
2. DÉLMAGYARORSZÁG Szeged, 1914. juiúus 28. 
lélekkel hordozza minden alattvalójának 
életénéi súlyosabb és tövisesebb kereszt-
jét. Ebben a pillanatban, mikor a legköze-
lebbi napok eseményei felől a legteljesebb 
bizonytalanság uralkodik még a iegmaga 
sabb intéző körökben is, egy forró, nagy 
óhajtás tölti el a sziveket s ez az, hogy 
bár elmúlnék ez a rémületes viharfelhő fe-
lőlünk nagyobb vérontás, összeütközés és 
súlyosabb bonyodalmuk nélkül! A trón 
örökös és feleségének vére engesztelő ál-
dozatot int a fenyegető déli népforrada-
iom szelleme elé. 

Szeged gyásza. 

(Saját tudósítónktól.) Ferenc Ferdinánd 
trónörökös és felesége tragikus "haláláról hét-
főn délelőtt hivatalos értesítést kapott Sze-
ged a belügyminisztertől. Az értesítés után 
nyomban az cisszes középül etekre k-Kiüztél? 
a gyászlobogókat. Szeged különben már va-
sárnap, amínt a hírt hivatalosan megerősítet-
ték, köyette Budapest példáját: kávéházak-
ban, nyilvános mulatságokon elnémult a ze-
neszó. A mozikban zenekíséret nélkül pereg-
tek le a filmek. Mindez Somogyi Szilveszter 
dr. főkapitány rendelkezésére történt, aki 
ma napiparancsban hívta föl a rendőrség kö-
zegeit a következő intézkedések fogainatosi-
tásá i j : Fel kell kérni a vendéglősöket és a 
kávéháztullajdonosokat, hogy lehetőleg ne 
zenéltessenek. A rendőrség ujabb nyilvános 
vigalima-kra és mulatságokra, orfeum és kaba 
ré előadásokra mindaddig nem ad engedélyt, 
amig a trónörököst el nem temetik. 

Héttőn délelőtt a gyászeset alkalmából 
a város tanácsa Bokor Pál helyettes polgár-
mester elnöklésével ülést tartott. Délelőtt ki-
lenc órakor, a tanács intézkedésére, a gyász 
jeléül meghúzták a városiháza harangját. A 
rendkívüli1 tanácsülés-en olvasta föl a helyet-
tes polgármester Sándor János x belügymi-
niszter hivatalos értesítését, amely a követ-
kező: 

,.örsászári és királyi fensége Ferenc 
Ferdinánd főherceg és fenséges hitvese 

Hohenbcrg Zsófia hercegnő junius hó 28 án 
a déli órákban Szerajevóban bűnös me-
rénylet áldozatául estek. Erről a megren-
dítő országos gyászesetről a város közön-
ségét a legmélyebb megilletődéssel értesí-
tem. 

Belügy m i n iszter." 
Ezután Bokor Pál ellnök a következő ja-

vaslatot terjesztette a rendkívüli tanácsülés 
élé: 

Tekintetes Tanács! Minit a futó tüz, járta 
be a várost tegnap délután az a borzalmas 
ós megrendítő hír, hogy Ferenc Ferdinánd 
trónörökös őfensége ós iHohenberg Zsófia fő-
hercegnő Szierajevólhan való tartózkodása al-
kalmával gálád merényiét áldozata lett. Fáj-
dalom, ezen gyászos hír valónak bizonyult, 
amely gyászba borította -az egész monarchiát 
s városunkban is érthető mély részvétet kel-
tett. Az a hagyományos lojális érzés, amely-, 
lyel a magyar nép nemcsák fölkeni királya, 
hanem annak várományosa, a trónörökös 
iránt is mindenkor viseltetett s amelyben 
Szeged város népe is mindenben osztozko-
dott: szomorú kötelességünk ke teszi, hogy e 
város polgárságának általánosan érzett őszin-
te részvéte megfelelő formában is kifejezést 
nyerjen. Azért én, amidőn bejelentem, hogy 
a gyászhír vétele után nyomban intézked-
tem, hogy a városháza tornyára s a többi 
középületekre a gyászlobogók fölhuzassanak 
s elrendeltem a városházi harangnak a te-
metés napjáig minden nap kilenc órakor va-
ló meghuzatását; egyben a további intézke-
désekre vonatkozólag indítványozom, hogy a 
holnapi közgyűlésre a tanács részéről a kö-
vetkező előterjesztés tétessék: 

1. A közgyűlésből fölirati kérelem lesz 
intézendő a un. kir. korrmányólnük úrhoz, 
hogy Szeged szabad királyi város mély rész-
vétót a trón zsámolyánál kifejezésre juttatni 
méltóztassék. 

2. Koszorú megváltása -ciméu 1000 ko-
rona rögtöni segély oszt-assék ki a helybeli 
szegények között. 

3. A közgyűlésnek a trónörökös elhunyta 
'öl öt ti részvétny-ilatkozlat után leendő elna-
polására az elnöklő főispán ur fölkérendő 
iesz. 

4. A város -közönségének a temetésen há-

rom tagu küldöttséggel leendő képviselt?86 

iránt intézkedés lesz teendő. Julius 1-én a 

róku-si templomban tartandó gyászmise meg" 
tartására Varhelyi József tb. kanonok ur föl-
kérendő lesz. 

5. Végül a trónörökös és n e j ének te?" 
íése na-pján hivatal-szünet engedélyez011'1"-

Szeged, 1914. j-unius 29-ón. 
Bokor Pál, h.-polgármester 

Az indítványt elfogadták. 
^••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••""üa 

Hamis hirek Zichy János gréfe 
Egyes lapok megemlékeztek -arról a kaja' 
rlos hírről, amely arról regélt, hogy ZltÓZ 
János gróf a nemzeti munkapárttal s ze®/ 
uj pártalakitásra törekszik. Nem ig-en K 

lett ehhez különösebb cáfolat, mert H?z 

első olvasásra mindenki láthatta, aki ? 
kicsit ért a politikusok nyel-vén, „ . 
nincs egyébről szó, minit 'felhívás kerim?' 
Az ellenzék egy része .kibontakozást ' 
Igy esett a szemük Zichy János grófra, a 
ilyen hirek lancirozásával szeretnének v© 
rüknek meghívni Ez a felhívás 3Z°n x 
egész bizonyossággal eredménytelen fe? 

ogy Zichy Jánosnak eszeáganaw 
aságba állni .akár a néppárt, akár 

drássyak csoportjával, akiknek .a P0'1 fe 
elitéli. Zichy János gróf részt vett a ? 'p 
mun-kapárt megalakításában és tagi3 3 

ma is. 

Az ellenzék a Házban. A képvise^ 
legközelebbi ülését keddre hivták össrt 
kintet nélk'üfl a politikai helyzetre, fe 
számbain vonul be az ellenzék a Ház'13' 
délután öt órákor elnöki tanácsot t-ar:/ ^ 
ellenzék, hat órakor pediig pártértekezlet 

A tanácsban és az értekezleten megál l 3 / , 
ták a-z ellenzék részvétének " " f e f e 
Amennyiben az elnök résztvétindd*3 

után fölszólalás történik a 
niunkapártbfe. 

ellenzék részéről Andrássy Gyula Kr° ' j/ 
!eg Apponyi Albert gróf és Zichy ' fölszólal. 

India. 
— Ferenc Ferdinánd naplójából. — 

Bombayben, melyről, valamint a többi 
jelentékenyebb városról a trónörökös részle-
tesen és érdekesen ir Napló-iában, elősorolva 
nagy pontossággal és lelkiismeretességgel a 
városokra vonatkozó számos adato-t, nagy ün 
nepségek-kel .fogadták a trónörököst, az ösz-
szes "hadihajók teljes, nagy lobogódat öl-
töttek. Lansdomnc lord indiai alkirály és 
Roberts lord tábornok, katonai pa-
rancsnok meleg üdvözlő táviratokban üd-
vözölték India földjén, a királynő pedig a 
trónörökös mellé kíséretet rendelt a két hó-
napra kitűzött tartózkodás alatt, ,majd Harris 
lord, Bombay kormányzója tett tisztelgő lá-
togatást a hajón. Mo-st aztán két hónapra el-
búcsúzott a trónörökös az Erzsébet hadihajó 
tói. A trónörököst patraszállása alkalmával 
nagy pompával fogadták, az összes hadihajók 
ágyudörgése közt a kormányzó várta, a ha-
tóságok főnökeivel, a fogadósátornál számos 
angol hölgy volt jelen és kis lányok virágo-
kat szórtak u-tjára. A városba való bevonulás, 
diszhintón, valóságos diadalmenet volt. A 
trónörököst a kormányzó villája mellé egy 
bungalovba szállásolták el. Este nagy ebéden 
vett részt, melyen az angol hölgyek sokat 
faggatták, hogy miért nem nősült meg, fog-e 
megnősülni stb. Csodálatos etikeftt el-térés van 
az angoloknál. Ugyanis a kontinentális szo-
kás, hogy valamelyik külföldi vendég tiszte-
letére adott diner alkalmával mindig az illető 
vendég uralkodójára mondanak köszöntőt. 
Ezúttal a kormányzó fölkérte előbb a trón-
örököst, hogy az angol királynőre mondjon 
köszöntőt, aztán a kormányzó iiritett poha-
rat a mi királyunkra. 

Másnap igazán indiai, sajátos lát-ványos 
ságot mutattak meg a trónörökösnek, a par-
zok hires tem-etkező helyét, a hallgatás tor-
nyait, melyeikre a holttest-eket egészen ru-
hátlanul a levegőre teszik ki, mire nyomban 
lecsapnak az éhes keselyük zsákmányukra, 
s egy óra alatt csontig elpusztítják a téten fél. 
A csontvázat a nap kiszárítja s aztán gödör-
be siMyesztik, hol vizet vegy meszet öntencK 
rájuk, e gödrökből négy akna vezet, melyek 
szénnel és homok-sz űrökkel vannak ellátva, a 
csontok maradókait igy adják át az enyészet-
nek. E látványról megemlékezve, a trónörö-
kös megilletődött hangon, kegyelettel szól a 
mi temetőinkről. 

„Azt, aki.meghal Akhábna-k -házából a 
városban, az ebek eszik meg, azt pedig, aki' 
a .mezőben hal meg, az égi madarak esziik 
nieg. A-m-it — úgymond a bibliai idézet után 
a "Nap-ló — llyés próféta annak a királynak, 
aki félesége: Jezábel által rossz útra vezet-
ve súlyos bűnt vett fejére, mint büntetést jó-
solt fenyegetésül: itt borzalmas valóssággá, 
rettentő szabállyá vált. Az ég madarai halot-
takat falnak, fölfalják az igazságosokat és 
igazságtalanokat, előkelőket és alacsonyakat. 
„Erectos d sidera vulfus" (Égnek emelve ar-
cukat) haladtak /it mindnyájan az életen, s 
most, a halálban, a madaraknak való étekül 
hevernek it-t. 

„Az emberi Iealacsonyitásnak erről a min-
dén kegyelet nélkül váló helyéről, hol a szár-
nyas sírásók vijjogása ugy hangzik, mint egy 
komor: „Lasciat-e ogn-i speranza", — gondo-
latiunk a hazai hegyeken fekvő egvik teme-
tőhöz menekül. Itt a drága halottak a föld-
ben nyugoszna-k, mely védőén rejti el, hogy 
miként teljesedik az iga: „Por vagy és a 
porba kell visszatérned". A sirokoti keresz-

— —" , pr 
tök, egyszerű fake-resz-tek, de a s f e f e t ó 
totta s ékesíti őket a szeretet, n f e sir'J 

fyogva fogta körül az élőket s tn°öt
 e j / 

szól a halottakhoz: Nyugodjatok WjJU f 

Igy elmélkedve hagytuk el a hallga"5 

beszédes tornyait" ,.kdő é 
Nagyon érdekesen ir -le a t r ó n t f f e Hí 

hindu temetést, a halottak elégetései- ^ 
lottakat álig pár órá-val haláluk P 
el. A ha-lottégető hetivel szemben fe? 
áll, melyben a legmagasabb k a s z t ? „í 
veséi a szer-tartás végét várják be. pl-
ritkán táncosnőket hivnak, hogy,?.2,- A 
idejét megrövidítsék. Valóban t a í f 
meg a Napló, hogy ez föllháborito 3 , 
az érzéseknek. aJ#tí i 

Bombayben Való ta r tózkodása QSé. 
trónörökös meglátogatta az Elektra 
Lloyd hajót, mely Sanghájból ^ é j 
Trieszt felé indult s Bombayben fe 
vett föl. A Napló a legmelegebb ? . ? 
szól e hajóstársaságról és a h a j ó ' ? ) ? : 
ugy hagyta el a trónörökös, hogy " fa?,;< 
küldött üdvözletekkel szaporította. $ 
nyát." A töméntelen .meglepő 
jegyzése közt érdekes adatokat ' , 
bombay-i lovakról, a trónörökös fej? 
ta a Ha-rris lord ritállóiát. a korm' ta a Ha-rris lord istállóját, a kc-
vászmestere, a háziorvosa, aki ím ^ r í 
térségét jól érti. Érdekes, hogY fegyőr 
kis 12—14 markos ponikból eg? 
Példányt 12—17 forintért lehet0" 
rolni, ami valóban nevetséges ár, 

Bombayben a trónörökös es # 
cégnél is látogatást tett három/ró ? 
sárolt Telléry-nél. a Tcüéry 0 
iajdonasánál. akinek üzletében a ? * • U J U V / I I V A I U I I K I , U - I \ I I I V I \ U f c l v x v w - f tyr ' 

minden terméke kapható, danuai fo^, 
dúrba indu-lt a trónörökös vadász** 


