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DELMAGYAKÜKSZAü

jfcényletet kíséreltek meg Cisza 3stván ellep..
Budapestről telefonálja tudósítónk: Ma
délután három órakor, amikor Tisza István
el akarta hagyni a Házat, egy fiatalember
revolver merényletet akart elkövetni ellene.. A
volt miniszterelnök gróf Tisza. Kálmánnal
távozott a Házból és autója felé sietett. (Mikor
fel a kant szállni a kocsiba, egy 20—121 évesnek
látszó fiatalember ugrott feléje browninggal
a kezében. A soffőr leugrott a kocsiról ós a
fiatalembert arculütötte. A hatalmas pofontól
ez elszédült és kiejtette a kezéből a. revolvert,
A képviselőházi őrség elfogta a merénylőt és
felvitte az őrség parancsnoka szobájába. Ide
követte őket gróf Tisza István, aki megkérdezte, miért-akarta lelőni. A rendőrkapitányságról egy* detektív jött át és átkísérték a
rendőrségre a merénylőt, ahol Sándor János

fökapitémg és Kjrecsányi főkapitány-helyettes. meg Szentkirályi
rendőr fogalmazó hallgatták ki az alacsony, sápadt, vézna fiatalembert, Elmondotta, liogy 28 éves, Lékai (Leit
ner) János a neve, magánhivatalnok a Takarmányforgalmi részvénytársaság hivat alnoka. Vallomásában előadta, hogy szocialista
könyveket és röpiratokat olvasott fes azok hatása alatt határozta el magát arra, hogy lelövi Tiszát. A z a meggyőződése, liogy a békének egyetlen akadálya a volt miniszterelnök. Amig Tisza él, nincs béke. Senkise biztatta fel a merényletre, saját, elhatározásából
cselekedett. 'Megvizsgálták a revolvert, melylyel a merényletet elkövette: egy ócska, rozsdás browning. Emberélet kioltására
alkalmas. A fiatalembert letartóztatták.
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— Kitüntetések. A király a háború idején
teljesített kitűnő szolgálatai elismeréséül Gulyás (Sándor nyilvántartó őrmesternek az
arany érdemkeresztet a vitézségi érem szalagján, Dezső Mihály nyilvántartó őrmesternek az ezüst érdemkeresztet a vitézségi érem
szalagján adományozta.

— Ujabb két hétre bezárták a szegedi
iskolákat. A mindig veszedelmesebbé váló
spanyol betegség leküzdése ügyében szerdán
megtörtént az első komoly intézkedés. Dr.
Wolf Ferenc városi főorvos, bizonyára a közigazgatási bizottság ülésén történtek hatása
alatt érintkezésbe lépett a katonai parancsnokságokkal. Di-. Somogyi Szilveszer polgármesterrel együtt azt kéri, hogy a katonaság
engedj-e át. a Szentgyörgy-téri iskolát a városnak fölszereléssel együtt polgári
kórház
céljaira. (Ebben a kórházban a k a r j á k elheközgyűlés. —
lyezni azokat a -/panyolhetegeket, akiket odaződő félként való részvétele biztositható. Mindezeket feliraton az országgyűlés képvi- haza célszerűen kezelni nem .lehet. Egyben
selőházával és valamennyi törvényhatósági szerdán elrendelte a polgármester a két hétre bezárt iskoláknak, amelyeket hétfőn újból
gal közli.
Viharos éljenzés és tapssal fogadta a tör- meg kellett volna nyitni, ujabb két hétre való
vényhatósági bizottság a fölolvasott tanácsi bezárását. A közegészségügyi bizottság csüjavaslatot.
törtöki ülésén foglalkozik a spanyolbetegség
Dr. Balassa Ármin módosítást ajánl.
elleni védekezés módozatainak megállapitáDr. Kószó István: Ugy van ez megcsináleával..
va, hogy nem kell ahhoz semmi!
A közgyűlés egyhangú lelkesedéssel, válBécsből jelentik, liogy ugy Bécsben, mint
tozatlanul elfogadta a tanácsi javaslatot.
a többi osztrák városokban napról-napra nő
Dr. Kelemen
Béla főispán: Hazafias azok száma, akik spanyol betegségben balörömmel és érzéssel enunciálotíi a törvény- nak meg. Szeptember 29-től október 5-ig 364
hatóságnak határozatát, amely egyhangú lelkesedéssel foglal állást Magyarországnak tel- volt a halottak száma, mig az előző héten csupán 227,' az emelkedés tehát egyetlen bét alatt
jes függetlensége mellett.
A közgyűlés ezután Back Bernátot meg- 137. Legtöbben a busz és negyven év közötti
választotta a kijelölő választmányba, m a j d
elnök a közgyűlést a választmány tárgyalásának idejére felfüggesztette. Az ülés újból
való megnyitása után jelentette a főispán,
liogy a megüresedett árvaszéki elnöki állásra
összesen négy pályázat érkezett be: dr. Zámbó György, Fe'renczy Béla, dr.
Temesváry
Géza és dr. Bárkányi Zoltán pályázatai. S á r kány P 'Vyázatát visszavonta. A kijelölő váIgazgató:
TELEFO N
TELEFuí*
lasztmány első helyen Zámbót, másodikon
11 -85.
11-85.
VAS SÁNDOR
Temesváryt és harmadikon Ee-renczyt a j á n lotta a közgyűlésnek megválasztásra. A fői-pán ezután elrendelte a névszerinti szavazást.
¥
A szavazatok összeszámlálása és a közgyűlés
Csütörtökön
újból való megnyitása után az elnök jelentette, hogy leadtak összesen 212 szavazatot. Eboktóber 17-én
ből Fe'renczy Béla 155, dr. Zámbó György 31
és dr. Temesváry Géza 26 .szavazatot kapott.
A közgyűlés igy nagy többséggel Ferenczy
Bélát választotta meg az árvaszók elnökévé,
akit nyomban .meghívtak a közgyűlési terembe, ahol az esküt letette. Ferenezyt a főispán
üdvözölte, aki meghatottan köszönte meg a
közgyűlés bizalmát, amelyet -— ugy véli —•
25 éves kötelességhü munkával érdemelt ki.
Ezután már a munka gyorsabb része következett, amelyet a közgyűlés a városatyák
lényegesen megfogyatkozott száma mellett
vígjáték 4 felvonásban.
végzett. Az iparostanonciisikola' felügyelojhizottságának mandátuma lejárt, a tanács jaFőszerepben Qunar Tolnas.
vaslatára a közgyűlés meghosszabbította az
eddigi tagok mandátumát. A kereskedő tar
noriciskola felügyelő-bizottságában megüresedett tagsági helyre dr. Kószó Istvánt választották meg.
vígjáték 3 felvonásban.
Dr. Glattfelder Gyula csanádi megyéspüspök egész egyházmegyéjében szabályozta a
stóladijakat, ezt áttette jóváhagyás végett
Szeged hatóságához is, mint kegyurasághoz.
Előadások 5, 7 és 9 órakor.
A közgyűlés hozzájárult a püspök által megA megrendelt jegyek az előadás megkezdése
állapított u j stóladajszabásluoz. Ezek szerint
a legolcsóbb mi.se 3 és a legdrágább 24 korona.
előtt egy órával el lesznek adva.
Még néhány adminisztratív természetű tárgy
elintézése után a közgyűlés esti negyedhétkor
Rendes helyárak.
véget ért.
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Szeged állástfoglalt a perszonális unió mellett.
— Az októberi
(Sfíjúfi tudósítónktól,)
(Szeged (törvényhatítósági bizottsága szerdán délután tartotta
meg októberi rendes közgyűlését, szokatlanul
élénk érdeklődés mellett, A közgyűlés igen
lelkes volt és hangos éljenzéssel fogadta a
tanácsnak az ország függetlensége érdekében
hozott határozati javaslatát, amelyet egyhangúlag elfogadtak. A lelkesedés persze nem
hagyott alább, amikor a legszebb szegedi specialitás, a közgyűlési választás került sorra.
A közgyűlés nagy többsége Ferciiczg
Bélát
választotta meg az árvaszéki elnöki állásra.
Dlr. Kelemen Béla főispán -el i:Likölt, Rack
Lipót th. tanácsos felolvassa a polgármester
havi jelentését, amelynél Balogh Lajos állott
föl szólásra. Bosszú és zavaros beszédében a
többi között az uj 500 ágyas közkórház helyett 2000 ágyas nagy közkórház létesítését
sürgette. A jószivii polgármester megígérte,
hogy az elhangzott tanácsokat mérlegelni
fogja.
A, tárgysorozaton szereplő egyetlen indítvány dr. Tonelli Sándoré, aki egy önálló és
független Magyarország kiépítése érdekében
kíván föliratot intézni & kormányhoz. Hasonló köriratot intézett a városhoz Pozsony
is. A tanács javasolja a közgyűlésnek, hogy az
indítvány és a körirat alapján mondja ki a
közgyűlés a következőket:
Minthogy a négy éve tartó világháború
tanulságai minden tekintetben igazolták azt,
hogy az 18117. évi 12. t.-c. haiározmányai, a
melyek az Ausztriával közösen- rendezendő
külügyet, véderőt s gazdasági érdekeket szabályozzák, sem, katonai, sem külpolitikai, sem
gazdasági tekintetben a változott viszonyoknak már meg nem felelnek. Szegfed
kir.
város közönsége mellőzhetetlennek
Találja,
hogy az 1867. évr!2. t.-c. haladéktalanul hatályon kiviil helyeztessék és olyan törvényhozási intézkedések tétessenk, amely által Magyarország politikai, gazdasági és
katonai
teljes önállósága és függetlensége
biztosítva
legyen s az Ausztriával eddig fennállott közös intézmények — iaz uralkodó személyét kivéve — .mindenben megszűnjenek.
Minthogy már történtek olyan kormánynyilatkozatok, amelyek a koronás király (hozzájárulását is bejelentik ahhoz, lidgy Magyarország szabad kezet nyer államiságának teljes
kiépítése, katonai és gazdasági önálló berendezkedése tekintetében, sürgősnek t a r t j a a
törvényhatóság, hogy ez az átalakulás mielőbb meg valósitt assék és felhívja a kormány
figyelmét mindazon törvényhozási és egyéb
'természetű intézkedéseiknek a megtételére, a
(melyek alapján az ország önálló katonai és
gazdasági berendezkedése'
megvalósítható,
teljes államisága kiépíthető és a béketárgyalásokon Magyarországnak
területi sértetlenségének épségben tartása mellett önálló szer-

Nagy vígjáték esték!
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