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is megfelelő mikénti módosítása és esetleg 
módosított alakban lleendő meghosszabbítása 
iránt megállapodást létesítsünk. 

Ha tehát a tek. Tanács kegyes volna sa-
ját elvi álláspontját vagy a város közönségé-
nek óhaját velünk közölni, imi készek va-
gyunk a közvetlen tjírgyallás fonalláít föl-
venni. 

Egyúttal kijelentjük már most, ihogy mi 
is hajlandók vagyunk a tett ajánlatunk visz-
szavonása mellett uj konkrét ajánlatot tenni. 

Miután a tek. Tanács nagybecsű felhí-
vása is sürgősnek jelzi a tárgyalások meg-
indítását, tisztelettel kérjük, méltóztassék 
ezen, egyelőre általánosságban tartott vá-
laszunk mérlegelése után a tárgyalások meg 
kezdésére alkalmat nyújtani. Kiváló tiszte-
lettől: Központi Gáz- és Villamossági Rész-
vénytársaság. 

A kútba dobta öt gyermekét. 
— Családirtás Békásmegyeren. -
(Saját tudósítónktól.) A budai határban, 

Békásmegyer területén fekszik egy kies, zöld 
fákkal szegélyezett árnyas nyaralótélep, a 
kissinki-telép. E telepnek egyik magános 
villájában élt Moser Miklós vasöntő előmaiu-
kás, harmincöt éves feleségével iás öt gyer-
mekévél. A legidősébb gyermeke, Gizella, ki-
lenc éves, Etelka hét éves, Miklós öt éves, 
Lajos három éves és Gyula hót hónapos. A 
család ideális boldog életet ólt, a iférfi miun-
kaszerető, becsületes, családi életet élő em-
ber, akire ugy a iGanlz-iyillamoisságti rész-
vénytársaságinál, amelynél 1913. 'februárig 
előmunká® volt, mint a Ganz-Danubius-gyár-
uál; amelynél jelenleg ellenőri állást foglallt 
el, csak a legjobbat mondják. Ma reggel is, 
fél hatkor, a iférj nyugodtan elbúcsúzott csa-
ládjától és elment a gyárba. Felesége ekkor 
már ébrein volt, kint az udvaron foglalatos-
kodott, gyermekeit öltöztette. 

Ailig hogy elment a férj, az asszony nyu-
godtan kiment az udvarba. Az árnyas akác-
fákkal szegélyezett udvar közepén közönsé-
ges falusi fakut áll: a kut hét méter mély-
ségű, 180 centiméternyire áll benine a viz. 
Csigán járó kötél nneriti ki a butiból a vi-
zet. 

Az asszony a legidősebb kis leányt, Gi-
zuskát, a kúthoz hivta s azt mondta neki: 

— Menj fel kis lányom, kend meg a csi-
gát, mert nyikorog. 

A kis leány maga sem tudja miért, ta-
lán az anyja hangjában volt valami szokat-
lan, rémiülten szabadkozott. 

— Félek, anyuskám, le akarsz dobni. 
— Ne félj te csacsi, csak nem bántom a 

saját legkedvesebb gyermekemel:. Menj fel s 
tedd, amit mondtam! 

A leányka nyugodtan mászott feli a kut 
peremére, alig ért azonban idái)g, az anyja 
hátulról derékon kapta ós erős lökéssel , a 
kútba vetette. A kuttól pár lépésre levő ba-
rátságos rózsakertbe ment ezután az asz-
szony és onnan kibivta Miklós fiát, elvezet-
te a kutig, őt is felültette a kut peremére és 
beledobta. Igy egymásután hajigálta be La-
jos, Gyula és Etelka nevii gyermekeit, anél-
kül, hogy a következők az előzőről tudtak 
volna. Ez annál is inkább könnyebben tör-
ténhetett, mert a gyermekek rémületükben 
jajkiáltás nélkül, szinte eszméletlenül tűr-
ték sorsukat. Miután minden gyermekével 
végzett, maga is belevetette magát a kútba, 

A házban Moserék egyedid laktak és igy 
a vérdermesztő jelenetnek nem volt tanuja. 
A szomiszédban lakik Kuli Károly vasöntő-
munkás, aki ezidőben még aludt. A felesége 
látta csupán, hogy az asszony feláll a kut 
peremére, mint aki bele akar ugrani. Rcsz-
szat sejtve, berohant a házba, fölverte az 
urát és a Moserék villájába szaladtak. Re-
mes látvány vetődött szemük elé. Föllár-
mázták az egész környéket, hamarosan öt-
ven-hatvan ember csődült a kut köré. 

A gyerekek, ahogy egy kicsit feleszmél-
tek, velőtrázó sikoltásban törtek ki: 

— Segítsenek bácsik, megfuladunkt 

Szimrák János, vámőr kötelet eresztett 
a kútba ós lekiáltott Mosernálioz: 

— Szerencsétlen asszony, fogódzón a 
kötélbe és másszon fel. Az asszony vissza-
szólott: 

— Meg akarok halni és azt .akarom, 
hogy gyermekeim is meghaljanak, 

A .gyámoltalan gyerekek nem tudtak 
magukon segiteni, végre létrát hozlak, le-
eresztették a kutha, Szimrák és Kúti egy-
másután ereszkedtek le és egyenkint hozták 
föl a már fuldoklóikat Lajost és Gyulát hoz-
ták ki legutoljára az öt gyermek közül, ezek 
azonban már ímeg'fuladtak s igy csak a holt-
testük kerülhetett fel. 

Az .asszonyt Bernát Rózának liivják 
leánynéven, harminc éves, ágén szolid, jó-
indulatú és jóarcú asszony. Szerette férjét, 
férje is őt. Szerelemiféltésről szó sem lelhetett. 
Anyagi gondokról szántén nem, mert tizen-
egy éve élnek békés boldogságban és kis 
pénzt is takarítottak össze. Lakásuk egy 
munkás barátságos és a jómód látszatát kel-
tő hajléka, szép, tágas, tiszta, most meszel-
ték a faiakat sárgára, ragyogó konyha, ba-
rátságos hálószoba ós tágas, szinte úrias 
ebédlő. A férj havonként 300, 350 koronát ls 
megkeresett 

A közeiállók véleménye szerint csak 
pillanatnyi elmezavarról leliet szó, az asz-
szony ugyanis mostanában választotta él 
Legkisebb gyermekét és azóta heves főfájás-
ról panaszkodik. Ez a főfájás erősödhetett 
olyan intenzívvé, aimi ezt a pillanatnyi el-
mezavart eredményezte. 

A .Margit-kórház földszinti köbös kór-
termében fekszik Moserné, Középkorú, bar-
na nő, akinek már a külsején is meglátszik, 
hogy tébolyodott. Többnyire félrebeszél és 
érthetetlen szavakat motyog magában. Ami-
kor egy-egy pillanatra föleszmél és ószbe-
kap, a mellette levő apáca előtt folyton azt 
hajtogatja, hogy azért akarta elpusztítani a 
gyermekeit, mert félt, hogy az ura elveszti 
kenyerét é& éhenvesznek. 

Kezelőorvosa, Kovács Arthur dr. kiije-
lentette munkatársunk előtt, hogy valószí-
nűnek tart ja, hogy a szerencsétlen asszony 
üldözési mániában szenved. Moserné állapo-
ta különben nem aggasztó. 

A képviselőház ülése. A képviselőház 
ina délelőtt ülést tartott, amelynek ér delh-
iden volt a tárgysorozata és igy alig volt 
némi élénkség. A munkapárti oldalion igen 
gyéren voltak a képviselők, az ellenzék egé-
szen távol maradt az ülésről: és ugy lát-
szik, hogy a közigazgatási javaslatok tár-
gyalásáig nem is fog az megjelenni a Ház-
ban. 

Beöthy Pál háromnegyed tizenegy óra-
kor nyitotta meg az ülést ás Harkányi Já-
nos báró kereskedelemügyi minisztert, tör-
vényjavaslatot nyújt be a Kőrös-Bél óvár— 
Verőcze—Barcs helyiérdekű vasút engedé-
lyezéséről. A napirend további .során har-
madszori olvasásiban elfogadták a hatóságok 
büntetőjogi védelméről szóló törvtényj avas-
latot, majd Mártonffy .Márton az országos 
tanári nyugdíj és a gyámintézet alapításá-
ról szóló közoktatásügyi jelentést ismerteti, 
amit a Ház változatlanul elfogad. Az .orszá-
gos tanatói nyugdíj- és igyáimintézet állapo-
táról szóló jelentést ugyancsak iMáríanffy 
Márton előadásában fogadják el. A József-
műegyetem u j épületeinek előkészítéséről 
szóló kultuszminiszteri jelentést Kenedi Gé-
za referálta. ,A Ház a jelentést elfogadta. 
Ezután az iiparfelügyelők tevékenységéről 
szóló kereskedelemügyi miniszteri, jelentést 
fogadták él Hegedűs Kálmán előadásában, 
majd áttért a Ház .a mentelmi ügyek tárgya-
lására. 

A mentelmi ügyek során a Ház /'. Áb-
rahám Dezső képviselőt nyomtatvány utján 
elkövetett rágalmazás és becsületsértés vét-
sége miatt kiadta. Béla Henrik képviselő el-
len Kristóffy József sajtópört indított. A 
mentelmi bizottság kiadta Bél'a Henriket. 
Blahó Pál képviselőt a .pozsonyi ügyészség 
nemzetiségi izgatás miatt kérte kiadni, a 

Korzó Mozi 
n n y á r i h e l y i s é g e i 

a református bérpalota mel lett . 
J : : Telefon 11-85. :: ff 

y Nyári helyiség 13-96. y 
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