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és vigyáz, hogy ezúttal a járókelőknek ne 
jusson egy csöpp v.iz se. Mikor m á r a locsol ó-
emher egész átázott, balkezével fog ja fejét és 
jobbra fordítgatja, jobb kezével fogja a lá-
bát ós balra fordí tgat ja , alaposan kicsavarja 
magát, végül Ironikusan jegyzi meg: Nem ér 
ez .igy semmit, lemegyek Inkább (fürdeni. Ez 
tel elzárja a csapot ós izizlndva távozik. 

— .Később egy cukrászda, majd egy ká-
véház előtt v.isz el az utam, A cukrászda 
előtt jeges kocsi áll. A kocsi t a r t á lya fölött 
égy ember feje látszik, ia kocsisé. A cukrász-
dából jöinek kii a jégért, Feladnak a kocsis-
nak egy nagy tálat; a kocsis visszaadja: 
Piszkos lé van benne, jégnek nyoma sincs. 
,;A íjég idolva|dt" — mondja .nyugodtan a 
kocsis. „Hát akkor, miiért áll benne?" — — 
kérdi a cukrász. — „Úszni tanulok a jó hi-
degben" — feleli a kocsis. 

— iA kávéházban, mikor elhaladok, épen 
festenek. Ott áll egy címfestő négy segéddel 
és egy inassal. A címfestő a buja bútorokat, 
az ereszt, ,az ablakokat ós a járdát 'festi zöld-
re. A .segédek az asztalokait, székeket, poha-
rakat, kanalakat pingálják zöldre. .Az .inas 
egy magas létrán áll és a Széchenyi-fér el-
sárgult. p la tánjainak a kávéház terrasza fö-
lé boruló leveleit maszatolja zöldre. Egy fol-
tokkal tarkított , fehér ruhás ur szalad k.i iz-
zadva, verejtékezve a kávéházból és üvölti: 
..Meleg van, meleg van, de legalább kiint va-
gyok a zöldből." 

— Végre az irodába érek. Tiz órakor 
keressük a kövér .főkönyvelőt, — minős se-
hol. A mappáján egy óriási zsirfoltot talá-
lunk, — ennyi az egész. IBz a főkönyvelő 
csöndes tragédiája. — Délben, amikor haza 
akartain menni ebédelni, ihogy aztán a het-
ven koronáiból még délután >is ledolgozzak 
száz- tizen két fillért, beleragadtam az aszfalt-
ba. Súlyos égési sebekkel a kórházban fek-
szem most. Kérem közöljék panaszomat: 

— J a j de meleg vlam! 
(h. i.) 
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Részletek 
a Raspntin-merényletröl 

(Saját tudósítónktól.) Néhány nap óta 
egymást követik a liire'k az ázsiai Tíumen-
ből, ahol élet és halál között fekszik Ras-
piiiin, a muszka néphit legendás csodlaerejü 
papja, akiit Gusseva asszony sebesített meg 
rendkívül súlyosan egyetlen késszurással. A 
merényletről, melynek nap nap mellett u jabb 
meg ujabb részletei kerülnek át (Európába, 
ma ezt jelenítik Péter várról: 

Rasputiirt legelőször iKibardin, a Szibé-
riaszerte ismerős orvos operálta meg, akit 
viszont Szerafiin jekalerinburgi érsek külde-
tett. sürgősen Tiumeniba, Kibardin doktor 
kijelentette, .hogy Raspuitin még korén sincs 
tul a veszedelmen, mer t .nem lehetőt len, hogy 
komplikáció fog elkövetkezni. lAzt .a házat 
egyébként, amelyikben Ratsputín fekszik, 
erős rendőri kordon őrzi. 'GuSsevát, a me-
rénylő nőt, aligilhogy a fogházba kisérték, 
megvizsgálta Nikolszki, a fogháizorvos s mi-
vel ugy találta, hogy az asszony na.gyon be-
teg, kórházba .akarta vitetni, a .hatóság azon-
ban elutasította az orvos kérését is ezért az 
asszony egyelőre magánicellában marad. A 
vizsgálóbírója mindjá r t az első napon egy-
huzamban bárom órán .keresztül vallatta, a.z 
asszony azonban kóliába esetit, de a vizsgá-
lói),író később mégis vallomásra bir ta a me-
rénylő nőt. Eonltos dolgokat tudott, ,meg, eze-
ket azonban egyelőre titokban tar t ják. 

Hermogen érsek, iRasputin egyik kemény 
ellenfele Xénia apácát külidlte el Tohollszfcba, 
hogy Gussevnnak erkölcsi segítséget nyúj t -
son,, s egyúttal bogy a hatóságok előtt meg-
erősített Gtissevia asszon y ki jelentéseit. Ras-
putin tudvalevőleg ezt a Xéniát .sértette 
meg is Gusseva « sértés miatt követte el a 
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merényletet Raaputin ellen. 
Iliodor volt szerzetes, aki Rasputinit ál-

prófétának és szédelgőnek mondotta és aki-
nél hosszabb ideig tartózkodott Gusseva a.sz-
szony ite, ,a ren'dőitség szintén kihallgatta. 
Sziniciu, Iliodor egykori híve ugyanis már 
légebben közölte .a hatósággal, bogy Iliodor 
követői az Iliodor ösztökélésére meg fog ják 
ölni RasiPutint. Egy Icanov nevű fényké-
pész, aki líiodorral csak a minap készített 
fölvételt, előadta a vizsgálóbírónak, hogy 
Iliodor igy nyilatkozott előtte: 

— Rövidesen olyan győzelmi ünnepei 
ülök, ihogy valamennyi ú jság csak rólam fog 
irn i. 

Maklakov orosz belügyininilszter /elren-
delte, hogy kétóránkiint távirat i jelentést 
küldjenek neki azokról a körülmóhyékről, a 
melyek összefüggnek .a gyilkos mierény.bt-
tel. iA miniszter egyébként nagyon érdeklő-
dik a beteg pap állapota iránt is. 

A vizsgálat szálai Omelcsenkó vizsgáló-
bíró kezébe futnak össze Pólu bdtlko állam-
ügyész felügyeletéivel. IA merénylő nő b-g-
utább visszavonta első ki jelentéseit s most 
azt hangoztatja, hogy a gyilkosságot sa j á t 
elhatározásából kísérelte meg. Azotoat a la-
pokat, amelyek elítélően nyilatkoztaik Ras-
putinról, elkobozták, Rasputinnak Potrovsz-
kojeban levő háizát pedig szigorúan őrzik, 
mivel a házban sok fontos okmány és a cári 
családnak számos ajándéka van. 

Iliodor szökése lkét Caritzinból való ba-
rá t ja segítségével történt. Uiedorít aratóimul-
kás-ruhába buj ta t ták , kísérői pedig koldus-
gúnyát kaptak magukra. Uj Galilea telepén 
aztán, ahol Iliodor élt, éjszakának idején a 
kirendelt rendőri őrszemek között kiszöktek 
a házból, eléritek a közelben várakozó auto-
mobilt s elvágtattak. A autópöfögésre föllár-
mázták az egész környék rendőrségét, a szö-
kevényeknek azonban ez ideig hülit helye 
van. 

— Felhívás. Felhívjuk mindazon polgár-
társainkat, akik az uj választói törvény alap-
ján választó-jogosultságukat gyakorolni kí-
vánják, ihogy a Vár-utca 7. szám alatt (Dé-
ry-ház, a főposta átellenében) elsőemeleten 
levő pártirodánkban bármely köznapon dél-
utáni 6 és 8 óra között megjelenni szives-
kedjenek, ahol dijfalanul minden néven neve-
zendő felvilágosítással szolgálunk, a szüksé-
ges okiratokat, adatokat megszerezzük és igy 
mindegyik jogosult fáradság és kiadás nél-
kül elérheti azt, hogy a választók névjegyzé-
kébe bekerüljön és képviselőválasztáskor vá-
lasztói jogát gyakorolhatja. 

A szegedi nemzeti munkapárt. 

— Poincaré a cárnál. Pétervárról jelen-
tik: A diplomáciai kar tisztelgése-után Poin-
caré elnök fogadita a téli palotában az orosz 
nemesség küldöttségét. Hét órákor a francia 
nagykövetségen ebéd volt, melyen az orosz 
kormány tagjai és lzvolszky párisi orosz 
nagykövet is résztvettek. Ugyanekkor Péter-
vár város díszebédet adott a francia tenge-
résztisztek tiszteletére, 'amelyet a városházán 
rout követett, amelyre ötszázan voltak meg-
hiva. Este tiz órakor Poincaré elnök kísére-
tével és Maklakov belügyminiszterrel megje-
lent a városiházán. Éjjel az elnök az Alexám 
ára jachton visszatért Péterhofba. A Néva 
partjain és az utcákon egybegyűlt közönség 
lelkesen ünnepelte az elnököt. 

— Ujabb német létszámemelés. A német 
birodalom tavaly tetemesen felemelte hadi 
létszámát és a hadsereg harci képességének 
fokozására is több száz milliót szavaztak 
meg. Ezt a programot még végre sem hajtot-
ták teljesen és már arról 'beszélnek, hogy 
megint negyvenezer emberrel emelik föl a 
csapatok létszámát. A hadi fldttát is fejleszte-
ni akarják és a költségeiket az ősszel kérik 


