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Régi 
és bölcs mesékben olvastunk ilyen története-
kei, gyermekkorunkban, amikor — havas 
estékem — nagyapó mesélt lágyan*-elégikus 
hangon a kandalló -előtt a „nagy" időkről, 
csudálatos történeteket. Egészen furcsa, bá-
mulatba ejtő ez a történet és annál furcsább, 
báron lat baejtőhb, mert megtörtént, szerdán, 
alkonyatfelé, a rókusi templom előtt. Keve-
sen jártak, de akik látták, nagyon furcsát 
éréztek; 'Csodálkozást, örömet, meglepő-; 
lést, szomorúságot," keserűséget, könnyet, fáj-
dalmat és még sok más mindent, amiket ta-
lán néven sem tudna nevezni az ember. 

Éles kontúrokkal, de szelirleu rajzolódott 
föl a karcsú tornyos tomplom az. opálos júli-
usi égre és nyugalmas csend terült a kör-
nyékre, amelyet csak néha zavart meg a vil-
lamos motorok bugása. A torony körül né-
hány galamb kóválygott és néhány szadidén 
szemeeskélt az utca porában; olyan békések, 
olyan nyugodtak voltak és ártatlanul bámul-
tak a járókelőkre; mintha mondták volna: 
mi nem bántunk senkit, biztos, hogy bennün-
ket sem fog bántani senki. 

Most hirtelen merész íveléssel karcsú ma-
dár nseott. elő a levegő végtelenségéiből. Akik 
arra jártak ós fölnéztek az égre, riadtan vet-
ték észre: vércse. Hogy és honnan vetődött 
ide, a templomtér fölé, ahol a békés galam-
bok örültek az életnek, ki tudná megmon-
dani? Eljött, itt volt és most csak keringett, 
keringett a torony körül, amelyet a galam-
bok tanyájukul választottak. Egyszerre sü-
iyedin kezdett; szállt lefele, a békésen sze-
mecskólő galambok közé. A ragadozó csak 
sülyectt, sölyedt és a galambok nem vették 
észre, nem repültek el, hogy kikerülhessék a 
biztos balált. A vércse pedig csak jött egyre 
lejjebb és egyszerre lent volt a földön, a ga-
lambok között. Azok csak akkor vették észre, 
amikor már ott állt közöttük. Szegény kis 
szivük bizonyosan megdermedt az ijedtség-
től, hogy hatalmas ellenségüket meglátták, 
de az rájuk sem nézett. Néhányszor belevá-
gott éles csőrével a gránitkoekákba, de az-
után fölhagyott ezzel a hiábavaló kisérlete-
zéssel. Belátta, hogy azzal nem bir el. Most 
sétálni kezdett a galambok között, amelyek 
szinte megbűvölve álltak; nem mertek szegé-
nyek moccanni sem. Egyszer aztán megun-
hatta a mulatságot, mert hirtelen összecsapta 
szárnyait és elrepült a galambok közül, anél-
kül, hogy csak egyet is hántott volna. El-
ment ugy, ahogy idetévedt; fönt még kerin-
gett egy kis ideig, aztán eltűnt. 

Néhányan megálltak; őszintén szólva 
nem értették a vércse viselkedését. Elvégre, 
véresétől még nem kivánta őszintén senki, 
hogy szolid és lemondó legyen. 

. . . .És odakinn az emberek ezalatt csak 
tépik, csök marcangolják egymást tovább!... 

— Az osztrák politikai helyzet. Bécsből 
jelentik: Az alkotmánybizottság elhatároz-
ta, hogy 15 tagu bizottságot küld ki. melybe 
szakértőket is meghívnak az egyes nem-
zetiségek kívánságának megállapítására. — 
A reichsrat elhatározta, hogy fiz esküdt-

székek november elsején iijból megkezdik 
imiiködésüket. 

— Kflrthy utóda Bartha alezredes. Buda-
pestről jelentik: Hir szerint az Esterházy• 
kormány'báró Kürthy Lajos, a Közélelmezési 
Hivatal elnökének utódává Bartha Albert 
vezérkari honvédalezredest fogja kinevezni. 
A miniszterelnök és Mezőssy Béla f öl dm Íve-
lésű gyi miniszter kedden hosszabb megbeszé-
lést folytatott Bartha alezredessel, de végle-
ges megállapodás még nem történt. 

— A gyermskitrand. Az állami gyermek-
menhely tisztviselői 67.38 koronát gyűjtöt-
tek a gyer mékstran dra. Az összeget hozzánk 
juttatták. Legutóbb julius 7-én 3891 koronát 
mutattunk az erve a célra hozzánk érkezett 
adományok végeredményeként, Julius 11-én 
10 koronát nyugtáztunk, ezzel és a mai ösz-
szeggel együtt gyűjtésünk végeredménye 
3968.38 korona. 

— Cattaro kapitányát visszahelyezte a 
király állásába. Bécsből jelentik; Budiszav-
lyevicset, Cattaro kerületi kapitányát a há-
ború kitörésekor állítólagos megbízhatatlan-
sága miatt állásától felmentették és Bécsbe 
telepitették. A király legutóbb jelentést kért 
az esetről és Budiszavlyevicset kihallgatás-
ra rendelte. Az audiencián teljes elégtételt 
kapott és állásába (visszahelyezte a király. 

— Kitüntetések, Donka Gergely 5. honvéd 
gyalogezredben tartalékos zászlóst és Kühn 
György tartalékos hadnagyot az ellenség 
előtt tanúsított vitéz magatartásukért a 2. 
osztályú ezüst vitézségi éremmel újólag ki-
tüntették. Farka-s Miklós 5. honvéd gyalog-
( aredheli népfölkelő őrmestert, Herczl Géza 
h a d n a g y o t , Tóbiás Miksa hadapródjelöltet 
és Bhim János népifölkelő- szakaszvezető! a 
2. osztályú vitézségi éremmel tüntették ki. 

— A második kerületi választás. Meg ír ta 

már a Bélmagyaror\száy, hogy 'dr. Kelemen 
Béla főispán szombaton búcsúzik el válasz-
tóitól naggyülés keretében. Az eddigi dispo-
ziciók szerint ez a nagygyűlés fogja jelölni 
Kelemen utódát a képviselőségben. A füg-
getlenségi Kossutlh-párt jelöltje dr, Kószó 
'István, -aki —- értesülésünk szerint — a je-
lölést elfogadja. A Károlyi-párt, amelynek 
dr. Becsei Károly az elnöke, még nem dön-
tött arról, hogy állit-e jelöltet. A párt pénte-, 
ken délután tisztikari ülést tart. amelyen a 
képviselőválasztás ügyében dönt. 

— Tisza akciója ne oláhfalusi választás 
miatt. Budapestről jelentik: A Tisza-kormány, 
mint ismeretes, megállapodást kötött az el-
lenzéki pártokkal az időközi választásokra. 
Az uj kormány ezekhez a- megállapodásokhoz, 
hozzájárult. Az ismert oláhfalusi választás 
fölbiritotta a helyzetet. Tudvalévőleg Dániel 
Gábor örökét báró Ouldmanm Henrik nyerte 
el pártonkívüli programmal. Gróf.Tisza Ist-
ván szombaton ez ügyben levelet intézett 
gióf Esterházy Móric miniszterelnökhöz, 
amelyben ultimátumszerű bangón kÖzöl;tei 
utódjával, hogy az oláblfalusi mandátum dol-
gában záros határidőn belül nyilatkozatot 
kíván. Pártja nevében azt követeli Tisza, 
hogy Gutitmamn mondjon le az oláhfalusi 
mandátumról, amely jogosan, az eddig betar-
tott paktum értelmében nem a kormányt tá-
mogató pártoké, hanem a nemzeti munka-
párté. Gróf Esterházy Móriic röviden vála-
szolt Tiszának. Levelében kijelentette, hogy 
a már megtett kijelentésen kívül többet nem 
mondhat és semmi köze az oláh falusi mandá-
tumhoz, amely nem egy ellenzéki, hanem 
egy pártonkívüli képviselőt hozott he a Ház-
ba. A munkapárt mint ujabb sérelmet han-
goztatja, hogy Komáromban, Balta Aladár 
Károlyi-párti lépett fel Sárkány Ferenc 
munkapárti kerületében. 
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— Egy miniszteri tanácsos hirtelen halála 
Budapestről telefonálja tudósítónk: Dr. Rei-
ner Ignác miniszteri tanácsos ma délelőtt, 
amikor a hivatalába ment, a Nagymező-ui-
cán hirtelen rosszul lett, összeesett és meg-
halt. Az orvosok megállapították, hogy .szív-
szélhűdés érte. 

— Sándor László főkapitányi kinevezése 
a hivatalos lapban. A hivatalos lap szerdai 
száma közli Boda Dezsőnek, a budapesti ál-
lamrendőrség .főkapitányának nyugalomba 
helyezéséről és dr. Sándor Lászlónak az ál-
lanmrendőrség főkapitányává történt kine-
vezéséről szóló királyi -kéziratokat. 

— Aradon már megszüntették az előzetes 
cenzúrát. Aradról jelentik: Az jgazságügymi-
niszter ismeretes rendelete ifolytán itt ked-
den megszüntették az előzetes cenzúrát. 
Ezentúl csakis a hadviselés érdekeit ér in; ő 
cs ezzel kapcsolatos tartalmú közlemények 
kerülnek ellenőrzés alá. -— A szege-di lapokat 
még mindig nem oldották fel az előzetes ceu-
zura alól. ügy látszik, mifelénk nem tartják 
sürgősnek és fontosnak a dolgot. 

— A D . M. K. E. igazgatósági ülése. A 
D. M. K. E. igazgatósága julius 19-én dél-
után 5 órakor székházában ülést tart. 

— A közigazgatási bizottság Uiése. A 
közigazgatási bizottság liéffőn délután 4 óra-
kor dr. Somogyi Szilveszter polgármester el-
nöklésével ülést tart. Ezen a közigazgatási 
'bizottsági ülésen azért elnököl a polgármes-
ter, mert a. főispáni installáció ekkorra még 
nem fog megtörténni. 

— Ormádi Béla temstése. Szerdán délelőtt 
10 órakor temették a zsidó temető halottá* 
házából Ormódi Bélát. Megjelentek a teme-
tésen a hatóság több tagja és sokan az el-
hunyt tisztelői és barátai közül. A gyász-
beszédet dr. Löwmger Adolif rabbi mondta. 

Ormódi Bélának nagyon sok barátja é* 
tisztelője volt (Szegeden, akik az elhunyt em-
lékének akként kívántak adózni, hogy kn-
szorumegfváltás címén már eddig is több száz 
koronát adtak össze. Az összeget a szegedi 
•Vörös-Kereszt által létesítendő katonaotthon 
javára fordítják. Az Ormódi Béla ravatalára 
szánt koszorú megváltása címén erre a óéi-
ra a következők adakoztak: Kenderfonógyár 
200, Wimmer Fülöp 100, Az első magyar ál-
talános biztosító társaság szegedi főügynök-
ségének tisztikara 100, Magyar szőllőtelepitő 
r.-t. 100, Szarvady Lajos 50, fczeged-alsóta-
nyai népbank 50, Holtzer Emil 50. Fried-
mann kir, tanáesosnó 40, Weiner Miksa 25. 
Lendvay Sándor és neje 25, özv. Sclinabelné 
lleiner Anna 20, Keiner Bertalan 20. Molnár 
Oszkár 20, Wöber György 20, Radó Ödön 10, 
Piekné Angél Irén 20, özv. Ormódy Lajosná 
50, Holtzer Ja kaimé 100, dr. Krausz Ádám 
50, Perl né Holtzer Flóra 20, Hegyi Emánuel 
50, Scamovi Miklós 50, özv. Milkó Nándor né 
10, Vass Károly és neje 20, Szász Géza és ne-
je 20 koronát. Ehhez az összeghez csatoltuk 
— az adakozók utólag kinyilvánított akar-a-, 
tához képest — azt a -110 koronát, amelyet 
eredetileg más rendeltetéssel juttattak hoz-
zánk a Szegedi Kenderfonógyár tisztviselői. 

— Már is elnökválság a nagyváradi ra-
dikális pártban. Az uj kormány megalakulása 
után Nagyvárad volt m első városok egyike, 
ahol uj párt alakult: radikális polgári párt, 
amelynek elnökévé dr. Grósz Menyhértet vá-
lasztották meg. Csütörtökön közgyűlés lesz 
Nagyváradon. Az uj párt intéző bizottságá-
ból többen azt kívánták, hogy a független-
ségi párttal és a szociáldemokratákkal együt-
tesen rendezzen a párt ezen a- uapo-n tünte-
tést, majd szólítsák fel a városi tanácsot, 
hogy követelje a kormánytól a demokratikus 
választójog mielőbbi megvalósítását, GTOSZ 

•Menyhért elnök kifogásokat tett a tüntetés 
ellen, majd mikor látta, hogy az intéző fei-


