
Szeged, 1914. augusztus 19. DffiLMA'GYARGBSZÁG 

A király-ünnep Szegeden. 
(Saját tudósítónktól.) Két ország népe 

mélységes hódolattal ünnepelte ma a király 
születésiének' nyolcvauinegyedik évfordulóját. 
Ebből' az ünneplésből Szeged is méltóképpen 
kivette a részét. 

Az első ünnepi -mise a husizár laktanyá-
ban volt. Diszbe öltözött katonák csoporto-
sultak a laktanya udvarán, a tisztek család-
jai és a törvényhatóság képviselői a tiszti 
lakások erkélyén foglaltaik helyet. Lenn a 
nagy udvart ellepte a diszbe öltözött .legény-
ség, amely a tábori misére gyülekezett. 

A bejárónál 8 órakor elkiáltotta magát 
az őrtáilló baka: — öewer íheraus! Égy ka-
pitány befutott az udvarra, tisztelgést vezé-
nyelt, jött Plank Ede vezérőrnagy. Németh 
ezredes kiivont karddal pár lépésre megállt 
előtte és megtette a jelentést a kivonult ka-
tonaságról. Az ünnepségen megjelent a 46-ik 
gyalogezred itthon levő része is. továbbá a 
tüzérek s az utászok. A szénit .misét Széli 
Vince törzslelkész celebrálta két fcatona-mi-
nisztráns segédletével. 

A rókusi templomban és .a református 
templomban délelőtt fiz órakor volt isten-
tisztelet a király születésnapja alkalmából. 
Mindkjét templomban 'képviselve volt a vá-
ros (hatósága és a katonaság. A rókusi tem-
plomban Várhelyi József kanonok-plébános 
tartott ünnepi misét. 

A reformátusoknál Bereczk Sándor tar-
tott magasan szárnyaló szép beszédet, a 
melyből a következőikét közöljük: 

— Népeknek Ura, királyoknak királya, 
nagy Isten, hozzád jövünk könyörögni, a te 
hűséges szolgádért, a mi királyunkért, iki ké-
pedet viseli közöttünk, akinek fejét nemcsak 
két ország tündöklő koronája, hanem a tisz-
tes öregségnek ama szép és ékes koronája is 
ékesifi, amely az igazságnak útjában talál-
tatott. Hiszen te tudod Uraim, ki előtt a fe-
jedelmek is csak emberek és az ő térdeik is 
meghajolnak tiszteletre, hányszor szállott 
már az ő hü népeinek szívből jövő imája tró-
nod zsámolyához. Te tudod és te látod azt 
is, hogy soha mélyebb bensőséggel, sóba na-
gyobb szeretettel nem .szárnyalt még hoz-
zád az ő boldog országlásáént, az ö trónjá-
nak erősségéért ós dicsőségéért hü népeinek 
imádsága, mint éppen most, az ő születésé-
nek 84-i'k évfordulóján, mikor édes .magyar 
hazánkon, valamint az ő császári koronájá-
nak országain és a mi Istentől küldött hű-
séges nagy szövetségesünkre ádáz gyűlölet-
tel 6 ország népe itört. Te látod, hogy a kö-
zös veszély egy lélekké forrasztotta nyelvi 
és felekezeti különbség nélkül az ö hűséges 
alattvalóit. Legyen előtted, imi Urunk Iste-
nünk kedves az áldozat, melyet 'bemutatunk. 
Legyen tőled meghallgatva a mi imádsá-
gunk, melyben királyunkért, a magyar ha-
záért s a vérontás megszüntetéseért benned 
bizva, hozzád könyörgünk. 

— Áldd meg a írni földi Urunkat, áldd 
meg hűséges szövetségesiinkiet és annak fe-
jedelmét. Legyünk megáldva .mindnyájan 
egyenként és összesen itt e földön. Ámen. 

A király születésnapjának évfordulója 
alkalmából ünnepélyes istentisztelet volt a 
szegedi zsidótemplomban is, amelyet zsúfolá-
sig megtöltöttek a hivők. Az istentisztelet 
hálaadó imával kezdődött, majd a szent zsol-
tárok éneklése után ünnepi prédikáció kö-
vetkezett, amit Löw Immánuel dr. főrabbi 
tartott meg. Beszédében visszapillantást ve-
tett a király uralkodásának korábbi idejére, 
a nemzet és az udivar között való szakadás-
ra, majd a kibékülés korára. A nemzet és a 
király ettől az időtől kezdve a legbensőbb 

persona,lis unióban forrott össze, a nemzet 
rajongó szeretettel vette körül királyát, a ki-
rály pedig féltő gonddal őrködött nemzete 
sorsán, királyi elhatározással most is meg-
találta a módját, hogy népeit a latrok ellen 
megoltalmazza. Ösz királyunk életéneik min-
den eddigi ténykedéséből azt .a határozott 
reményt meríthetjük, liogy ebből a harcból, 
(amelynek megvivása a nemzet létérdeke, Fe-
renc József győzelmes hadvezérként fog ki-
kerülni. 

A /magasjszáitnyalásu, hatásos prédiká-
ció után az énekkar és közönség elénekelték 
a Himnuszt. 

Cicutricis Lajos dr. főispán .Szeged vá-

I ros közönségének nevében a következő hó-
doló táviratot küldte a kabinetirodának: 

Ö császári és apostoli királyi Felsége 
kabinetirodájának 

Wien. 
ü császári és apostoli királyi Felsége 

születésének 84. évfordulója alkalmából ké-
rem Szeged szab. kir. város közönségének 
legmélyebb alattvalói hódolatát lés szerencse-
kivánatait a trón zsámolyához eljuttatni az-
zal, hogy e város magyar népe a trón iránti 
tántoríthatatlan hűséget önfeláldozó és min-
den áldozatra kész hazaszeretettel párosít-
va a Mindenható áldását lkéri ö Felsége leg-
magasabb személyére. 

Cicutricis Lajos dr., főispán. 

Tetemrehívás az Obrenovi-
csok koporsójához. 

— Tankosics Volja, a letagadott király-
gyilkos. — 

(Saját tudósítónktól.) Kevéssel a háború 
kitörése,előtt az a hir került forgalomba, 
liogy Tankosics Volja,szerb őrnagy ia trón-
örököspár elleni merénylet egyik főtervezője 
Szalonikin keresztül Odesszába szökött. Mint 
emlékezetes, a szerb kormány a .monarchia 
ultimátuma után külföldi képviselői utján azt 
a kijelentést tétette, hogy a szerb hadsereg-
ben Tankosics nevű őrnagy nincs. Fz nyil-
vánvaló hazugság volt, mert Szerbiában min-
denki ismerte Tankosics őrnagyot, sőt szláv 
körökben nálunk is ismerték, mert Tankosics 
mint a szerb Sokol képviselője, több alka-
lommal volt Prágában, Laiibachban és Zág-
rábban. Ellentétben Pribicsevics őnnagygyal, 
aki a Narodna Obrana szellemi vezetője, 
Tankosics a tettek embere és egyike a szerb 
király gyilkosoknak. Erről igen érdekes cik-
ket közölt a Narodne Novine-ban egy horvát 
hölgy, ak.i a 'belgrádi véres éjszakán Bel-
grádban időzött és igen jó viszonyban volt 
Draga királynő húgaival. Ebből a cikkből ki-
derül, hogy a királygyilkosság is az orosz 
diplomácia müve volt. A Cikk igy szól: • 

Ausztria-Magyarország és /valamennyi 
kulturállam túlságosan, gentleman vo.lt, ami-
kor Sándor király és Draga királynő meg-
gyilkolása után nyomban nem követelték a 
királygyilkosok kivégezbetését. Ha ez meg-
'történt volna, nem es ik ,meg a'szerajievói 
borzalom és hazánk nincsen gyászba borít-
va. Ha a mi derék katonáink ismernék ezt a 
Tankosicsot és vadállatias társait, bizonyára 
még nagyobb lelkesedéssel vonulnának a há-
borúba, mint ahogy igy is mennek. Ki is tu-
lajdonképpen ez a Tankosics őrnagy? Az a 
hadnagy, aki 1903-ban junius 10-iről 11-re 
virradó éjjel nyolc katonával és egy kapi-
tánynyal és egy Marko nevű őrmesterrel be-
nyomult Draga királyné szülőházába. Itt 
laktak a királynő húgai és a két Lunyevicá-
testvér. Tankosics, Njikola és Nikodej Lyune-
vicával az utcán találkozott éppen akkor, 
mikor azok a konakba akartaik sietni, hogy 
királyi sógoruknk segítségére menjenek. 

— Megállj! A király nevében ide a fegy-
verekkel! — orditott Tankosics a fivérekre. 
A két fivér mindent megértett. Átadták revol-
verüket, leihorgasztoitták fejüket és elvezet-
tették magukat a fogházba. 

Az orosz követségi palotában a függöny 
mögött ott állt Churikoxv orosz követ és mo-
solyogva nézte a jelenetet. 0 volt az össze-
esküvő klub, az orosz klub védnöke. Tanko-
sics a Lyunevica fivéreket ütlegelni kezdte és 
hogy teljes legyen az irónia, cigarettákkal 

kínálta meg őket, majd megparancsolta ne-
kik, hogy öleljék át egymást. Igy lövette 
agyon őket. . 

Ezt egy katona .mesélte nekem, aki nem 
tudott rájuk nézni, hanem elájult. A holtteste-
ken kezdték megbosszulni magukat az ösz-
szeesküvő tisztek. Lábukról letépték a lakk-
csizmát és hogy a gyűrűkhöz jussanak, le-
vágták ujjaikat. Azután kivették zsebükből az 
órát, 'láncot és cigaretttatábcát. Tankosics 
Nikodej szivartárcáját és óráját vette magá-
hoz. Azutin beledobták a holttesteket a ko-
csiba és elvitették a katonai kórház halottas 
kamrájába. A holttestékre nem lehetett rá-
ismerni, ugy össze volltak vagdosva. Nemso-
kára ezután Tankosics a kasszakulcsokkal 
•kezében eljött Draga szülői házába. A ház-
ban ott voltak a királynő testvérei .s a leg-
idősebbnek Petrovics üyoko nevü hadnagy 
fia, .aki súlyos betegen feküdt. Tankosic bero-
hant a meggyilkolt Nikodej szobájába, hogy 
a remélt milliókat megkaparitsa. De ángy 
volt a csodálkozása a gyilkosnak, amikor a 
milliók helyett csak hatezer dinárt talált a 
kasszában. Ez az összeg Nikodej spórolt 
pénze volit. 

Atanackovics generális terve szerint kü-
lönösen Tankovicsnak Petrovics Gyokot meg 
kellett volna gyilkolni és a királynő testvéreit, 
megbecsteleniteni. De ez nem sikerült neki. 
A testvérek bezárkóztak a szobába és a beteg 
hadnagyot is elrejtették. Közben Tankosics 
a második kasszát is kinyitotta, de ott csak 
hatszáz dinárt talált. Már reggelre járt és 
Tankosics még mindig garázdálkodott a la-
kásban. Ekkor jött nővére és kétségbeesetten, 
szinte erőszakkal magával hurcolta. De ez 
nem minden borzalom', amit Tankosics őr-
nagy tett. Még sok .minden, van a rovásán. 
Ily tisztek vOltak kegyencek Petár király 
udvarában, ily gyilkosokat és gonosztevőket 
vesz védelmébe a szerb kormány. 

s z á j p a d l á s 
nélkül. 

§ w r 
Az általam készített 
rágásra kitűnően használható a valódi fogak-
tól fel nem ismerhető, az eredeti fogakat tel-
jesenpótolják. Készítek továbbá arany koroná-
kat és levehető arany hidakat jutányos árak 
mellett. Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve 
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