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Tragikus végii kártyajóslás. 
{Haját Hidósitánktól.) Füstös Sára tizen-

hat éves evdőgyaraki leány meg Béres Mi-
hály tizenkilenc éves erdőgyaroki legény — 
mint Nagyváradról jelentik — ezelőtt két év-
vel nagyon szerették egymást. A leány az any 
ja házában lakott özvegy Füstös Béninénéi, 
aki ellenére volt a szerelmeseknek és ezért egy 
közös rokonuknál találkoztak rendszerint. Ez 
a télen volt. Jött a nyár és a fiút besorozták 
katonának a trénekhez. El kellett mennie. Mi 
kor búcsúzott, Füstös Sára egy édes titkot 
sugot a fülébe, amit a fiu örömmel hallott és 
megígérte, hogy ha ma jd visszatér a katona-
ságtól, hát együtt fogják felnevelni, az apró-
ságot. 

Telt, múlt az idő és egy novemberi napon 
a gólya tényleg rászállott a 'Füstösék kémé-
nyére. Megszületett a szerelem gyümölcse, 
egy egészséges, pirospozsgás leánygyermek 
képében. Füstös Sára dédelgetve ápolta és 
táplálta a, gyermeket másfél éves koráig, mi-
kor egy napon?az idén pünkösd táján az tör-
tént, hogy Béres Mihály szabadságra jött ha-
za katonáéktól és feltűnő módon hidegen kez-
dett viselkedni vele szemben. A fiu rá sem 
nézett Füstös Sára ra, szóba sem állott vele, 
nem is köszönt neki. 

A esalódot leány végtelen szomorúsággal 
jáf ta naponta a falu kútját , kar ján a gyer-
mekkel, csak hogy Béres Mieályt láthassa, 
de nem sokat ért vele. A fiu nagyon kerülte a 
vele való találkozást. Egy napon Füstös Sára 
gondolt egyet és elment a falnheli jósasszony-
hoz,, aki kártyából tudja kiolvasni az embe-
rek sorsát, jövőjét és szerencséjét. Lunzer 
Béláné, igy hívják a tudós nőt, kirakta a la-
pokat. 

— Nem lesz szerencséd Béres Mihálylyal, 
— mondta a leánynak — az anyja ellenzi, 
hogy téged feleségül vegyen. Van azonban a 
•harctéren egy özvegy ember, aki téged szeret 
és el is venne, ha nem volna gyereked. 

Füstös Sára elgondolkozott a mondotta-
kon. Napokig éjjel-nappal az jár t az eszében, 
amit a kártyavetőnőtől hallott. Az is eszébe 
jutott, hogy Lunzerné valami zsirosszóda ne-
vű méregről beszélt neki többek közt. Kérde-
zősködött, kutatott és anyja kamarájában 
tényleg talált egy üveget, amelyikről meg-
tudta, hogy az van benne, amit keres. Mindez 
egy vasárnap délután történt, 

— Elpusztítom a gyereket, azután maga-
mat is megölöm — sitta el magát keservesen 
és köténye alá rejtete az üveget. 

Visszatért a szobába, összecsókolta a gye-
reket és akarva, nem akarva a kezébe adta az 
üveget. Az apróság elkapta a csillogó edényt 
és a szájához vette. Abban a pillanatban éles 
sikoltásba tört a csecsemő és eldobta az üve-
get. Füstös Sára halálra ijedt és rémületében 
elájult. 

Mikor Sára any ja hazajött , a lakásban 
csend volt és sötétség. Sára aludt, a gyermek 
pedig időnkiut felnyögött, özv. Füstös Bé-
li iné megvizsgálta a gyermeket és megdöb-
benve látta, bogy az apróság szája, és arca da-
ganatokkal van eléktelenedve. Az .orvoshoz 
fűtött a gyerekkel, aki. megállapította a maró 
lüg mérgezését és jelentést tett az elöljáró-

ságnak. KeVés idő múlva Füstös Sára a 
csendőrség kezére került. 

A gyermek pár nap múlva meggyógyult, 
mert a gyomrába nem jutott semmi sem a 
méregből, azonban az anyja ellen az ügyész-
ség szándékos emberölés bűntettének kísérlete 
miatt vádat emelt. 

.Füstös Sára, aki mást tizennyolc éves, a 
nagyváradi esküdtbíróság elé került. lA hiró-
ság előtt elpanaszolta szerencsétlenségét, csa-
lódását, elkeseredését, beszámíthatatlan lelki-
állapotát, amik a tett. elkövetésére ösztönöz-
ték, de mindent nagyon megbánt, és örül, hogy 
Isten nem engedte, hogy a gyermeke meg-
haljon. A tárgyalást az első napon nem lehe-
tett befejezni. Holnap folytatják. 

— Időjárás. Az időjárásban lényeges 
változás nem várható. 

PROGNÓZIS: Változás nem várható. 
Déli hőmérséklet 23.4 fok C. 
—• jutalom a köztisztviselőknek. Buda-

pesttől telefonálja tudósi tónk: A „8 Órai 
Újság" irja: A kormány az M a m i és vá-
rosi /tisztviselőikéit és az egész közigazga-
tási tisztviselői kart rendkívüli háborús 
szolgálataikért jelentős jutalomban akarja 
részesíteni. A rég vajúdó fűzte téyende'z és 
helyett szolgála ti időrés a (nyugdíjigények 
tekintetében akar ja a kormány a közt iszt-
viselőiket kárpótolni. A pénzügyminiszter 
ugyanis bizalmas leiratot küldőtt ia váro-
sokhoz, amelyben sürgős1 jelentést kér, 
hogy minő köHés-itöbbleter jelentene, ha a 
kormány minden háborús évet 18—20 hó-
napban számitana be. 

— A Balkán-akadémia ügye. A Balkán-
akadémia ügyében kedden délután a kultusz-
minisztériumban Neményi István államtitkár 
elnöklésével értekezlet lesz, amelyen dr. Ke-
lemen Béla főispán és dr. Somogyi Szilvesz-
ter polgármester is megjelenik. 

— Kitüntetések. A király, mint a hivatalos 
lap pénteki .száma közli, Kvassay Jenő mi-
niszteri tanácsosnak a Ferenc József-rend 
hadidiszitményes középkeresztjét a csillag-
gal és raggambi Fluek Dezső műszaki taná-
csosnak a Ferenc József-rend hadidiszitmé-
nyes lovagkeresztjét adományozta, 

— A német birodalmi alkotmány módo-
sítása. Berlinből jelentik; A birodalmi gyűlés 
alkotmányjogi bizottsága csütörtökön eldön-
tötte a birodalmi alkotmány kilencedik cik-
kelyének módosítását, amely megtiltotta, 
hogy a szövetségtanács tagjai egyúttal a bi-
rodalmi gyűlésnek is tagjai lehessenek. Dr. 
Léváid miniszteri tanácsos ellenezte az alkot-
mány módosítását, mert az szerinte felfor-
gatná a birodalmi gyűlés talpazatát, A fel-
szólalás azonban mitsem használt, 15 szóval 
1*2 ellen elfogadták a módosítást. A birodalmi 
gyűlés főbizottságában ugyanekkor a helyet-
tes kancellári állás és az államtitkárok hely-
zetéről tárgyaltak. Általános a vélemény, 
hogy az államtitkárok helyzetét föltétlenül 
meg keld változtatni. Ugyanis az államtit-
károk helyzete egyáltalán nem független, 
mert kötelesek a kancellár véleményéhez al-
kalmazkodni, aki egyedül felelős. Ez a hely-
zet az idők folyamán tarthatat lanná vált, 
mert a kancellár képtelen a birodalmi kor-
mányzás és közigazgatás valamennyi kérdé-
sét áttekinteni ós azokban dönteni, tehát az 
államtitkároknak függetleneknek és felelő-
seknek kell lenniök. iE kérdésben azonban 
nem volt teljesen egy véleményen a többség. 

— A Tömörkény-matiné. RendkivUli érdek-
lődé® mutatkozik a <Szegedi Újságírók Egye-
sülete áltál vasárnap délelőtt 11 órakor, a 

Korzó-moziban rendezendő Tömörkény Arai i 
né iránt. Oly díszes és előkelő közönség még 
nem volt együtt a Korzó-moziban, mint lesz 
vasárnap az érdekkel v/Vt matinén, amelynek 
keretében a halhatatlan író, Szeged büszkesé-
ge emlékét Pásztor József elnöki megnyitója 
után Ady Endre, Kaim Ede, Móra Ferenc és 
Újlaki Antal fogják idézni. Szombat reggel-
től kezdve a még meglevő jegyek a nagykö-
zönség rendelkezésére állnak és díjtalanul 
kaphatók a Korzó-mozi igazgatósági irodájá-
ban. A matiné vasárnap délelőtt pontban 11 
órakor kezdődik és a Szegedi Újságírók Egye-
sülete kéri a közönséget, hogy pontosan szí-
veskedjék megjelnni, mert a kezdés után sen-
ki sem léphet a helyiségbe. — Dugonlcs-
társaság elnöksége értesiti a társaság tagjait , 
hogy részükre és családtagjaik számára a kö-
zép I-ső és Il-ik páholy van fentartva, 

— Az aradi telekér lákadót jóváhagyja a 
kormány. Aradról jelentik; Illetékes hetyen 
nyert információ szerint a minisztertanács 
néhány napon belül jóváhagyja Aradnak a 
telekértékadóról szóló szabályrendeletét. Az 
aradi szabályrendelet már az 1917 évi ér-
vénnyé! hagyja jóvá a kormány, tehát már 
erre az esztendőre 400.000 korona bevétel-
hez jut a város. A minisztertanács a buda-
pesti hasonló szabályrendeletet már jóvá-
hagyta és most következnek sorra a vidéki 
városok. 

— Budapest alpolgármesterének tragikus 
halála, Budapestről telefonálja tudósítónk: ü ró 
Festeti ah Géza a. székesfőváros első 
poígárniesterie pénteken délután séta' kő i -
ben ihirteilem összeesett és meghalt, Az al-
polgármestert szívszélhűdés ölte meg. 

— Szegedi orvos hazatérésé az oro z 
fogságoói. Dr. Reiniger Hermann szegedi ke-
rületi tisztiorvos, a 9, huszárezred főorvosa, 
harmadfélévvel ezelőtt orosz fogságba került. 
Ászt ra kánba, majd onnan üdülésre Norvé-
giába szállították. Most arról értesítette édes-
apját, Reinjger J a k a b ügyvédet, hogy a ka-
tonai bizottság kicserélése mellett .döntött. 
A levélben közölte azt is, fiogy valószínűleg 
szeptember 24-én indul hazafelé és hogy táv-
iratot fog küldeni a norvég határról. A rok-
kant foglyok kicserélése, ugy látszik, néhány 
nappal elhúzódott, mert a jelzett távirat még 
nem érkezett meg, 

— Czerniu külügyminiszter Gődöllön 
vadászott. A P. N. írja; Gróf Czernin Ottokár, 
a monarchia külügyminisztere és herceg 
Hohenlohe-Schilimgsfürst Konrád első fő-
udvarmester kedd reggel óta a gödöllői ki-
rályi kastély vendégei. A főudvarmester és 
a külügyminiszter a legteljesebb inkognitó-
ban érkeztek Bécsből. A minisztert nején kí-
vül csupán Poppauer, a külügyminisztérium 
chii'fre-départementjának főnöke kisérte el 
erre a kirándulásra, amely három napra 
volt tervezve és csütörtökön este gazdag va-
dászzsákmánnyal ért véget. A négytagú tár-
saság kedden reggel érkezett Bécsből Gödöl-
lőre. Itt dr. Szeg ed y - Masszák Aladár udvari 
tanácsos fogadta őket. A főudvarmester és a 
miniszter a kastély egy-egy emeleti lakosz-
tályában szálltak meg, a királyi appartement 
szomszédságában. Megérkezésük után meg-
reggeliztek és már jött is Rajcsányi fővadász 
mester jelenteni, hogy minden készen v á r j a 
őket a vadászatra. Egy óra múlva már a 
volkói és szentkirályi erdőket jár ták és haza 
se jöttek a késő délutánig. A vadászaton 
gróf Czerninné is részt vett. Hajnali négy 
órától kezdve délig ós kora délutántól ismét 
sötét estélig együtt járt férjével és iizte a 


