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>Jagy a vizinség a külvárosokban.
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•időpontját és helyét is megállapították, mikor magyar részről azzal a követeléssel
léptek elő, hcyy a cserébe vonják be azokat
is, akiket az osztrák hatóságok már elóbb
tartóztattak le Nyugaimagyarországon és
akik most osztrák- birói vizsgálat alatt
állanak. A magyar kívánságok egyike elsősorban Egan volt tóispán kicserélésére
irányult, akit az osztrákok már Nyugatmagyarországra való első bevonulásukkor
elfogtak és akit a bécsi járásbíróságon
őriznek. Egant az osztrákok azzal vádolják, hogy rálőtt egy parasztra az osztrák
bevonulás idején és ezért gyilkosság kísérlete miatt folytatnak ellene Bécsben eljárást. Késő este ugy értesültünk, hogy a
nehézségeket elhárították a tárgyalás útjából
és a foglyok kicserélése megtörténik. Egatra
nézve azonban még nem jött létre megegyezés.
A nyugatmagyarországi
értékek a katonai és Uncstáii ingatlanokkal, valamint
azok tartozékaival, valamint behajtatlaq
adókövetelésekkel és egyéb mas értékekkel együtt az eddig megejtett számítások
alapján körülbelül 3 és félmilliárd magyar
koronát tesz.iek ki. Az elszakított területeken levő állami és katonai ingatlanok,
behajtatlan adóköveteléseknek, valamint az
összes többi ilynemű értékeknek pontos
és részletes felbecslését és összeállítását
a nagy jóvátételi bizottsággal megkezdendő
tárgyalás céljára ezen a héten kezdik meg.
Az értékbecslés alapján az 1914. évi arany
koronában a háború megkezdésétől fogva
a háború utolsó évéig tulajdonképpen
megfelelő hivatalos árjegyzés nem volt,
igy a számításoknál kizárólag az arany
korona nyújt megfelelő tápot. A vonatkozó
munkálatokat a kormány a leggyorsabb
tempóban hajtatja végre, ugy, hogy a tárgyalási alkalom legkésőbb jövő évi január
nó első felére készen tesz. A munka befejeztével a magyar kormány külön bizottságot delegál Párisba, amely a kérdést a
nagy jóvátételi bizottsággal letárgyalja.
•
A kormány még szombaton elhatározta,
hogy vasárnap rendkívüli minisztertanácsot tartanak és megbeszélik a külpolitikai helyzetet. Ez meg is történt: délelőtt
fél 11 órakor ültek össze a kabinet tagjai
a parlament épületében és a nemzetgyűlés
ülésének végeztével tovább tanácskoztak.
A kabinetnek egyetlen tagja sem hiányzott
a minisztertanácson. Nagyatádi Szabó István éppen ebbeli elfoglaltsága miatt mintegy fél óráig megvárakoztatta a Kerepesiuti temetőbe készülő politikai barátait,
ezalatt a nagyántánt budapesti megbízottai
is ér^'iezletet tartottak. Értesülésünk szerint tiohler angol követ lakásán történt
meg a találkozas. Délután újra tárgyaltak
Hohler, Fouchet és Castagnatto herceg. A
magyar kormánynak az az álláspontja,
hogy tárgyalni fog az ántánt megbizottaival és gondoskodni főig a megoldásról.
•
Az egységes párt megalakítására vonatkozólag a kormányt támogató politikusok
között az a vélemény, hogy a trónfosztó
törvényjavaslat beiktatása után Bethlen
grófnak Ismeretes pécsi programja revízióra szorul. A történtek és tapasztaltak
után még inkább szükség van az erős, egységes kormányzásra, az azonban kétségtelen, hogy ennek alátámasztására az egységes pártot c*ak nagy akadályok elhárítása után lehet'éges nyélbeütni. A külpolitikai kérdésekel * kormánynak sikerült
és sikerülni fog kibogozni, azouban a belpolitikai kérdéfeinpegoldása nagy ne'hézSágeket okoztak ugy Bethlen személyes
vállalkozásának, mint a kormánynak
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Viziháboru a lakosság közt. — Damjanich
kontra Puskás. — A tanács nem lát, nem hall.
SZEGED, november 8.
(Saját tudósítónk tói)

Sok trombitát megfújtak már a külváros vizinségének enyhitése céljából,
de a legélesebb hangok sem haioitak
mée el a tanács dobhártyájáig, mert
e .legfelsőbb* fórum, ugy látszik,
nem hajlandó megmozdi'ani hallószervéit még a legnagyobb veszedelmek idején sem. A külvárosokban pedig egyre csökken a kulák
teljesítőképessége és növekedik a lakosság elkeseredése a város hatósága
ellen, amely a fent jelzett flegmával
kezeli ezt a rendkívül fontos közügyet.
A külvárosok területén mindössze
kilenc nagy ártézi kut van, amelyek
mintegy kilencven kisebb kutat látnak el vizzeL A nagy kutak alig
untvan liter vizet szolgáltatnak
percenként. Ez a mennyirég 10—<12 kisebb kut között osztódik fel, ugy,
hogy egy kútra alig öt—hat liter
viz jut.
Nem kell csodálkozni tehát, ha a
városi mérnökséghez jóformán hetqnkint érkeznek terjedelmes beadványok,
amelyek siralmas képét nyújtják a
külvárosi vizmizériáknak. A mérnökség persze teljesen tehetetlenül
átl,
mert hiába tett e ő erjesztést a
tanácsnak uj kutak fúrására, a tanács
a nagy költségek miatt
elutasította
a javaslatot.
Ebben a kérdésben ptdig a tapács

maga alatt vágta a fát, mert a hangulat a kéidéses
városrészekben
valósággal a forrongásig fajult
már.
Egyelőre csak egymás között folytatnak háboiut a különböző kutak körül
csoportosuló lakotok. Jellemző erre
nézve például, hogy beadvány érkezett nemrégen a mérnökséghez a
Damjanich-utcai lakosoktól, amelyben
a Puskás-utcai jtut elzárását javasolták, mert arra szükség nincs.
Ez2el szemben azonban úgyszólván
ugyanabban az időpontban érkezett
meg a mérnökséghez a Puskás-utca
beadványa is, amely viszont a Damjanich-utcai kut megszüntetését javasolja, hason ó indokok ílapján.
Mámtt, a szolgálati ut megkerülésével, szakértő polgárok megkeresik saját kutjuk szabályozóját és bővebb és gyorsabb kifolyásra állítják
be. Ebben »z esetben persze a
többi kuta u soványan csepegnek
csak, mire elkezdődik a háború utcák, kutak szerint.
Mindezekről természetesen a városi tanács nem hajlandó tudomást
szerezni, legalább is semmi jelét
nem mutatja annak, hogy orvosolni
szándékozik a bajokat. Nem szabad
sajnálni r éhány százezrest erre a
célra, mert egyszer mégis megégnek
majd a rátermett körmök a lelkiismeretlenség és nemtörődömség által
felgyújtott indulatok fáklyáinak tüzétől.

Az időjárás, legalább is itt, a mi
vidékünkön, ugylátszik az idén is hü
az elmúlt évekéhe/: magyaros. Itt
nincsen tavasz és még kevésbé van
ősz. Nyár van és tél. Aki ma reggel
is a hőmérőre nézett, láthatta a sűrű
ködön keresztül, hogy az 3—4 fok
meleget mutat, már pedig ez hideg
és nem meleg. Mi más jutna hát
eszébe annak, aki mjndig a mások
gondját, buját és baját teszi a sajátjává, mint hogy utána érdeklődne a
tömegtartózkodási helyeknek — iskoláknak, hivataloknak és más intézményeknek — hogy van-e tüzrevalójuk, vagy fáznak.
Az egyetem felől hűvös nyilatkozatokat fújdogált szerkesztőségünk
felé á téli szét. A klinikákon fűtenek ugyan, de a központi épületben
elhelyezett jogi és bölcsészeti fakultásokon — nem. Az egyetemi hallgatók fáznak és nem szívesen üldögélnek a hideg és rideg tantermekben.
Munkatársunk az itt felsorolt és
tulon-tul ismerős adatok tudatában
egyenesen az egyetemi gondnokot
kereste fel, hogy megtudja, miért
nem fűtik a központi épüiet tantermeit. A gondnok nyomban a saját
I szobájában izzó kályhára mutatott,
j mondván és égy ben kérdezvén :
— Itt nem fűtenek?

BUDAPEST, október £
(Saját
tudósítónktól)

A törvényszék Ítélete már hetekkel
ezelőtt elhangzott Kéri Pál és társai
felett, de a bünper még ma is sok
dolgot ad a büntetőtanácsnak. A
jegyzőkönyv felöleli az egész tárgyalási anyagot és ha valaki egész
nap és éjen át rgyebet sem tenne,
akkor is hat hélbe kerülne átolvasása. Az itélet indokolását már kihirdetésekor kidolgozták, sőt a biróság akkorra már részben átrevidiálta
a jegyzőkönyv egy részét is.
Illetékes helyen azt a felvilágosítást adták, hogy a táblai tanács
elnökének és az ügy előadójának
legalább is két hónapra van szüksége, hogy a bünper anyagát áttanulmányozza és ezért a jövő év
márciusa elölt semmikép sem kerülhetnek a táblai tanács elé. Mint
értesülünk dr. /uhdsz
Andor ítélőtáblai elnök Degré Miklós tanácsának osztja ki az ügyet.
A tábla az iratokat alaposan áttanulmányozza és abban az esetben,
ha a kir. főügyészség Fényes Lászlóra
és Vágó-Wilheimre
nézve visszavonná az ügyészségnek a felmentés
ellen benyújtott felebbezését, akkor
csak Kérire és GArtnerre nézve tárgyalják az ügyet és a másik két
vádlott felmentése, jogerős.

A meggyilkolt leány apja
felismerte a hullát.
BUDAPEST, november IÍ.
(Magy. Orsz. Tudósító)
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Megszökött
a Hamburg-szállodai
gyilkos.

arany, ezüst ékszereket, régi
pénzeket rendkívül magas
árban megvételre keresünk

A hideg egyetem
és a meleg színház.

Márciusban tárgyalja a tábla
a Tisza-gyilkosságot.
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* — Itt fűtenek — mondom —, de
feljebb, a tantermekben . . .
Erre azután elmondta a gondnok,
hogy a tantermek egyrészéből ma
még hiányzik a kályha, azonban
gondoskodtak a hiány sürgős pótlásáról. Szenük és fájuk van bőven,
mert a szénkormánybiztosság gondoskodott róluk. A klinikákat és
minden más helyiségüket már hetek
óta fűtik. Ebben persze készséggel
megnyugodtunk.
*

Itt említjük meg azt is, hogy a
szinháznak van szene, állítólag tatai.
A közönség
azonban fázik, sőt
egyébként sem szokott az előadásokon
felmelegedni. Ez pedig abban leli
magyarazatát, hogy csak a színpadot
fűtik, a színpad azonban nem látja
el a nézőteret ^ellő melegséggel.
Ebben is megnyugodtunk — ideiglenesen, egy jobb és melegebb jövő
remenyéb^n-
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A Hamburg-szállodai gyilkosság
rejtélyét megoldották. Tegnap este
megjelent a főkapitányságon
Rusznyák József péksegéd és elmondta,
hogy a közölt ruházat alapján azt
hiszi, hogy az ö leányáról van szó,
Rusznyák
Anna £ 0 éves leányról,
aki az óbudai hajógyárban telefonkezelőnő volt. A leány pénteken
délután öt óráig hivatalában volt,
de azóta nem jött haza. — Rusznyák Józseffel
detektivek mentek
ki a boncolóterembe, ahol a péksegéd a női holttestben
felismerte Anna nevü
leányát.
A meggyilkolt leányt ma délelőtt
boncolták fel Kenyeres és Mtnnlch
orvosszakértök. A boncolás kétségtelenül megállapította, hogy dacára
annak, hogy 3 holttesten külső erőszak nyomai nem látszanak,
a leány mégis gyilkosság
áldozata,
mert megfojtották,
még pedig oly
módon, hogy a gyilkos a leány azáját balkézzel befogta és jobbkezével
megfojtotta.
A nyomozás során megállapították, hogv a meggyilkolt Rusznyák
Anna pénteken este Schreiier Róbert
28 éves vasesztergályos, volt tengerész társaságában ment eí a Hamburg-szállóba, továbbá, hogy Schreiter
Róbert, amint a tanúvallomásokból
is kitűnik,
féltékenységből követte el a gyilkosságot.
j
Scüreiter azó'a sem lakásán, sem
munkahelyén nem mutatkozott, hanem a gyilkosság u.an negsz^kött.
rt mafas árat

