési 
mény a mult óv ugyanezen iiónapjá®1 

szonyitva. 68825 koronával kedvezői"0 ^ 
Előírtak egyenes adóban 228 korona® 8, 
szágos betegápol,ási jót adóban 9 K 

Tárgyváltozás cimén töröltek: egy«»imii 
ban 5258, országos hetegápolási Ó' V^rt 
182 korona. Huszonhét szegedi lakos 
9301 korona adóhátralék erejéig 
zett halasztást a. magyar királyi a 
tal. z ó' 

Szapár József dr. királyi fit^f ^ te 
mult hónap börtönviszonyairól szó® ^ ^ 
Á "örvényszéki fogházban rend ós 
volt, szökés nem fordult elő. Jó volt ^ v 
mezés is, A törvényszéki 

fogháziban 
ban letartóztatásban volt 93 .férfi, 23 n < } V 
gálati fogságban 32 férfi, 6 nő. A ^ jócs-
kákból májusban 920 korona folyt 'be 3 

tár résziére. a jö® 
Alexander Lajos fiőállatorvos ftfé-

hónap állategészségügyi viszonya1'' ^ f ip 
rált, amelyek nem igen változtak. A ^ 
vész a VII. kerületben megszűnt, ÜG

 t£r3' 
kerületben még terjed. A város 
letéri elhullott 26 ,ló, 21 szarvasmar,h® ^filf 
tés. A közvágóhídon leöltek és 
tásra alkalmasnak találtak 601 n a g \ g 
81 növendékmarhát, 1011 szopós bori 
sertést, 1302 juhot, 3228 bárányt ós 
A vasúton kül- és belföldre ^ . W 
236 szarvasmarhát és 663 sertést, % 
egész város területén 1054 darab 'A 
687 12 filléres és 2954 négy fillér©9 

levelet. . ^ 
A jelentéseket a közigazgatási 

tudomásul vette. u 
„u 0 

(-) Elutasított fölebbezés. B e & y t f P 
dr. tudvalevőleg megfellebbezte a ^LoCk' 
nek azt a határozatát, amellyel 
bogy az öt, meglévő tanácsi 
•mellé egy közgazdasági iiírvosz'táiy # 
sát kívánja. A belügyminiszter 
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