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hallgatólagosán tudomásai vette és egy ideig 
ugy állította be az elfogyasztott fényerő 
árát. Hogy mi oka volt a társaságnak ezt a 
kedvezőtlenebb fizetést elfogadni, nem: tar-
tozik a dologhoz, azonban bizonyos, hogy a 
város a pőrben ezt akarta felhasználni, mint 
főbizonyitékot. 1896 szeptemberében a gáz-
gyár meggondolta a dolgot és árammérő 
szerint követelte a fizetést, illetve ettől az 
időtől kezdve — ugy látszik rájöttek, hogy 
hektovatt számítás mellett kevesebbet kap-
nak — már a z árammérő fogyasztása sze-
rint állitották a tételeket a számlába. A vá-
rosi számvevőség nem vette észre a számla 
megváltozását és tizenhárom éven keresztül 
a kiutalványozás is igy történt. 

1909-ben Farkas Árpád városi mérnök 
rájött a tévedésre és kiszámította, Ihogy a 
város a tizenhárom! év alatt körülbelül 28 
ezer koronával fizetett többet, mint ameny-
nyit kellett volna. Ekkor elrendelték, hogy a 
kifizetett többlet a légszeszgyár számláiból 
levonassék és a számlázás ezentúl ismét hek-
tovatt-alapon történjék. , 

A társaság a megállapodás respektálá-
sát kívánta és nem változtatott a számlázás 
módján. A város azonban a különbözetet 
mindig levonta. A részvénytársaság a. köz-
gyűléshez 'apellált, de elutasították. A bel-
ügyminiszter utasítására a tanács megálla-
podott a társasággal', amely elfogadta a ta-
nács megállapítását az árra vonatkozólag, 
de a múltra vonatkozólag azt kívánta, hogy 
36.000 koronát kifizessenek, a kamatokat és 
a még járó 34.000 koronát pedig elengedi. 

A törvényhatósági bizottság nem fogad-
ta el a tanácsnak ezt a javaslatát, mire a 
gázgyár megindította. a port a város ellen. 
Szombaton volt a tárgyalás és a város az 
első foruimon pervesztes lett. 

Miután d e c e m b e r hó 
25-ike után a buza és rozs 
requiráltatni fog, tanácsos, 
hogy a t . t e r m e l ő u r a k 

nálunk eladásra bejelentsék, 
miután mi azokat ezen idő-
pontig a Haditermény r.-t. 
részére későbbi szállításra is, 

jogosítva vagyunk. 

BACK-MALOM. 

A képviselőház ülése. 
(Saját tudósítónktól.) Szombaton tar-

totta a képviselőház utolsó ülését a karácso-
nyi .szünet előtt. A képviselők csak kis szám-
ban jelentek meg, igy gyenge érdeklődés 
mutatkozott. Beöthy Pál elnök 'féltizenegy-
kor nyitotta meg az ülést. A .Ház harmad-
szori olvasásban is elfogadta a pénteken tár-
gyal t törvényi a vaslatokat. 

Ezután az országos tanítói nyugdíj- és 
gyámintézet 1913. és 1914. év első félévi ál-
lapotáról szóló vallás- és közoktatásügyi 
miniszteri jelentés következett, amelyet Sie-
gescu József előadó ismertetett behatóan' és 
ajánlott elfogadásra. 

Cserny Károly ,a tanítói árvaházak kér-
désével foglalkozik és felhívja a miniszter 
figyelmét arra, hogy lehetőleg telepítsék ki 
a tanítói árvaházaikat a városokon kivül, mi-
vel ez mindenképen kedvező a: gyermekek 
nevelésére és a gyermekek mezőgazdasági 
kiképzését lehetővé teszi. 

Jankovieh Béla vallás- és közoktatási 
miniszter maga is helyesnek tartja ,azokat 
az elveket, amelyeket Cserny hangoztatott. 
Nagy súlyt helyez a mezőgazdasági oktatás-
ra; a gazdasági ismétlőiskolák szervezés 
alatt vannak. Ami az árvaházak elhelyezé-
sét illeti, mindig az volt az irányadó, hogy 
ezek lehetőleg nagyobb városokban! létesül-
jenek, dé ugy fognak segíteni a bajon, hogy 
az árvaházak mellé nagyobb kerteket vásá-
rolnak, hogy az árvák mezőgazdasági okta-
tása is lehetővé váljék. Nem lehet azonban 
az oktatás egyoldalú, írnert a növendékeknek 
csak egy 'része megy tanítói pályára, a többi 
pedig más pályát választ. 

A Ház ezután a javaslatot általánosság-
ban és részleteiben is elfogadta. 

Az Országos tanári nyugdíjintézet álla-
potáról szóló közoktatásügyi miniszteri je-
lentést a Ház szintén tudomásul vette. 

Siegescu József előadó ismertette ez-
után ugyancsak .a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter jelentését azon községi és. feleke-
zeti nem állami elemi iskolai tanítókról, a 
kik ellen .az 1907. évi 27. törvénycikk .alapján 
fegyelmi vizsgálatot indítottak Százhar-
mincnégy tanító ellen indult meg a fegyelmi 
eljárás nagyrészben a 'magyar nyelv tanítá-
sának elhanyagolása miatt. Főként a román 
iskolákban működő tani tóik ellen kellett el-
járni, Árvában három, Baranyában kettő, 
Bácsbodrogban tiz, Beregiben pedig tizen-
egy eset fordult elő. A vétségek azonban 
évről-évre csökkennek és a statisztika 'Szie-
rint 'leginkább öregedő tanítók ellen kell a 
vizsgálatot, megindítani, akik imár nem akar-
ják a magyar nyelvet megtanulni. Állam-
ellenes izgatás miatt többek között Bara-
nyában három és Bácsbodrogban nyolc fe-
gyelmi eljárás indult meg, mig .az ország 
többi nemzetiségi vidékein elszórva .fordult 
elő egy-egy eset. Ilyen eljárások után het-
venkét marasztaló ítéletet hoztak. 

A Ház a jelentést tudomásul vette, majd 
az elnök javaslatára elhatározta, hogy a 
képviselőház egyelőre az ünnepek utánig 
érdemleges tárgyalásokat nem tart; a főren-
diház üzenetének átvétele végett azonban 
december 21-én, kedden délelőtt tiz órakor 
formális ülésre jön össze. 

Ezzel ia 'Ház mai ülése félt i zenkettőko r 
véget ért. 
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ADAKOZZUNK A KATONÁK 
T É L I R U H Á Z A T Á R A ! 

A magyarcsanádi boszorkány 
(Saját tudósítónktól.) 'E.z év augusztusá-

ban 11 ári (Mihály/nléi magyarosa nádi paraszt-
asszonynak dolga akadt a faluban. Tizenkét 
esztendős lányát no mak.a.rta, egyediül hagyni, 
meg az udvaron, száradó 'babot is föltette, 
megkérte tehát a nála lakó Gazdag Annát, 
egy öreg asszonyt, hogy vigyázzon a portá-
jára. Az asszony megnyugtatta. Hárinét és 
azt mondta: — Gsak menjen, lelkem, men-
jen, csinálja a dolgát, majd vigyázok én a 
háztájin. Ráér hazajönni, ha dolga van, én 
kii se mozdulok hazulról. OETáriné megnyugo-
dott és elment a. dolgát elvégezni. Mig oda-
járt, borzaimais dolgok játszódtak ie a. házá-
ban. Gazdag lAnna nyájasain 'becézgetni 
kezdte ÍHáráné lányát, a 'kis Rozit, aki .eddig 
nem volt hozzászokva, hogy Anna, néni sze-
retetében részesüljön. Gyűlölte a lányt, min-
den alkalmat megragadott, hogy o-iukod-
basse és kirázza. Később .megkérte. Rózát, 
hogy segafeen neki .pamutot goMbplyitani. A 
kislány ráállt, örült, hogy nem bántja az asz-
szony. Gazdag Anna ráakasztotta Rozi ke-
zére a pamutot, szorosra búzta, majd azt 
mondta, hogy kánt egy kis dolga van .és ki-
ment a szobából. /Rozi ott ült, mind a két. ke-
zén pamut, volt, ahogy gombolvitásnál szo-
kott lenni. 

iM.ikor az 'apszony visszajött, valóságos 
rémdráma játszódott le. Az ajtóból lóistrán-
got dobott a lány nyakába, aki ijedten fel-
ugrott és ki akart .szaladni, de a bestia visz-
szará.ntotta. Há.ri Rozi végigvágódott a föl-
dön, Gazdag lArana ráugrott és két lábbal ta-
posta, a vézna gyereket. !A lány elájult, de 
az asszony ezzel nem törődött. A kötélnél 
fogva végighúzta az udvaron, az .istállóba, 
vonszolta,. Ott egy előre előkészített favágó 
baltával teljes erőből ütni kezdte a kislány 
fejét. Talán darabokra vagdalta, volna a. gye-
reket,, ha nem hall valakit elmenni a ház 
előtt. A neszre abbahagyta ,a. véreis munkát, 
egy utolsót rúgott az összeroncsolt gyereken, 
az iistállóajtót bezárta és miint, aki jól vé-
gezte dolgát, átment nj szomszédba beszél-
get,ni. 

'Estefelé .megjött a munkából ÍHáriné, 
megköszönte Anna néninek, hogy vigyázott 
és hozzálátott ,a vacisorafőzéshez. Gazdag 
Anna a. konyhában ült és kötött. iHáriné az 
istállóban tartotta a tűzifát, bement tehát és 
anrófát akart, hozni. Irtózatos látvány tárult 
ellá. Ott feküdt a kis Rozi, véresen, mozdulat-
lanul. Velőtrázó sákolylyal vetette .magát a 
földire, niem akart hinni ezemieiimek, majd fel-
ugrott és a csendőrökért szaladt. A csend-
őrök vallatóra fogták Gazdag Annát, aki ele-
inte tagadott, de véres volt a. keze és ia, ru-
háján is fedeztek .fel vérfoltokat a csend-
őrök, iA csendőrük megvasalva Szegeidre szál-
lították ia .bestiális asszonyt. (Hári Rozit a 
makói kórházba vitték, ahol annyira javult 
az állapota, hogy a. szombati tárgy al ásón 
már megjelenhetett. Feje még .mindig be vau 
kötözve és nagy fájdalmai vannak. 

A Bélmagyarország munkatársa beszélt 
a kis áldozattal, aki még a tárgyaló-teremben 
is félve húzódott édesanyja Mellé, mikor a 
börtönőr Gazdag Annát bevezette. iH.ári Rozi 
alig hallhatóan mondta el Munkatársiunknak 
a borzalmas drámát, dé az .anyja' 'fislbeszaki-
totta és megkérte az érdeklődőket, hogy ki-
szolnoki állomási cser,dőreégtől. lA escndőr-
rendben. 

A szegedi törvényszék dr. Pókag Elek 
táblabíró elnöklete alatt működő büntető ta-
nácsa öt évi fegyházra ítélte Gazdag Annái 
szándékos emberölés kísérlete miatt. 
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