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Szeged, I9!3.
Az Alföld népe.
Az Alföld népe észre tért. Hiszen néhány hét óta látjuk, mik történtek. Szeged, Hódmezővásárhely, Szabadka, Debrecen, majd Gyorna is. Az a Gyoma, a
melynek Kovács Gyu'la volt a képviselője.
És Kovács volt hívei m a Tisza István hívei: a kormány és a munkapárt hivei!
Gyomát nem a kisgazdapárt, hanem
a függetlenségi p á r t vesztette el. Elvesztette oly alaposan, hogy m é g a zászló becsületéért sem tudott, v a g y mert jelöltet
állítani. A hódmezővásárhelyi diszpolgárság mellett, ennek a választásnak országos jelentősége van. Mint két h a t a l m a s
máglyatüz, e bét esemény bevilágít a színmagyar Alföld népének a lelkébe, ahol most
csöndes forradalom, nagy változás
megy
Végbe: elszakadás a negyvennyolcas
politika jelszavaitól.
>
Állapítsuk meg először a tényeket.
Harminc évig egyfolytában bevehetetlen
v á r a volt Gyoma a negyvennyolcasoknak.
B a r a b á s széles nemzetiszínű szalagon függő karddal állított be a kerületbe és csak
ennyit m o n d o t t : „most jövök Aradról, a
vértanuk sírjától" — és megválasztották.
Később — a koalíció idején — elhidegült
köztük a viszony. B a r a b á s n a k — állitólag
— cézári gőgre emlékeztető szavak surrantak ki az ajkán: „ H a a z esernyőmet
elküldöm G y o m á r a , azt is megválasztják".

A pólai győző.
Irta: Nagy Endre
1. FEJEZET.
Waldihausen admirális, a „pólai győző",
akinek nevét a világtörténelem jegyezte föl,
türelmetlenül gondolta:
— Csak már vége volna az egész ostoba
Parádénak és hagynának békén!
Bárha /massziv bronzkoporsóba volt is
zárva, azért mindent tisztán hallott és látott. Hallotta a gyászindulót, amelyet a zenekar fujt és a beszédet, amelyet őfensége, a
főherceg mondott el; látta a katonai méltóságokat, a diszezredet és a diadalmas zászlót, amelyet őmiatta burkoltak
gyászba.
Nemrégiben még, mielőtt a halál formalitásain átesett, mindennek nagy jelentőséget tulajdonított. Még az utolsó pillanatban is, a
mikor egész viharos élete átcikázott az agyában, u g y v élte, hogy minden átélt veszedelem, minden fáradság s minden kockázat
csekély volt ahhoz a dicsősiéghez mérve, a
mely reá várakozott. Utolsó szava, amit fiához intézett ez volt:
— Fiam, első a dicsőség!
Szeretett volna valami súlyosabbat, va'ami jobban megformált, kompaktabb dolgot
mondani, de a körülállók megilletődésén ugy
is lattá, hogy ők átérzik e szavak történelmi
lontosságát. Ök megértik, hogy a katona diC
H ° ^ g e m á s ' m i n t a színészé, iróé és több
euajta népségé. A katona nem tapsért, hí-

ELŐFIZETÉSI ÁS VIDÉKEN
egész évre . K28 - félévre . . K 1 4 . oegyedévre K 7 — egy hónapra K 2 4 0
Egyes szán ára 10 BUér.

II. évfolyam 162. szám.
Ez a szó ugyancsak megszúrta a z önérzetes gyomai nép o r r á t . Most már hasztalan
pántlikázná föl m a g á t jó B a r a b á s Béla és
hiába harsogná, hogy vértanuk sírjától
jön, a régi bálvány összetört, nem kapna
a hires kerületben másfélszáz szavazatot.
A kegyelemdöfést a gyomaiak függetlenségi érzésének a z a láng adta meg,
amely a Kovács Gyula pisztolyából kilobbant a képviselőház elnökének széke felé. Eddig a gyomai kurucok csak elhidegültek a régi bálványuk iránt, ezúttal erősen röstelkedtek. Jelszóvá lett a kerületben
egy p a r a s z t g a z d a mondása, hogy: „enm
lőni kell itt, hanem dolgozni!"
Az egyszerű földművelő nép nemes és
becsületes érzés dolgában túltett a politikai őrület ama s z á n a n d ó uri, sőt nagyúri
áldozatain, akik a merénylő ágyához elzarándokoltak s virágpiramist állítottak föl,
hogy a bűntettel való rokonérzésüket tüntetően fitogtasisák.
A gyomai kerület népe n a g y
lelki
válságon esett keresztül. Meg kell adni,
hogy a körülmények kedveztek e n a g y
lelki és érzésbeli válság lefolyásának. A
jelölt neve, szimpatikus személye, a len
j á r t munkapárti képviselők ügyes és kiméleteis föllépése, a 48-as párt volt főember
reinek a jelszavak politikájába való belepsömörlése: mindez megkönnyítette
a nagy
érzelmi krízist, simábbá és zavartalanabbá tette annak kiforrását.
zelgő bókért dolgozik, hanem fagyos zivatarban, golyók záporában és mindennapos
kötelességek nyirkos szürkeségében egyformán megáll a .poszton. És ha meg kell halnia,
nincs más biztatása, mint a bajtársak elismerése:
— Derék fickó volt, megállta a sarat!
Waldhausen admirális tehát, amikor
örökre lehunyta a szemét, mosolygós, idvezült lélekkel hallotta a letakart dobok pergésiét, a trombiták gyászoló sikongását.
De ott a bronzkoporsóban egyszerre kicserélődött egész izlése. Érezte, thogy uj, az
eddiginél hatalmasabb természeti erő uralma
alá került, a nehézkedés ráfeküdt és tolta,
unszolta lefelé a földbe.
— Csak már vége lenne az egész ostoba
parádénak és hagynának békén!
A partra dobott hal vágyódhatik igy
vissza a tengerbe. A talajától élvált szikla
vágyódhatik igy árkon-bokron átszáguldozva a völgyibe.
A koporsót leeresztették a sirba, aztán
hullani kezdtek rá a göröngyök. Kopogva
hullottak a göröngyök és a halott ugy érezte, mintha eltikkadt fűszál volna és azok a
hulló göröngyök langyos esőcseppek volnának. Lassan-lassan elfödték egészen, a gyászolók moraja, a parádé zaja elhallgatott és
egyszerre valami csodálatos, delejes érzés futott át rajta. Csodálatos tompa, sejtelmes emlékezések lepték el. Az a hatvan esztendő,
amit odakünn töltött el, összezsugorodott, de
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Vasárnap, julius 13
A közigazgatási tisztviselők, élükön
a főispánnal egytől egyig birják a p é p bizalmát. Ajtajuk éjjel-nappal tárva-nyitva
van ügyes-bajos emberek előtt. Ezek a
modern, kiváló tisztviselők a nép vezetését a szereteten és bizalmon alapuló tekintély szálán a kezükben t a r t j á k . Csoda-e,
ha erőszak és hivatalos hatalommal való
visszaélés nélkül is inkább ővelük ment a
nép, mint a népbolonditókkal.
Érdekes ivolt megfigyelni e színmag y a r választók komolyságát, r e n d z a v a r á s t ó l és heccektől húzódozó természetét, az
.ellenvéleménynek feltétlen tisztéletben t a r tását. A pártgyüléseket .a szabad ég alatt
tartották és részt vehetett benne mindenki pártkülönbség nélkül. Megesett, h o g y a
jelölt megérkezésekor sokkal több pirosés zöldtollas (tehát ellenzéki) választó helyezkedett el a szónoki emelvény körül,
mint munkapárti választó; de azért sehol
a beszédeket meg nem z a v a r t á k ; sehol a
jelölt ellen egy tiszteletlen szót nem ejtet.tek.
„
.
Ezek a komoly, mások véleményét
és mások szólásszabadságát
tiszteletben
tartó férfiak szivük mélyéből gyűlölik és
utálják az obstrukciót. E z az oka, hogy
az obstrukció bármily éles elitélését n a g y
tetszéssel fogadták s nyilván ez a főoka,
— az ellenzék tiz esztendő óta t a r t ó obstrukciót garázdálkodása, — hogy hitüket
bizonytalan, csak megérzett formákkal és
színekkel tünt fel előtte egy másik élet, amit
azelőtt élt millió és millió éveken. Igy emlékszik vissza az aggastyán a gyermekszobára, amelyben először kezdett el járni . . .
II. FEJEZET.
Már a legelső tapasztalás is, amit a sírban tett, nagyon, de nagyon meglepte őt.
Életében ugyanis minden emberrel együtt
azt hitte, hogy a föld valami szilárd maszsza. Ezt káromkodva tapasztalta is egynéhányszor, amiikor valamely hajója homokzátonyra futott és alig lehetett kihúzni belőle.
Nos, ott lenn a sirban rájött, hogy minderről szó sincs. A föld, ép ellenkezőleg, sokkal ihigabb elem, mint a levegő és megfoghatatlan könnyeddé válik benne minden mozdulat. Szinek, vonalak egyáltalában nem voltak benne, sem pedig anyagszerű sűrűségek.
De bárha semmi földi érzékének sem vehette hasznát e nagy anyagiatlanságban, mégis pontosan megérezte az egész körülötte
levő uj világot.
Mindenekelőtt is elcsodálkozott a szédületes sürgés-forgáson, amely lezajlott körülötte. Magnetikus áramok nyilallottak keresztül-kasul, beláthatatlan messzeségekből
beláthatatlan messzeségeikbe és ez áramok
borotvaélén hozzája hasonló lények nyargalásztak, amelyek hol elriasztották, hol pedig
eddig még sohasem ismert erővel vonzották

126.
és bizalmukat a függetlenségi zászlóban
elvesztették.. % "
A koalíciós korszak négyéves korm á n y z a t a kezdte megérlelte az Alföld
színmagyar résziében a politikai kijózanodásnak azokat a nemes és értékes gyümölcseit, amelyeket -most Tisza István gondos kézzel összegyűjtött.
ő k , akik harminc év óta, szakadatlan sorban függetlenségi jelöltre adták le
szavazatukat, — a legjobban tudták, mi
mindent igért nekik egy emberöltőn keresztül a függetlenségi politika s abból, amikor hatalmon voltak, mily keveset tartott
meg.
i
Ellenségei voltak <a kiegyezésnek —
és tiz évre megkötötték.
Hirdették, hogy Ausztria tributáriusai vagyunk — és két percenttel felemelték a kvótát.
Évtizedekig izgattak Bosznia és Hercegovina katonai megszállása ellen —és annektálták a két tartományt, a monarchiához örök időkre hozzáláncolták.
Üldözték a „császári himnuszt" — és
főispánjaik levett kalpaggal hallgatták végig a z általuk ,,gyűlölt" j nek hirdetett melódiát.
Tüzeltek a cimek és rendjelek ellen
— s belső titkos tanácsos, nagy rendjelek
boldog tulajdonosa lett közülök még a
csecsszopó is, ha végzete valami állami
tisztségbe belésodorta.
Izgattak az adók ellen, — és adóemelő törvényt hoztak.
Mindezt a nagy m a g y a r alföldi kerületek függetlenségi népe átélte, a keserves
csalódásokat átszenvedte. Nyílt, egyenes,
reális gondolkozásuk nem tudta fölérni
ésszel, miért van kettős arca a függetlenségi politikának? Miért hirdet forradalmat
lefelé és miért hunyászkodik meg fölfelé.
maguk felé. Néha ugy érezte magát, hogy
egy-egy ilyen nyargalászó lény lehajlik érte
ás magával ragadja, mint a lovas kozák a
zsákmányát. Kétségbeesett erővel kapaszkodott a koporsó bronzcirádái'be. Olyan libegve
tapadt hozzájuk, mint a cigarettafüst a kávésfindzsához, amelybe belefújták. Most áldotta csak igazán a barokkstilt, amelyet mindig többre becsült a modern stílusoknál.
Ijedten gondolt rá, hogy esetleg modernstilii
koporsót is kaphatott volna, amelynek sima
felületeiről lesiklottak volna le görbül ten kapaszkodó tagjai.
Már-már megnyugodott ebben az idegen, rettenetes zűrzavarban, amikor épen
nem gúnyos és épen nem derűs, hanem végtelenül szelíd nevetés hangzott föl közelében:
— Hahaha! ön nagyon fél!
A pólai győző haragosan akarta kirántani a kardját, hogy a vakmerő gúnyolódó
felé vágjon, de észrevette, hogy a kardja
sokkal erősebb nála. Nem ő tartotta a kardját, hanem a kardja tartotta őt.
Harcias kedvéről lemondott hát és tehetetlen dühvel fordult arra, ahonnan a nevetés hangzott.
III. FEJEZET.
Buzaszem tövében ült ott valaki és
nyugodt lassúsággal fejtegette le annak
háncsk'öpenyegét. Piszmogó munkáját abba
se hagyva, megszólalt újra:
— ö n nagyon fél!
— Nem igaz! Hazudik!
A furcsa valaki rendithetetlenül válaszolta:
— Nem. ö n nagyon f é l . . . De ez nem
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Ha megvan még a 48, — miért kor- utcarendezéseket vettek föl, mint az ideibe.
mányoztak négy esztendeig hatvanhetes Ott van például a Kossuth Lajos-sugárut, a
melynek a rendezése egymagában háromalapon?!
százezer koronát emészt föl és a Kossuth
Ha pedig hatvanhetes alapon kormá- j Lajos-sugáruttal most sem készültek még el
nyozva, nem dőlt össze az ország, — mi- egészen. Az idén is vannak ugyan nagyobb
ért hirdetik még most is a 48-at, amelytől utcarendezések, mint például a Szentháromság-utca, a felsőipariskola környéke, stb., de
valójában szabadulni szeretnének?
ezek korántsem hasonlíthatók össze a tavaÉs most észre tért az Alföld népe. A lyi nagyobb arányú munkákkal. Az idei pronagy alföldi kerületek felszabadulása a gram szerint ebben az évben összesen tiz
népbolonditó jelszavak járma alól [megkez- utcát köveznek ki és négyet aszfaltoznak. Hét
dődött. Ezen a téren a tisztelt független- pedig azoknak az utcáknak a száma, ahova
az idén vezették be a gázvilágitást.
ségi p á r t r a még nagy és keserves megleFolyamatban van a következő utcák
petések várnak.
rendezése: aszfaltozzák a Szentháromságutcát az egész vonalon, aszfaltozzák továbbá
a felsőkereskedelmi iskola környékiét, köve-,
Négyszázezer koronába kerül zik az Alföldi-utcát és ugyancsak kőburkolattal látják el a Sajka-utcát. Az ezután renaz idei városrendezés.
dezés alá kerülő utcák pedig a program szerint a következők: aszfaltozzák a második
— Aszfaltozás, kövezés és világítás. —
félévben a felsőipariskola környékét és a re(Saját tudósít ónktól.) A mérnökség most formátus templom környékét; kőburkolattal
készült el az idei városrendezési program látják el: a Füzes-, Dáni-, Teréz-, Damjamegvalósításáról szóló féléves jelentésével. nich-, Fertő- és Kecskeméti-utcákat, a DoEbben 'föltünteti a rendezés alatt álló, majd a rozsmai-sort és a Temesvári-körutat. A mult
mostani féléviben rendezés alá kerülő utcákat, évi programból folyamatban van még a Kálvégül kimutatást közöl .azokról az utcákról vária-utca, a Kálvária-sor és a Back maiom
is. ahova a gázvilágitást ebben az évben ré- előtt vezető ut rendezése.
szint már bevezették, részint ezután vezetik
A világítási program nagyon szegényes
be. A jelentés, amit a mérnökség a tanácsnak is bemutat, tehát arról számol be, hogy az idén. Nem ihiába, egy-két fő utvonalat kiaz idei városrendezési programból mit va- véve sok a panasz a város 'közvilágítása
lósítottak meg a?, első félévben és mi van miatt. Ebben a tekintetben csaknem minden
városrésznek van kívánni valója, még a
még hátra ci második félesztendőre.
bei városnak is. Tessék csaK megtekinteni az
A legérdekesebb az idei városrendezési idei világítási programot: tizennyolc gázlámnrogram financiális része, amelyből kitűnik, pát állítottak föl a Csongiádi-sugáruton, hehogy az erre az évre tervbe vett utcák ren- tet a Sándor-utcában, hatot a Liliom-utcádezése és világítása 400,000 koronába kerül. ban, négyet a Sajka-utcában, ötöt a DániHa összehasonlítást teszünk az idei és a mult utcában, egyet a Kálvária-téren
és végül
évi Városrendezési program költségvetésével egyet a Szikra-utcában. Ha tekintetbe veszfeltűnő differenciára bukkanunk, amennyiben szük a város legutóbbi gyors fejlődését, hát
a mult évi városrendezés egymillió százezer bizony nagyon hátra vagyunk a közvilágítás
koronába került, mig az idei csak négyszáz- terén. Éppen a multkorában tettük szóvá az
ezerbe.
esetet, hogy a Kárász-utca intenzivebb viláEnnek az oka korántsem az, mintha az gítására a Stefánia-sétány ivlámpáit akaridén kevesebb utcája lenne már a városnak, ják elvenni. Ez aztán a modern városrendeamelyeket kövezni vagy aszfaltozni és vilá- zési politika! De lesz talán valaki a torony
gítani kellene. Rendezésre szoruló utca ép- alatt, aki vétót mond majd ennek a szándékpen elég van Szegeden most is. Csakhogy a nak.
tavalyi programba sokkal nagyolbbszabásu
baj. Ez csak addig tart, amig szabaddá nem
— Operálok. Megoperálom ezt a buzalesz.
szemet, szegény, nagyon beteg. Ott van
— Szabaddá? És mikor lesz az?
benne, szegényben, az élet csirája. Ez okoz— Amikor majd megszabadul attól a za a lázát, ezért nem bir megnyugodni . . .
sok haszontalan lim-lomtól, amit magával
Lemutatott a mérhetetlen mélységbe, a
hozott a sirba.
hol kavargott a tűz, vonaglottak a lángok.
Az admirális gúnyosan válaszolta:
— Ott . . . ott lenn . . . ott van a be— Haszontalan lim-lom? Itt vannak az tegség fészke. Fű, fa, ember, aki a felszínen
érdemrendjeim, a kardom és a koporsóm megszületik, mindennek egy darabkáját vicsiszolt bronzból. Mutasson egy katonát eb- sza magával. Mind egy-egy hólyag, amelyben az évszázadban, akinek ennyi érdem- ! bői ez a betegség: az élet bugyborékol bele
rendje lett volna!
| a semmibe. Segítsük megszületni azt, ami
Mindez azonban fémből van és a fém meg akar születni, mert mind egy szemertart ki legmakacsabbui. Az embereknek, ami- nyivel apasztja ezt # tüzet. Nézze, hogy nyarkor ide lejönnek a földbe, tartózkodniok kel- gal körülöttünk milliárd és milliárd szikrája
lene az ékszerektől, az érdemrendektől, acél- annak az égő betegségnek: ,az mind .rést,
íegyverektől és bronzkoporsóktól. Vannak itt alkalmat keres, hogy a felszínre kerülhesszegény császárok, akik már évezredek óta sen, hogy megszünlhessék. Ott künn kitomraboskodnak s még mindig nem tudtak meg- bolva beteg energiáját és a pernye, ami a
szabadulni magukkal hozott holmijaiktól . . . rettentő égésből ilde visszahull: az egy végHigyje el, hegy legajánlatosabb a puhafa- képp lezajlott életnek nyugodt, mozdulatkoporsó és a gyolcstakaró.
lan, tehát örökké boldog elve . . . Csak egy
Amig beszélt, egy pillanatra sem hagyta baj van.
abba a munkáját. Egymásután hajtogatta
IV. FEJEZET.
félre a buzaszem finom hártyaburkát, amely
mögül ugy lüktetett ki az életre készülődő
— És mi ez a baj? — kérdezte a pólai
csira, mint egy beteg embersziv. Minden győző.
érintésére sejteknek rengeteg sokasága raj— Az, hogy az emberi butaság mindig
zott föl, finom .erecskék'ben megindult a mun- megakadályozza, hogy ami élet odakünn kika, apró gyökerecskiék remegve, tapogatóz- buggyan, zavartalanul kifejlődhessék és ezva nyúltak ki, mint fájós tagok, .amelyek által elmuihassék. Útját állják mindenféle osmost szabadultak meg kötésüktől. Mindez toba intézményekkel az energiának, sőt egyenagyon izgalmas látvány volt. Izgalmasabb, nest legyilkolják már a virágzás idején az
mint egy drámai előadás, sőt izgalmasabb, emberéletet mindenféle ravasz fegyverekkel
mint a pólai tengeri ütközet.
és amikor a piros vér belecsurog a földbe és
A pólai győző elnézte egy darabig, de a test utolsót vonaglik, azt hiszik, hogy mindennek vége és hogy ezzel az élettel örökre
tán nem állotta meg szó nélkül:
Végeztek. Oh az ostobák! Nem tudják, hogy
— Mit csinál ön, mondja?
az az élet, ami odakünn be nem fejeződhetett
A Valaki nyugodtan válaszolta:
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Fegyelmit indit a polgármester a vágóhíd ügyében.
— A helyettes polgármester
és a főkapitány vizsgálata. —
(Saját tudósítónktól.)
A szegedi -közvágóhíd legfrissebb botrányát részletesen
ismertettük tegnap. Egy ne-m is annyira lényegbe vágó eset kapcsán ki-derült, hogy a
vágóhíd vezetése körül elkeseredett harc folyik a felügyelőség és a városi mérnökség
között. A felfordulás még nagyobb, mint eddig volt, mert nincs meg a kontaktus a vágóhíd gazdasági és műszaki részéneik intézői
között. De ezeknek az állapotoknak a megteremtője sok tekintetben az a tanácsi intézkedés volt, amely a diszponálás korlátlan jogait a vágóhídi felügyelőség kezeibe tette le,
tle a műszaki dolgokért való felelősséget továbbra is a mérnökségen hagyta. Ez volt az;
inditó oika annak .az összeütköz-ésnék is, a
mely — imint tegnap megírtuk — Beck Aladár vágóhídi felügyelő és az üzemvezető
mérnökség között támadt. A vágóhídi -felügyelő [ugyanis nem engedte meg a mérnökségnek, -hogy az érkezett szénszállítmányt
-kirostáltassa, holott a szállítmányért való felelősség a mérnökséget terheli. Mint utólag
kiderült a tiz vaggon szén csakugyan nem
volt megfelelő minőségű, mert a szerződésszerű szén helyett a vállalkozó a rakomány
közé nagymennyiségű
porszenet
csempészett be, amiből a városnak több száz korona kára származott. A vágóhídi felügyelő,
ami-kor ez kiderült, szaladt az egyik tanácsoshoz és följelentette a mérnökséget a
rossz szén miatt, a mérnökség viszont arra
hivatkozott, hogy a szén átvételénél éppen
a felügyelő akadályozta meg azt, hogy intézkedjék.
Az esetnek a Délmagyarország
tegnap
cikke nyomán ,ma hivatalos következményei
is támadtak. Lázár György dr. polgármester
értesülvén róla, azonnal intézkedett a vizsgálat megindítása iránt. Ma délelőtt megbízta
Bokor Pál helyettes polgármestert
és Somogyi Szilveszter dr. főkapitányt, hogy a vágóhídon sürgős vizsgálatot tartsanak, arról
jegyzőkönyvet vegyenek föl és tegyenek nála jelentést. A polgármester utasítására Boa saját energiájának törvényei szerint, az
visszakerül ide, hozzánk, az elmúlni vágyó
életek kavargó káoszába és addig meg nem
nyugszik, amig újra fölszinre nem kerülhet.
Ezért átkozott a fegyver, amely életet kiolt
és piros, meleg vlért ki-dönt edényeiből! Átkozott a jég, amely virágbimbókat lever! Átkozott a praktika, amely magzatot méhében szétroppant! Átkozott az előítélet, amely
törekvést megállít feleutjában! Átkozottak a
fa-lak és a sáncolk! Áldottak az országutak,
a medrek, a légkör, amelynek nincs korláta!
A pólai győző éppen boszankodni akart
ez oktalan beszéden, amely — érezte — igen
alkalmas volt arra, hogy az ő hadierényeit
megsemmisítse. De -ekkor különös zaj riasztotta meg. Fentről jöttek a hangok: dobok
pergése, kürtök harsanása és az ünnepi szónok beszéde. Figyelni kezdett. A szónok -éppen róla beszélt. Róla, aki száz év óta fekszik e sirban és akihez száz év múlva is eljöttek ünnepelni azok, akik a harci vitézségért rajongani tudnak.
A pólai győző álmélkodva mondta:
— Mi ez? Már száz év mult el azóta?
A Valaki nyugodtan válaszolta:
— Semmi az. Társalgás köziben ugy elmúlik az a száz év, mint egy pillanat! . . .

Telefon
515.

— Azt nem mondhatom meg, mert nevekor Pál és Somogyi Szilveszter dr. ma délelőtt féltizenegykor megjelenték a vágóhíket nem adok ki.
don, lefolytatták és befejezték a vizsgálatot,
Ezeket mondotta a polgármester. A femajd a jegyzökönyvet beterjesztették a polgyelmi
eljárás során bizonyára tisztázódni
gármesterhez. A vizsgálat délután félkettőig
fog
az
ügy,
amelynek eddigi állásából csutartott s annak a megállapítása volt a célja, pán arra lehet
határozottan következtetni,
hogy ki hát a hibás tulajdonképen, a mér- hogy nagyfokú hanyagság forog fenn a vánökség-e, vagy a vágóhídi felügyelőség? A góhíd üzemének vezetése körül. Nincs egyetjegyzőkönyvből igen nehéz az eligazodás. értés a gazdasági és műszaki rész vezetői
Az mindenesetre megállapítást nyert, hogy között s ez oka annak, hogy a vágóhíd üzefelületesség történt és a szénszállítmány át- me évről-évre mindinkább pang és a produkvételénél nem ugy jártak el, ahogy ezt a sza- tuma távolról sem áll arányban a milliós bebályszerűség és ia város érdekei
egyaránt
fektetéssel. A nemtörődömség -és a közömegkövetelik. Az is kiderült, hogy a vágóhí- nyösség /immár tetőpontját érte is legfőbb
di felügyelőség és a mérnökség között álideje volt már, 'hogy a polgármester végre
landó ellentétek forognak fönn, ami termé- erélyes kézzel és kérlelhetetlenül üssön szét
szetesen abból következik, hogy a felügyea vágóhíd dagadó botrányainak előidézői kölőségé az intézkedés joga, mig a felelősség a
zött. Amennyiben pedig a tanács intézkedése
mérnökségre hárul. A felügyelőség és .a mér- a kútforrása a bajoknak, ugy más uton-mónökség között nap-nap után vannak kisebb- don kell gondoskodni a vágóhídi üzem zanagyobb összeütközések s ez annál inkább vartalan és botránytalan menetének biztosíérthető, mert a tanács nagyobb bizalommal tásáról.
kiván viseltetni a vágóhídi felügyelőség, miút
a mérnökség iránt, különben nem vette volna
ki a mérnökség kezéből a vágóhíd műszaki
vezetését.
I^irálynapok
Szegeden.
A vizsgálat eredménye.
A vizsgálat befejezése ntárn munka tár(Saját tudósítónktól.) Bárkinek az ötlete
sunk érdeklődött Bokor Pál helyettes polgárvolt,
nagyon szép ötlet a királynak a fogamesternél, hogy mi volt az eredménye a vizsgálatnak. A helyettes polgármester ur -a kö- dalmi templom alapkőletételére leendő megvetkezőiket volt szíves mondani:
hívása. A Széchenyi és Deák szobrainak le— Ki-nt jártunk a közvágóhídon ós -a pol- leplezése már csak ugy véletlenül kapcsogármester ur utasítására megejtettük a vizsgálatot -a It-é.Lin agyar ország által közölt ügy- lódik (bele a tervezett ünnepség keretébe;
iben. A vizsgálat szerint bár a Délmagyaror- ezeknek az epizódszerü részleteknek semmiszág adatai alapjában fedik a tényállást, de féle -mélyebb gyökerük nin-cs az ittvaló népek
maga az eset korántsem jelenti a tanács intéz- életében. Ott állnak a szobrok a Széchenyikedése nyomán a vágóhídon életbeléptetett u,l téri glédában, a szögedi Siegessallée-ben,
rendszer csődjét. A mérnökség sértve érzi
.a
magát, mert a tanács intézkedéséből azt lát- egyiküket halálosan -meg is untuk már
1
zsákszerű
takarójában,
—
hát
annál
könyta, hogy a tanács nem viseltetik teljes biza\ lommal iránta ós -bizony nem szívesen hajlik nyebben leszedjük róluk a leplet, ha majd
; meg .a. vágóhídi felügyelőség renidelk-ezés-ei az ünnepies óra elérkezik. De, mondom, ezek
előtt. Csakhogy kénytelen v-eíe s ezért indüg- a szobrok csak ugy maguktól lettek; a város
nál-ódiik. Ami a szén átvételét illet, megállapítást nyert, hogy nem jártak el kellő gon- közönség-ének anyagi áldozatokban ép ugy,
dossággal. -Amint a rakomány megérkezett, mint lelki élményekben kevés köze van hoz;
abból egy nagyobb mennyiséget a vágóhíd zájuk.
udvarán /helyeztek el, a felügyelőségnek ez
A király fölkent személyével már egéútban volt és utasította a gépészeket, hogy
szen
máskép vagyunk, őfelsége nem számit
a szenet tüzelje fel. Ebből támadt a kalamitáis, mert a mérnökség tiltakozott éz ellen, itt idegennek. Ha jól körülnézzük, szinte ugy
mielőtt a szenet kirostáltatná. Á szenet föl tűnik föl, mintha valóságos benszülött lenne.
is tüzelték, de azért -konstatálni lehet, hogy Sokszor járt már errefelé. Az ötvenes évekmennyi volt a rakományban a por és mennyi ben is, meg a hetvenesekben is. A fiatal
-volt a tiszta szén. Kihallgattuk a felügyelőket, Buócz Károly gépészmérnököt és Kocsár- császár első délvidéki útja alkalmával még
di István gépészt, akiknek a vallomásait jegy hintón járta be az alföldi homoksivatagot. A
zőkönyv-be foglaltuk és a polgármester úr- város öregjei jól emlékeznek tejfehér, dehoz beterjesztettük. Egyebet- nem mondha- rült gyermeki arcára. De ezek az első látotok.
gatások csak ugy /futólag történtek. Nem sok
Fegyelmi
következik!
köze volt még akkor -az ifjú császárnak Sze/Munkatársunk megkérdezte Lázár György gedhez, jött, látott és ment tovább, mint egy
dr. polgármestert, hogy -a beterjesztett jegy- előkelő idegen.
zőkönyv alapján miféle intézkedések követEmlékezetesebb volt azonban az árvizi
keznek -ezután. A polgármester ur a követlátogatás.
Egy napig időzött itt akkor a fölkező -nyilatkozatot tette:
séges
ur,
de
az a szivet marcangoló látvány,
— A vizsgálat konstatálta, hogy a szén
átvételénél felületesség történt, ami .termé- amiben akkor része volt, végkép megfogta
szetesen nem maradhat
következmények az ő érdeklődését. Szürke, álmos márciusi
nélkül. Azokat, akiknek a
felületességben reggel volt, mikor a király vonata a vasúti
részük van, fegyelmi utón fogom felelős- hido-n át megérkezett. Szatymaz felé ugyanis
ségre vonni. A rakományban tényleg sok viz alatt állott a pesti fővonal útja, a király
porszén találtatott és éppen ezért fel fo- tehát egész kis-éretével Szolnokon és Temesgom hivni a tiszti főügyészt is, hogy birói váron át érkezett Szegedre. Rövid fogadtaszemle utján intézkedjék aziránt, hogy a tás volt a pályaudvaron, melynek különös
szállított porszén fejében mennyit hozhat szint adott egy kis incidens. Lukács György
kormánybiztostól ugyanis azt kérdezte a kilevonásba a város a vállalkozónak.
— Kik ellen indit fegyelmit, nagyságos rály, -hogy hány halottja van az , árviznek?
uram?

Kizárólag helybeli, hírneves asztalosmesterek által
készített, elismert jóminőségü és bámulatos olcsó

első kézből csakis az

Egyesült

Műasztalosok Buforrakfárában
(Szeged, Tisza Lajos-körút 19. szám
alatt, Kertész pékkel szemben)

kap-

hatók; esetleg részletfizetesre is.
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— Huszonnégy, felség — válaszolta Lukács György, aki a magyar kormány képviselője volt s mint ilyen, nem tartotta szükségesnek, hogy jobban informáltassa magát,
holott akkor már száznegyvenkét áldozatról
tudtak. Az öreg belvárosi prépost, Kremminger Antal nem is hagyta szó nélkül a dolgot,
hanem ingerülten belevágott a kormánybiztos beszédébe:
,
(
i
I
— Magam többet temettem!
A körülállók alig tudták elsimítani a
zord kijelentés okozta izgalmakat.
A fogadtatás után gyalog indult el a fölséges ur a tiszai töltésen. Végig a sinek
mentén menekülők csoportjai, batyuk, ágynemük, élelmiszerek tarkállottak. Ott sétált
el a király a nép között, egészen a halpiacig
ahol csónakba ült és a Széchenyi-téren meg
Kossuth Lajos-sugáruton át a rókusi pályaudvarig ment és megnézte azt a helyet, ahol
a gát beszakadt. Visszafelé jövet kiszállt a
reáliskola (a mai királyi tábla) épületében,
mely zsúfolva volt menekültekikel és Pálfy
Ferenc polgármesternek kétszáz forintot
adott át kiosztás végett. Azután partra szállott megint és délután öt órakor Temesvár
felé visszautazott a fővárosba.
Ez az egy nap, ez a szürke, álmos, tragikus kép tette a felséges urat Szeged barátjává. Szemtanuk mondják, hogy a király
nem tudta elrejteni meghatottságát, az öreg
polgármester pedig azt irja róla, hogy „fuldokolva" ejtette ki a szavakat. Annyi bizonyos, hogy a legelső magyar ember érdeklődése a legnagyobb belső szenzációk erejévei
fordult a város felé és holtig kitörülhetetlen
emlék maradt a lelkében utána.,
A rekonstrukció még be sem volt fejezve s már ismét eljött a király, hogy megtekintse a város feltámadását. Ez volt még
csak a mesébe illő látogatás! Azok voltak
Szeged igazi királynapjai! Ha most visszagondolunk rájuk, szinte hihetetlennek tetszik,
hogy milyen formák között zajlott le a nevezetes esemény. Harminc év zajlott le azóta s mennyi minden máskép történnék ma,
mint akkor! Avagy elhinné-e valaki, hogy
ma a városháza földszintjén levő rendőrtiszti
szobákban lehetne elhelyezni az udvari szakácsok seregét, akik sebtiben felállított tűzhelyeken főznék a fényes udvari ebédek fogásait? Vagy hogy a közgyűlési terem közepén, hosszú teritett asztalok mellett ott ülne
a meghívottak serege, püspökök, országnagyok, főbirók, kamarások, zászlósók, miniszterek és az asztalfőn a legelső ur, a koronás király? Nem, mindez ma lehetetlen
volna, habár akkor, nyolcvanháromban, szakasztott igy volt. A király ott lakott a városháza első .emeletén, a mostani hivatalszobákban. Kisérete a bérházban volt elhelyezve és a sóhajok hidján közlekedett.
Hát azt ki hinné el, ha ma történnék,
hogy a király kocsira ül és kihajtat Tápéra,
mivelhogy kiváncsi lenne megtudni, milyen
is a világ közepe? Meg hogy a hires szegedi
tanyavilágot az ásottbaimi tájakon személyesen studirozz'a meg őfelséges személye?
Pedig igy volt ez akkoriban. Szórói-szóra.
Föl van jegyezve a krónikában, hogy a király, visszafelé jövet az alsótanyáról, a horgosi állomáson elvegyült a nép közé és szinte erőszakkal kellett őt kiszabadítani a rajongó tömeg karj'aiból. Az sein utolsó dolog,
hogy mikor a belvárosi polgári iskolát (a tornyosat) ment látogatni a király, feltűnt neki
egy pöttön leányka, amint rettentő igyekezettel futott a lépcső felé, A király megra-

gadja a csöppség ruhájának legényfogó
pántlikáját és .,azt kérdezi a gyermektől,
akárcsak a mesében:
— Hová, hová, édes leányom? ,
A leányka meg se akart állni, csak lihegve kiáltotta hátra:
— Eresszen már az ur, nagyon elkéstem az iskolából, majd lesz odabe hadd-elhadd!
i
,
v
— Hát aztán miért késtél el, kicsikém?
— kíváncsiskodik tovább a fölséges ur.
— A királyt néztem odabaza az ablakból, — bökte ki a kicsi és már futott is a
lépcsőn fölfelé, mint egy kis fürge gyíkocska.
'
,
Hát mikor az újszeged!,népünnepen fölkereste a király a halásztanyát és hiába szólongatta a bogrács mellett álló öreg halászt,
az végképen elvesztette a fejét a királyt követő nagy tömeg láttám és mind csak azt
rezonérozta:
.
./••••!
— Bele ne hágjanak már a bográcsomba, vigyázzunk csak, embörök . . .
Hát bizony szép napok voltak azok a
királyntapok. Első Ferenc Józsefet sók kedves
emlék fűzi Szegedhez. Ha megpendítik előtte, hogy miről van szó, hogy az árvizi szenvedések fogadalmának beváltására épit tem- .
plomot a z újjáépült város közönsége, —
azt hisszük, hogy a király igy fog magában
elmélkedni:
»
— Valóban, nég nem jártam már hü
Szegedem magyarjai között . . . Elmegyek
hát, megnézem a jó Pálfy podesztát, meg
Reizner Jánost, aki olyan lelkesen beszélte el
nekem a kőbárány történetét . . . Hej, csak
ez a nyolcvanhárom év ne nyomná ugy a
vállamat! No, de majd benézek egy kicsit
az ujszegedi halászcsárdába but felejteni;
azóta se mulattam jól, mióta ott jártam . . .
Hát csak elő azzal a parádéval, tekintetes és nemes város! Hanetm aztán legyen
ám bandérium, sallamgos lószerszám, kékdolmányos kuruc könnyű lovasság! Beck
Pista szelleme ott fog járni elől a panyókára
vetett karikás ostorral. A rendet . Szluha
Guszti fogja dirigálni hires elefántcsontvégü fekete botjával. Vigyázz, disztüz! — vezényli a daliás Pulc altábornagy. És minden
poszton ott fog állani a régi levente, hogy
jól végezze dolgát, mikor a koronás régi
ismerős elvonul előtte. Hej! h a a halottak
még lelkesedni tudnának! . . . De sokan fölkelnének ott a belvárosi temetőben, hogy átéljék újra a régi ragyogó időket, melyekben
más szine volt a világnak s még a királyok
is másmilyenek voltak, mint a mai világban . . .
,
< j . \
;
.
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A dunántull lovasgyakorlat. Siófokról
jelentik: A dunántúli lovasgyafiorHatra a katonai körök már megtették & végső intézkedéseket, Megállapították a gyakorlat pontos helyét is, amely keleten a győr—uj.dombovári
vasúti vonaliig, /délen a Koppány-csatornáig,
nyugaton a somogyi határig, északon pedig
a Fonyódi—írig és Tab között elhúzódó dombláncolatig terjed. A terepen igen sok olyan
akadály van, amelyet nem lehet átugrani és
a lovasság sokszor komoly nehézségek elé fog
kerülni. A főhadiszállás a felsŐiregi Schossberger-kastély ban lesz. A közigazgatási hatóságok már minden intézkedést megtettek.
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Korzó mozi

Igazgató: Vas Sándor.
Telefon 1 1 - 8 5 .
Telefon 1 1 - 8 5 .
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Két Nordisk-sláger:

Psylander-esték.

A végzetes
Nordisk-sláger
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felvonásban.

A főszerepben

Waldemár Psylander.

A régi pad.
Nordisk-világsláger
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Kern Lajos dr.
kiszabadult a fegyházból.
Föltételes szabadságra bocsátották. —
(Saját tudósítónktól.) Kern Lajos' dr.
volt szegedi királyi közjegyző, akit a szegedi
,tábla összbüntetősül négy (évi fegyházra átélt,
kiszabadult tegnap a lipótvári fegyházból,
a
Ihol büntetésének utolsó részét töltötte. Lipótvárról egyenesen Szegedre érkezett a vétkeiért súlyosán megbűnhődött ember, aki fényes p o z í c i ó b ó l és előkelő társadalmi életből
váratlanul .zuhant az élet kitaszítottjai közé.
Hat hónapot töltött .csak Kern (Lajos a fegyházban és most az igazságügyminiszter
föltételes szabadságra
bocsátotta.
A törvény
(szerint ugyanis a jóviseletü raíbnák a bün.t.ettőséből egy harmad részét elengedheti a miuiszter; Kern pedig a vizsgálati fogsággal
együtt, — amit beszámították büntetésébe,
.kitöltötte a négy évnek kétharmadát.
A szabadulása után a volt közjegyző Borozsmára utazott azonnal, ahol jelenleg a családja tartózkodik. Do rozs mán jelentkezett a
f ő s z o l g a b í r ó n á l , mivel a iföltételes szabadságon lévő fegyencnek e,z kötelessége. K e r n Lajost nem viselte meg nagyon a fegyház gyilkos levegője, nagyszerű színben van és valósággal elhízott Lipótváron. A szegedi rendőrséget szabadulásáról ma értesítette a lipótvári fegyház igazgatósága.
Kern története nagyon ismeretes. Három
évvel ezelőtt országos föltűnést keltettek viselt dolgai; letartóztatása és elitélése pedig
többször bejárta az egész sajtót. iSzegeden
•eleinte nemcsak .előkelő állásánál fogva, hanem kiváló személyi tulajdonságai és nagyszerű összéköttetései miatt köztiszteletben állott, Nagy bázat vitt mindég és vendégszeretetéről Ihires volt. Óriási költekezései és
pazarló életmódja azonban nagy jövedelmét
ós vagyonát is fölemésztették. Azután jött a
régi nóta. Bűnvádi följelentések érkeztek ellene a rendőrségre, ba'lamszámban, majd szök
ni akart, amikor érezte, Ihogy a hurok már
szorul a nyaka .körül. A rendőrség azonban
ínég jóikor letartóztatta; épen már az állomáson volt. A vizsgálóbíró ekkor szabadlábra
helyezte Kernt, akit két hót múlva a rendőrség bizonyitékok birtökában újból letartóztatott. Ekkor aztán már a vizsgálóhiró is fentartotta a vizsgálati fogságot.
Itt kezdődött Kern .kálváriája. Családja
egyszerre nyomorba jutott .és1 előkelő pártfogói sorra elhagyták. .Mire az első törvényszéki tárgyalás ideje elérkezett, addigra Kern
már csak egy „bűnös ember" volt, vádlott,
akire az alkalmazottjai sorban terhelően vallottak. .A szegedi törvényszék második tanácsa'Hevessy Kálmán elnöklete alatt el is Ítélte Kernt, több rendbeli hivatali sikkasztásért
és közokirat hamisításért két évi fegyházra.
Kern volt védője Rainmger J a k a b .az Ítéletet
inegfölebhezte és igy 'az ügy a szegedi tábla
elé került, amely leszállitatta Kern büntetését másfélóvi börtönre.
Lz az ítélet azonban Kern Lajos dr. kisebb bűneire szólt, [Ezután tudódtak csak ki
a nagyobb bűnök ás visszaélések, amelyeket
már nem bírt eltussolni, mivel vizsgálati fogságban volt. Ekkor tudódott ki a szajáni parcellázással kapcsolatos huszonegy rendbeli
osalás és még több kisebb-nagyobb sikkasztása amelynek letárgyalására még egy főtárgyalást kellett kitűzni.
A második fő tárgyalást két és félévvel ezelőtt tartotta meg a szegedi törvényszéknek
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szintén a második tanácsa és ekkor mégy évi
fegytházra Ítélték Kern Lajost. A védő ekkor
ujlból fölebbezett és másodszor
került
a
Kern-ügy a szegedi királyi Ítélőtábla elé, a
mely ismét leszállította a törvényszék ítéletét, ezúttal három évi fegyházra, A bonyolódott bűnügy azonban csakhamar mégegyszer
foglalkoztatta a tábla ötös tanácsát, amikor
összbüntetést kellett kiszabni. A tábla a két
ítélet egybevonásával négy évi
fegyházra
ítélte Kern Lajos dr.-t és a vizsgálati fogságból, melyet a vádlott a szegedi ügyészség fogházában ós a Csillag-börtönben töltött ki, két
és félévet kitöltöttnek
vett.
Egy fél évvel ezelőtt aztán a Csillag-börtönből a lipótvári fegyházba internálták

A ROMÁNOK
NEM ÁLLNAK M E G

SZÓFIÁIG.

FERDINÁND KIRÁLY ÉL!
(Saját tudósitónktól.)
A' románok végleg leakarják verni Bulgáriát, ,hogy a balkáni vezető pozíciót R o m á n i a r a g a d h a s s a
magához. Egyértelmű jelentés szerint a
román hadaik két r é s z r e s z a k a d v a léptek
föl Bulgária ellen és ihogy a román hadak
nem állanak meg Szófiáig. E z a tervük annál inkább sikerülhet, mivel a bolgárok
nem kisértenek meg semmi ellentállást.
A bolgárok különben kerülnek minden vérontást. Most csak egyben merül ki
a taktikájuk: visszavonulni
minél kisebb
veszteség nélkül. A. görögök é s szerbek ellen küldött bolgár c s a p a t o k is gyorsan és
szakadatlanul visszavonuló utjukat végzik.
.
- : .
,
A mai n a p riasztó szenzációját azok
a bukaresti jelentések okozták,
amelyek
arról beszéltek, hogy Szófiában
lázadás
tört ki és hogy Ferdinánd királyt
meggyilkolták. A román jelentések igy $zóltak:
Eddig még hivatalosan meg nem erősített hir szerint Szófiában kitört a forradalom s a mozgalom .kezd az egész
országra kiterjedni. A lakosság a bolgár hadsereg .folytonos vereségei miatt végtelenül el van keseredve. A felkelők megostromolták a kormányépületeket s összekoccantak a kormány segítségére siető csapatokkal. A katonaság sortüzet a d o t t s nagyon sok ember elesett, A tömeg ezután
elvonult a királyi palotához s azt is ostromolni kezdte. D e a katonák innen elkergették. Egy ismeretlen ember rálőtt Danev miniszterelnökre,
de a golyó nem talált. Tegnap este a lapok külön kiadásban,
jelentették, hogy Ferdinánd királyt
meggyilkolták.
Ezeket a bukaresti híreket az ádáz
gyűlölet és alantas indulat diktálta, mert
ezekből egy szó sem igaz. Szófiában természetesen elégedetlenek az emberek, valamint egész Bulgáriában, — de hát ez
csak természetes a súlyos megpróbáltatások kinos óráiban. Viszont forradalomról
v a g y lázadásról szó sem lehet s nem igaz,
hogy Danev miniszterelnökre rálőttek, hazugság, h o g y Ferdinánd bolgár [király ellen merényletet követtek el, sőt az sem
igaz, hogy .Ferdinánd a trónról a trónörökös j a v á r a le akarna imondani. Mindezeket a híreket Románia fővárosából azér
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Kern Lajost. Azóta itt töltötte büntetését. A
fegyházban jó magaviseletet tanúsított és
ezért az igazságügyminiszter elengedte büntetésének egy harmadát. Tegnap délelőtt bocsátották ki a fegyházból föltételes szabadságra Kern Lajos dr.-t, aki a délutáni gyorsvonattal Dorozsmára utazott. Családja ugyan
is jidenleg Dorozsmán lakik.
Hogy ezután mihez fog a szerencsétlen
ember, azt még talán ő maga sem tudja. A
vizsgálati fogságban megtanult franciául és
angolul, valószínűleg értékesíteni fogja idegen nyilevismereteit. Legszomorúbb a dologban, hogy az 50 éves ember, hosszas .tanulás
és fiatalságának eltöltése után, most lesz
kénytelen ismét u j pályát választani.

portálták, hogy z á v a r o k a t támasszanak é s
Európa nagyhatalmait
saját javukra
megtévesszék.
Szófiából, Bécsből, Párisból,
Berlinből és Londonból megcáfolják a királygyilkosságról és a forradalomról p o r tált rémhíreket. Viszont egy bizonyos, az,
hogy Dánev miniszterelnök állása megrendült és már Ferdinánd
király is belátta,
hogy Danevet el kell ejtenie.
Berlinből .jelentik, hogy a Bulgária
részéről a közvetítés .dolgában Oroszországhoz intézett kérésnek máris vannak
eredményei. Szasszonov közölte a Balkánszövetség fővárosaiban, hogy Oroszország
az ellenségeskedés
beszüntetését
kívánja s
azonkívül az az óhajtása, hogy valamenynyi szövetséges küldje el képviselőjét P é tervárra, hogy döntsenek a vitás kérdésekben. Szófiában és Cettinjében azonnal
hozzájárultak ehez a z előterjesztéshez. A
belgrádi és athéni kormány attól tette függővé csatlakozását, ha nem az , ismert
szerb-bolgár részesedési szerződést teszik
a tárgyalás a l a p j á v á . Ugy látszik, hogy
Bulgária beleegyezése
alapján
az orosz
kormány abban a helyzetben van, hogy
ezt a feltételt elfogadja. E tények alapján
a balkáni háború befejezettnek
tekinthető
és a pétervári konferencia máris biztosítva
van.
Ki
A mai napon még ezek a jelentések
érkeztek:
MEGSZŰNT A VÉRONTÁS.
Bécs julius 12. Előkelő .bécsi diplomáciai
forrásból a balkáni helyzet várható fejleményeiről a következő értékes információt kapta itteni tudósítónk: ,
.
— Románia szófiai követe, Ghika herceg tegnap délben közölte a bolgár kormánynyal, hogy román csapatok átlépik a határt
és hogy ő elhagyja állomáshelyét. A négy
oldalról szorongatott ország kormánya tudomásul vette a közlést és a gyönge fél megadásával, ölhetett kézzel, fiz ellenállás kifejtésének megkísérlése nélkül tűri, hogy
Románia, amely eddig páholyból nézte azt az
emberfeletti küzdelmet, melyet Bulgária
előbb a törckök, majd volt szövetségestársai
ellen folytatott, elfoglalja minden ok, jog és
igazság elleniére városait.
A bukaresti orosz nagykövet közölte a
románia kormányával, hogy a bolgár csapatoknak parancsuk van ellenállás nélkül tűrni
a román operációakt. Bulgária a román katonai eljárást nem tekinti háborúnak és a román hadsereggel szemben aktiv ellentállást
nem fejt (ki. Romániában az események uij
alakulásánál viszont jól emlékeznek arra,
•hogy a török háború végén a román kívánságokkal szemben a hármas ántánt foglalt
állást. A Romániáival való békés megegyezés reményét támogatja az, hogy Bulgária
máris lépéseket tett Pétervárott az ellensé-
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geskedések megszüntetése érdekében, továbbá az, hogy a hármas ántántnak nagy
oka van reá, hogy ne zavarja meg a kovetkezendőket.
Igy hát nemcsak a fegyverszünetnek
van meg a lehetősége, hanem egyre szilárdabb ,a remény, hogy végre-valahára belátható időn belül a balkáni vérontásnak teljesen végét léhát szabni. Milyen módon jön létre a definitív béke, azt persze ma még nem
lehet tudni. A monarchia e kérdéssel szemben várakozó álláspontra helyezkedik, .annak az ismételt hangsúlyozásával, hogy elismeri a ibalkáni áUaimdknak azt a jogát',
hogy maguk intézzék el a vitás dolgaikat, viszont a maga számára azt a .jogot fen tartja,
hogv érdekei szempontjából birólja el a Balkánon történő eseményeket.
ELŐRENYOMULNAK A ROMÁN
CSAPATOK. ,
Bukarest, julius 12. A román hadsereg
Szilisztria és llmatik mellett bolgár területre lépett és folytatja előrenyomulását.
A
románok Szilisztriában elfogtak ötszáz bolgár katonát, akiket Oosztrovba küldtek.
Bukarest, jullas 12. A román hadsereg
hadműveleti terve', technikai
nehézségek
miatt' megváltozott, A román hadsereg két
1 ;.
reszre rag oszolni, az egyik Szerbiába megy,
a szerb hadsereg megerősítése végett, a másik Dobrudzsába megy, hagy ezt. a kerületet
megszállja, s azután a íbolgár hadsereget hátában támadja meg. '
Kronstadt, julius 1.2. Komán iából érkezett
utasok beszélik, hogy
határelzárást egész
Romániában rendkivül szigorúan hajtották
végre. Mind az osztrák, mind a magyar határon az átkelés valartténnyi pontját katonaság őrzi, tisztek Vezetésével. A Káripátokban
lévő szorosokat katonákkal szállották meg,
SZÓFIA FELE!
Bukarest, julius .12- A román csapatok
elönyo\mulása
aj
Jurtukajaü-Dobrtcs—Balcsik \területen programszerűen
folyik.
TÁMADJON TÖRÖKORSZÁG IS!
Konstantinápoly,' julius 12. A Tanin amellett kardoskodik, hógy Románia példáját követve Törökországnáik, is \elő kell nyomulnia,
hogy megvédje jogait és fait aocomplit teremtsen, mielőtt Európa interveniál. A bolgárok tisztában vannak.azzal, hogy a törökök
is súlyosbíthatják, (helyzetüktet. Meg is akarják mindlen áron akadályozni, íhogy sor kerüljön a török támadásra. Nacsevics bolgár
delegátus tegnap folytatta tárgyalásait a
naigyvezirrel ós ; néhány nagykövetnél látogatást tett,
'
;
A GÖRÖGÖK.
Frankfurt, julius 12. A Frankfurter Zeitung jelentése szerint a görögök Szalonikin
kívül a mögötte lévő és egészen Monasztirig terjedő területet is követelik.
Berlin, julius 12. Diplomáciai körökben
Kavallának a görögök részéről történt elfoglalását az u j háború egyik legjelentősebb
eredményének tekintik. Kavalla rendkivül
fontos kikötőhely, igen nagy dohánykereskeidelmi középpont és a hol górok miagy súlyt vetettek rá, inert. Kavalla igén erős versenytársa lett volna Szalonikmak.
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SZERRESZ ELBUKOTT.
Mhén, julius 12. A görög csapatok megszállták Szerreszt. Tüstént kihirdették a hadiállapotot és polgári gárdát szerveztek. A
görög földeritő-csapatok és a polgári gárda
tagjai a környéken cirkálnák, hogy a lakosságot megvédjék a komitácsik ellen. A görög
kormány a bolgárok ujabb mészárlásai és
erőszakosságai ellen tiltakozott a hatalmaknál.
GYŐZNEK A BOLGÁROK?
Szófia, julius 12. Ideérkezett jelentések
.szerint a szerb hadsereg a Péosiina folyó torkolata felé visszavonulóban ván, Petrov tábornok Vramjától délre teljes sikerrel áll ellent a szerb és görög hadaknak. Ivanov tábornok, aki erősitiéseket kapott Isztipből, a
görög seregen fényes 'győzelmet aratott.
OROSZ TANÁOS.
Belgrád, julius 12. Hartwig orosz követ
tegnap megjelent Pasics miniszterelnöknél s
eléje terjesztette Bulgária kérését az •ellenségeskedés megszüntetése iránt és a békés .megegyezés bevezetése iránt, Hartwlig hozzátette,
hogy a pétervári kabinet biztosan várj.a, hogy
a szerb kormány semmit sem fog 'elmulasztani, ami az ellenségeskedésnek nyomban való
megszüntetésiét és a békekötést biztosíthatja.
Paisics erre az előterjesztésre azt felölte, hogy
a szerb kormány az orosz közvetítő akciót hálásan fogadja és mindent meg fog tenni, hogy
az orosz követ által a békás elintézés dolgában
előterjesztett kívánságot teljesítse. Azonban
Szerbiának élőbb érintkezésbe kell lépnie szövetségeseivel 'és az intéző katonai h atóságok kaíl. Azt hiszik, hogy a katonai operációkat
két-három nap alatt befejezik annyival inkább, mert a bolgár csapatok nem fejtenek
ki többé ellenállást és folytonosan visszavonulnak.
Belgrád, julius 12. Hant ívig orosz követ
tegnap lépést tett a szerb kormánynál az ellenségeskedés megszüntetése végett.
Belgrád, julius 12, A Szamoupmva
jelenti: Oroszország a balkáni államoknak tanácsolta, hogy az ellenségeskedést szüntessék
meg és tárgyalást kezdjenek a Ballkán-áll'amok közt való béke és barátság helyreiállitására.
BALKÁNI KONFERENCIA ÉS NAGYKÖVETI REUNIÓ.
Berlin, julius 12. A Berliner Tageblatt
belgrádi tudósítója legjobb forrásból arról
értesült, hogy az uj balkáni konferenciát Bukarestben fogják megtartani. A balkáni államok miniszterelnökei ezen a konferencián
minden vitás kérdést meg fognak oldani.
Páris, juliuls 12. Az ujabb nagyköveti
reumának gondol uja a diplomatáknak abból
a fölfogásából indul ki, hogy a balkáni miniszterelnökök konferenciáján a megoldásra
váró kérdéseket úgysem lehetne véglegesen
elintézni ,s ennélfogva célszerűbbnek látszik
a kérdések egész komplexumát a nagykövetek tanácsa elé terjeszteni. A nagyköveti
reuniót eddig még egyetlen állam sem hozta
hivatalosan javaslatba.
Páris, julius 12. Az Echo de Paris jelenti: Románia föllépése következtében két-

ségesnek látszik, vájjon a balkáni államok
miniszterelnökei együttesen részt fognak-e
venni a pétervári konferencián? Ha nem jelennének meg valamennyien, akkor helyettük a nagyhatalmak nagykövetei fognak konferenciára összeülni.
TANÁCSKOZÁS PARISBAN.
Páris, julius 12. Piohan 'külügyminisizter
tegnaip a román követet fogadta. Széchenyi
gróf osztrák és magyar nagykövet és a bolgár követ- tegnap meglátogatták a külügyi hivatal első osztályfőnökét. Picihon akciója arra
irányai, hogy a Balkán félszigeten az ellenségeskedést megszüntesse, lEhíbem az értelemben
nyilatkozott a román követnek ds, aki azt a
személyes nézetet, vallja, hogy a románoknak
a megkezdett előrenyomulást fólytataiak kell
A francia kormány igyekezete most annaik
a megáll apitásáira irányul, vájjon Románia
Szerbiával vagy Görögországgal kötött-e oly
egyezséget, amely arra; kötelezi, hogy a többi
balkáni úLlamimál közösen járjon el? Ezzel a
francia külügyi hivatal nincsen tisztában.
LLOY GEORGE A HELYZETRŐL.
London, julius 12. A l'ordbuajor tegnap a
City bankárokat és kereskedőket lakomára
bivta meg, amely alkalommal Lloyd George
beszédet mondott és ebben foglalkozott
az aktuális pénzügyi .és gazdasági helyzettel
Beszédéhen a többi közt ezt mondotta:
— Nem annyira maga a Balkán-háború,
mint inkább azok a rettentetes bonyodalmak,
melyek belőle származhattak volna, idéztek
elő bizonyos aggodalmat az üZleti világban.
Reméljük, hogy a szövetségesek az általuk
elfoglalt területeik folviiirágcfctatására közösen fognak törekedni és dolgozni. Erre vonatkozóan keveset mondhatunk, de azt el kell 'ismerni, hogy mi tisztán ós egyedül a hatalmak
között helyreá'lMtott (harmóniával föladatunk
legnehezebb rósizét elvégeztük. Sir Edward
Grey egyénisége jelentős szerepet biztosított
nekünk e munkánál. A hatalmak együtthaladása következtében oly komplikációkat kerülhettünk ki, amelyeknek perspektívája komoly kétségbeeséssel tölthet el bennünket.
Valóban nincs ok arra, hogy most is ne
ugyanez az eredmény álllioin be. Ha a hatalmak harmóniában maradhattak ós tevékeny
együttműködésükkel sikerült ezt a 'nehézséget
legyőzniők, joggal föl lehet tenni, hogy ez a
harmónia tovább is fönmállhat, amig csak
valami halomra nem rontaná döntéseinket,
mint például az alibán statutumok. Reméljük,
•hogy egyetlen egy nagyhatalom sem fogja
magát indíttatva érezni oly cselekedetre, a
mely alkalmas volna arra, hogy bonyodalmakat támasszon a nagyhatalmak között. Remél
jük, hogy a hatalmaik áthatva a béke fön tartásának törekvésétől', a harcteret lokalizálni
fogják és képesek leszniek ezeket 'az orszgokat
®« állandó béke útjára. Vezetni.
ROMÁNIA A BALKÁNI SZÖVETSÉGBEN.
Páris, julius 12. A Mátin, mely tudvalevőleg szoros összeköttetésben áll a francia külügyminisztériumtnal, mai számában
ezeket irj.a:
— A bolgár sértegk, értesüléseink szerint,
mindenütt visszavontainak és parancsot kaptak arra, hogy sehol se szabad támadást kezdeniök, Különben a muníciójuk is teljesen kifogyott. Szerbia és Görögország szerződésileg
kötelezték magukat, hogy mindenben összetartanak a béke megkötéséig. Mi nem tud-
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Legolcsóbb kárpiton- '\ruk beszerzési forrása.
Dus választék kész diván, ottomán, matracok, gar-
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juk, vájjon Románia nincsen-e benne ebben
a megegyezésben, de valószínű, hogy íhia Bulgária le is mond a Romániától követelt terül e t e k r ő l , az ellenségeskedéseiket
nem lfahet
teljesen beszüntetni, amig Bulgária nem köt
bélkét .a szövetségesekkel.
ROMÁNIA ÉS A MONARCHIA.
Igen előkelő diplomáciai forrásból értesülünk, .hogy a román kormány íés udvar
részéről a közös külügyminisztérium azt a
hivatalos értesítést, illetve fölvilágosítást
kapta, hogy Románia a régi hűséggel és ragaszkodással van monarchiánk
iránt. Az
Oroszországihoz való közeledését és eddig,
különösen a legutóbbi időben tanúsított bizalmasabb barátkozását csak átmeneti epizódnak ,tekinti. )
Erre a felvilágosításra az osztrák-magyar diplomáciának azért volt szüksége,
mert Románia magatartása az összes érdekelt politikai körökben érthető idegességet
keltett.
,
j
,
Románia kormánya azt is közölte, hegy
legújabb álláspontjának nyomatékos
kifejezést fog adni és gondoskodni fog arról, ihogy
az udvar, a hadsereg . é s a nyilvánosság
megismerkedjék Románia hivatalos álláspontjával és magatartásával az osztrák-magyar monarchiával szemben.
Teleszky marad! Megint fölmerült az a
hir, hogy Teleszky János pénzügyminiszter
beadta lemondását s hamarosan visszavonul
tárcája vezetésétől. Már utódját i-s emlegették. A legilletékesebb helyen ezeket a híradásokat ma teljes határozottsággal meg(cáfolják, mert a félhivatalos szerint Teleszky
lemondásából egy szó sem igaz, igy alaptalanok a .hozzá .fűzött kombinációk is.

clisc&ii
Feketesas és Gsekonics-u. s.
Vasárnap
Pali mint rezervlsta.
Humoros.

A cow-boy lova.
Dráma.

Drága sport.
Humoros.

Nyomok a hóban.
Drámata felvonásban.

eseményei.

Újdonságok mindenfelől.

Előadások szombaton délután
5, vasárnap délután 3 órától
éjjel 1 l-ig folytatólag tartatnak. |
Helyárak, mint r e n d e s e n ! !

— Az árviz pusztítása. —
(Saját tudósítónktól.) Az árviz országszerte még mindig tart. A vasúti forgalmat
az árviz-sujtotta vidéken meg kellett szüntetni s az elborított völgyek ímegközelithetetlenekké váltak. Máris kiszámíthatatlan az a
kár, amit az árviz eddig okozott s ha az
ég meg nem könyörül és a sötét párás felhők hamarosan el nem vonulnak fölöttünk:
akkor szomorú esztendőnek .nézünk elébe.
Már néhány év óta évről-évre igy teszi
tönkre az eső és a nyomában keletkező áradat népünk munkáját és gazdáink reményeit.
Gyönyörűen állott az idén a vetés, de nem
lehet sem learatni, sem hazatakarit'ani a
mostoha időtől, a folytonos esőzéstől és a
medrükből kifordult folyók hömpölygő áradatától, amely mindent megdönt, kimos, .elpusztít és elsodor, amit útjában talál.
Iszonyú méretű ártérré változtak át a
felső Tisza, a Tarac, a Talabor, a Nagyág,
az Ízű, a Vi'sovo, a Szamos, a kis Tur, a
Kraszna, a Kőrös, a Maros és a küküllő folyók viruló völgyei s a gazdag áldás helyett
szomorúság, hajléktalanság és inség várja
nagyterjedelmü vidékeik munkás népét.
(A Tisza Szeged körül.)
A szegedi folyammérnöki hivatal jelentése szerint a Tisza vízállása Szeged mellett
7 méter. A Tisza azonban egy-két napig
apadni fog, azután pedig isimét még jobban
megárad, mert a Tisza, Maros és Kőrös völgyében 70—80 milliméteres esőzések voitak.
A Tisza áradása azonban Szeged körül nem veszélyes, mert az árvédelmi töltések mindenütt 10 és fél mléter magasak. ____
(Máramarosban szűnik a veszély.)
M áramarosszig étről jelentik: Máramaros
vármegyében megszűnt az imminens veszedelem, az a borzalmas pusztulás, melyet a bősz
vizáradat napokon át okozott, ujabb katasztrófával már .nem fenyegeti ezt a szerencsétlen vármegyét. Pénteken derült, napsugaras
reggelre ébredt a vármegye lakossága ós a jó
idő tartósnak Ígérkezik. Máramaros vármegyei főispáni hivatala a 'következő felvilágosítást adta:
— Az áradás óriási károkat okozott
az egész vármegyében és több millióra
rug annak a termésnek az értéke, melyet a viz elpusztított. Az áradás szerencsére teljesen megszűnt, napsugaras
jő idő van és már tegnap hozzáfogtak
a kár felbecsüléséhez, hogy a sorssujtott
embereken .segíteni lehessen.,
Perényi Zsigmond bánó belügyi államtitkár, aki ezideig a vármegye főispánja volt,
tegnap automobilon iMáramarassziigeitre érkezett, jelentést tétetett magának a pusztulásról és ma visszautazott a fővárosba.
(Elönt&tt falvak.)
Dicsőszentmártonból
jelentik: i Kiskiiküllő megye területén a Maros, a Kisküküllő
és a nagyküküllő a sok esőzés következtében kiáradt. A megye egész területe hegylúbiól hegylábig viz alatt áll. A vasúti és közúti
közlekedés teljesen fennakadt.
Dicsőszentmártont, Erzsébetvárost és ta völgymenti falvakat teljesen elöntötte a viz. Igen sok ház
beomlott, a kár több millióra rug. A lakosság jó része hajléktalan.

VILÁG-SLÁGER!

A „PatéW

Országos csapás.

I

(Segesvár vízben.)
Segesvárról jelentik: Ma éj jel a Nagyküküllő .folyó megduzzasztotta- a .Segesvár .közepén keresztülfolyó úgynevezett
Kutya-patakot, .amelynek vize elárasztotta a szomszédos
utcákat. Az áradat a többi között ellepte a
polgári leányiskola épületét és több kisebb
házban behatolt .a lakószobákba is. Az árviz
több helyen a postai levélszekrényeket is el-
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borította és a levelek boritékát iszapréteggel
vonta be. Ezekre a levelekre a posta ráírta a
megjegyzést, hogy az árvíztől borított levélszekrényben találták.
(Veszedelemben Szatmár.)
Szatmárról jelentik: A Szamos tegnap
dél óta rohamosan árad. Tegnap délután két
óraikor öt méter volt a vize, teste kilenc órakor
öt és fél méter, éjjel tizenkét órakor öt méter
és nyolcvan centiméter, ma délelőtt pedig öt
méter s kilencven centiméter. Ha az árnak
a magassága eléri a ihat métert, akkor rettenetes katasztrófa éri Szatmár városát.
A város nehéz órákat fog átélni egész
szombat estig, vagy vasárnap délig. A vesző
delem nemcsak nagy, de tartós jellegű is lehet
A polgármester, hogy a lehetőség szerint
elhárítsa a veszedelmet, kirendelte a. helyőrség több század katonaságát, több mérnököt,
.a köze,rőt, a munkásokat és a városházán állandóan éjjel-nappal .működik .egy bizottság)
amely a veszedelemben levő helyeken azonnal megteszi intézkedéseit. A kereskedelmi
miniszter, a tegnapi napon a szatmári elsőszámú postahivatalban teljes éjjeli és nappali
szolgálatot rendelt el.
(Vizbe fuladt család.)
A vidéken Szatmár vármegyének minden viztoelletti községében nagy a pusztulás. Avasban a Tur folyó, a Tálma és Rea
patakok végeztek irtózatos rombolást, ifikszád fürdő és Bikszád között lévő hidat a
viz elsodorta, ugy, hogy a község teljesen
megközelíthetetlen. A Tálma patak kiöntött
•az- országútra, elöntötte a vasúti vonalat,
ugy, hogy a közlekedés teljesen megakadt.
Tegnap délután egy család haladt ezen a vidéken kocsival, az árviz a kocsit elsodorta és
a bennülök, férj és feleség, valamint a leányuk a vizbe fuladtak.
(Pusztulás
mindenfelé.)
Szatmárról jelentik: Tiszaujlakon és Túsz,avecsén a Tisza garázdálkodik. A szatmári
•csendőrszárnyparamcsnolvság egy
szakasz
csendőrt küldött ezekre a helyekre. Különösen Tisza,újlakról jönnek rémes hirek, ahol
igen sok ház viz alatt áll és a postahivatalt
is teljesen elöntötte az ár.
Rettenetes nagy .a pusztulás Szinérváralján is. A község mentén a Szinér patak egy
keskeny árokban folyik lefelé. A kis patak
a sok esőtől megáradt és szerdia hajnal óta,
amikor irtózatos felhőszakadás volt, .a hegyek
bői lerohanó hatalmas vizmennyiség annyira
megduzzasztotta a patakot, hogy ez Szinérvár
aljának felerészét elöntötte. A lakosság az utcákon csónakokban közlekedik A Kő-utca teljesen viz alatt áll és az emberek csak csónakokon tudnak közlekedni.
Pénteken délután az árviz teljesen elöntötte Patóháza községet. A főszolgabíró azonnal Patóházára ment, hogy a védelmi akciót
megindítsa.
A vármegyének miniden folyója kiáradt,
Szárazberek, Ondód, Vetés, Udvari, Pálfalva,
Kispeleske, Nagypeleske, mind víz alatt állanak és a víztömeg mindenütt óriás pusztítást
végzett.
j
Harkányi báró minisztersége. Tisza
István gróf miniszterelnök, valamint Harkányi János báró m.a Bécsbe utaztak és holnap kihallgatáson jelennek meg a király
előtt. Harkányi bárónak miniszterré való
megbízása ezen az audiencián dől el, ugy,
hogy mint kereskedelmi miniszter jön haza.
Ugyancsak audiencián jelenik meg hoinap
Beöthy László is, akinek mint miniszternek
ez . lesz- a bucsukilhallgatása. —
Harkányi
János, az uj kereskedelemügyi miniszter ma
nyilatkozott is az pj állással kapcsolatban és
ezeket piondotta:
— Hogy őszinte legyek, bizony nehezen határoztam el magam és csak a preszsziónak engedtem. Presszió alatt lelki preszsziót értek. Tisza István gróf ur őexcellen-
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ciája olyan nyomós argumentumokkal fejtette ki előttem, hogy nekem a kereskedelmi
tárcát el kell fogadnom, hogy az -érvek előtt
meghajoltam. Azt mondotta őexcelelnciája,
hogy ahoz, hogy az ország érdekélben eredményeket produkáljon, szükséges, . hogy
azok, akiknek a támogatására ő számit, ha
kell, áldozatdt hozzanak. Kérem, ne értsen
félre, n-em anyagi áldozatról ivan szó. Az
áldozat az, hogy én olyan térről, ahol eddig
működtem, átmegyek egy előttem teljesen ismeretlen térre, a politikai pályára. A politikától eddig teljesen távol tartottam magamat
és most tartok tőle, ihogy én bár Jegjobb képességemet és tehetségemet próbálom kifejteni, tőlem független esetleg politikai okok
miatt megnehezitik majd annak a produkálását, amit szükségesnek tartanék.

A hires sajkás-vezér
nem épelméjű.
- - Sikoparija György megszabadult a büntetés elől. —
(Saját tudósítónktól.) Az újvidéki ügyészség fogházából, mint őrültet, hazabacsáltották
a napokban Sikoparija György zsably-ai földmivest és füszerkereSkedőt. Az elraebaj-osnak
'nyilvánított em-ber azóta kii -nem lép zsahlyai
lakásából, de h-a akarná, akikor sem hagyhatná el azt, mert mindennap kétszer bekopogtatnák hozzá a csendőrök és -megnézik: odahaza van-e. Félelmetes, veszedelmes gonosztevő Sikoparija György. Legutóbbi bűnügyének története itt következik:
E g y évvel ezelőtt: 1912. julius 14-én egy
apróhirdetés jelent meg a Neue Freue Pressében, amely méltán számíthatott megkülönböztetett érdeklődésre. Szólt az apróhirdetés a következőképen:
Kivándorlási irodák és hajózási vállalatok! Hétezer család- részére, melyek
-Magyarországtól
Amerikába mennek,
biztoz megélhetés kerestetik. Azok a kivándorlási irodák és hajózási vállalatok,
melyek hajlandók volnának ezt a szolgálatot közvetiteni-, kéretnek, hogy nyújtsák be ajánlataikat Sikoparija Györgyhöz, Bécs, ötödik kerület, Sohanhrunnerstrasse, III. emelet, 13. ajtószám.
A m a g y a r belügyminisztériumban, mikor a kormány figyelmét felhívták a furcsa
apróihirdetésre, először nem tudták elképzelni, mit akarhat Sikoparija György, végre is
az a iföltevés látszott legvalószínűbbnek, hogy
a hirdető csalk gerálja magának, mintha 7000
kivándorlásra kész magyar család fölött rendelkezhetnék. M-ost azután amerikai vállalkozóknak felajánlja ezeket a családokat. A vállalkozók közül egyik-másik küld neki valami
-levelet, vagy üzleti prospektust, ami semmire
sem kötelez. Amikor pedig ez a cédula a Sikoparija kezében van, akkor odaadja az ügynökeinek és elküldi őket a magyar és rutén
parasztok közé. Ez -volt a föltevés, amely után
intézkedés történt hogyha rejtélyes emiber
működését állandóan szemmel tartsák a rendőrségek, továbbá pedig megállapítsák, hogy
ki ő, merre van hazája és múltjának melyek
a nevezetesebb eseményei.
Ami az utóbbi kérdést illeti, kiderült,
hogy Sikoparija .kevéssel az apróhirdetés közzététele előtt .utfBott fel Bécsbe, különben
zsahlyai lakos, ahol füszerkeresikedése van.
Ez a ,foglalkozása azonban, amint megállapították, csak ürügy és korántsem a r r a való,
hogy gyanutlanul érint kőzhessék híveivel, a
kinek ő a profétájuk. Slkoparijá György, aki
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pecsétet is készíttetett magának azzal -a szöveggel, hogy: Sikoparija — a föld osztó, nem
-ugyan mint kivándorlási ügynök, hanem más
minőségben azelőtt is sokat szerepelt a lapokiban. ö a -délbács'kai sajkások birfhedt vezére, aki kalandonhidegvérrel már kétszer lázította fel és borította tüzbe-vérbe a sajkásközség-öket. Karrierje azzal az általa ikiforszirozott pörred- kezdődik, melyet a sájkáskenület
tizenhárom községében laikó granicsár-utódok
inditottak a vármegye, illetve a községek ellen 42.000 -hold -földért, melyet ők az ötvenes
évek-ben a -császártól kaptak a szabadságharcban tel jesitett hiü szolgálataikért. A pört elvesztették a granicsúrok és a Ouri-a kimondotta Ítéletében, hogy a föl-d a sajkás-községeké,
melyek tavaly föl is osztották azt.
Ezek után az adatok -ut-án önkéntelenül
fölmerült az a gyanú, hogy Sikoparija a
granicsárokat akarja kivi-runi Amerikába, a
kik közt tavaly nyáron ú j r a különös mozgalmasság és nyugtalanság volt -észlelhető. .Ezért
Sikoparija dolgaira azontúl még éberebben
felügyeltek a rendőrhatóságök. Soha M nem
derült azonban, hogy a sajkás-vezér mit akart
tulajdon-képen az apróhirdetéssel.
A folytonos hatósági szemmeltartásra azért, -amint a későbbi események -megmutatták, nagyon is szükség volt. Tavaly julius 3ik-án a népvezér Bécsből Újvidékre utazott, a
-hol már várta Popov István zsahlyai fiöldmives, Sikoparijána'k a szélhámosságokba.n segitő-társa.
-Popov István Sikoparija megbízásától be
járta -a sajkás községeket, elment az elégedetlen lakókhoz ós elmesélte nekik, hogy vége
az igazságtalanságnak, iSikoparija beszélt a
trónörökössel, aki ígéretet tett, hogy a sajkásföldeket kiosztatj-a, ha a nép (hadihajó célj a i r a adakozik. A jó sajkásak adakoztak is és
körülbelül 8000 koronát gyűjtött össze PopoV,
amely összeget, levonva az ő jutalékát, elküldötte a
Bécsbe visszautazott Sikoparija
Györgynek. Minden lépését szemmel tartották azonban -a csendőrök, akik végre is -lecsaptak reá és elkobozták tőle a nála levő
pénzt, továbbá a -német szövegű felhívást is.
Ugyanekkor Bécsben letartóztatták Sikoparija Györgyöt és elszállították
az
újvidéki
ügyészség fogházába, ahol csalásért megindult ellene a büntető eljárás. Ennek során
700 granicsár-utódot
hallgattak
ki, akik
mind beismerték, hogy kisehb-na-gyohh őszszegekkel hozzájárultak a hadihajó építésének költségeihez. A vizsgálat során Sikoparija védője azt az indítványát terjesztette elő,
hogy védencét vessék elmeorvosi vizsgálat
alá, mert sok adat szól a mellett, hogy a sajkásvezér tébolyodott. A vizsgálóbíró teljesitetle a védő kérelmét és -a terheltet ifelszállittatta Budapestre a gyüjőfogházba, ahol 1913.
junius 13-ikáig elmeorvosi megfigyelés alá
volt véve. Végre ezen a napon Myginich dr.
egyetemi tanár és Német Károly dr. törvényszéki oryosszakórtők írásba foglalták véleményüket, mely szerint Sikoparija György elmebeteg, akit tetteiért felelősségre vonni nem
lehet, A szélhámost erre visszaszállították
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Újvidékre, ahol a vizsgálóbíró az orvosi véle
mény alapján beszüntette vele szemben a további eljárást és elrendelte szabadlábra helyezését. Ez a napokban megtörtént.
Sikoparija György azóta magánosan, visz
szavonultságban él Zsablyán. Ismerősei óshivei azonban meg vannak győződve arról,
hogy hiába a csendőri felügyelet, a népvezér
egy napon csak eltűnik és m a j d rendkivüli
körülmények közt bukik fel ú j r a a sülyesztőiből.

H Í R E K .
Rémnapok egy községben
(Saját tudósítónktól.)
Világszerte megdöbbenést -fog kelteni az a hir, amely ma lett
ismeretessé a spanyol fővárosban. Maga a
belügyiminisizter hívta meg a madridi lapok
tudósítóit a végből, hogy egy rettenetes közlést tegyen a számukra. Arról van szó, hogy
az Avila nevü tartományban lévő egyik nagy
község, névszerint Flores de Avila lakóit július harmadika óta valósággal megtizedeli a
dögvész. Ez undorító szó, de sajnos, csak ezzel a szóval lehet meghatározni azt, ami Flores d-e AviIában történt
A miniszter hivatalos közlés-e szerint az
emiitett községben julius másodikán hirtelen
elpusztult három borjú. M-ivel azon a napon
rettenetes forróság volt egész Spanyolországban, azt hitték, Ihogy a három állatot napszúr á s ölte meg. A kárvallott gaz-dák elmentek
-az alkuidéhoz, vagyis polgármesterihez és
megkérték, hogy engedje meg a három elesett
jószágnak a kimérését, mert hiszen nyilvánvaló, hogy a napszúrás .pusztította el őket.
lAz a'lkalde ehhez hozzájárult s a három -borjut igen. olcsón, kilón,kint 70 fillérért elárusitották.
A következő n-apon, jűlius harmadikán,
ismét elpusztult nyolc borjú, julius negyedikén kétszáz -bárány és julius ötödikén ismét
harminchat -bárány. Mivel a forróság ezeken
a napokon még erősebb lett, annyira hogy a
-napszúrás igen sok embert is elpusztított, Flores de Avila lakói isimét azt hitték, hogy állataikat is a rémes forróság tizedeli meg. A
város vezetői pedig minden esetben hozzájárultak ahoz, hogy az elhullott állatok húsát
kimérjék. Nemcsak a községben, hanem az
egész vidéken h-ire futott a húsban való nagy
bőségnek és messze földről is Flores de Avi1-ába siettek a szegény parasztok, h-ogy -ott
harst vásároljanak.
Ám nyomban kitűnt, hogy az állatok veszedelmét nem a nap melege, hanem lépfene
-okozt-a. Már julius negyedikén észrevehető
volt a községben, -hogy sok ember érthetetlen
okból tömegesen megbetegedett. Valamenynyien, aiki-k rosszul lettek, vásároltak ós ettek az elhullott állatok -húsából. A most m á r
megindított vizsgálat azt is kiderítette, hogy
a .környék számos parasztja annyira ment a
vigyázatlanságban, hogy az elásott állatahat
kiszedték a földből és el is fogyasztották. -Julius ötödikén, tehát az elpusztult állatok húsának az élv-ezése után két inapp-al huszonhét
paraszt betegedett meg, akik közül 6 asszony
és 1 férfi még aznap meg is halt. A többi husz
kivétel nélkül mind haldoklik.
Hogy a rettenetes epidémia milyen arányú lesz, -ma még nem lehet megállapítani. A
tartomány kormányzója mihelyt tudomást
szerzett a szörnyű esetről, nyomban intézkedett, h-ogy az egész megfertőzött vidékre szú-

kiváló bór- és
f lithiumos
gyógyforrás
hótyágbajokn&I, köszvénynél, czukoractegséfftiél, vörtienynél, e m é u t é s l ás
SMrvek hurutjainál kitűnő hatású, — T e r m é w e t e s v a s m e n t t s lavanytnrls.
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mos orvos siessen, amennyiben azon a vidéken egyáltalán nem volt orvos és a szerencsétlen .emberek semmiféle orvosi segítségben
nem részesültek. Ugyancsak intézkedett a
kormány arról is, ihogy a büniös polgármestert és a .község egész vezetőségét felfüggessze
állásától és nyomban megindították a bűnügyi eljárást is, Ihogy megállapítsák, kiket
terhel a felelősség ezért a középkori borza
lomért.
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— I. Napoleon a koprsóban. Egy
brüsszeli orvosi folyóirat különös dolgokat
közölt I. Napoleon holttestéről. Noha -lehetetlen volt a császár holttestét bebalzsamozni,
1840-ben mégis teljes épségben találták. A
halott addig négy érc- és fakoporsóban pi
hent és mikor az utolsót fölnyitották, a császár teste ugy feküdt, mintha valaimi átlátszó
felhő venné körül. Feje a párnán .pihent,
homloka ós koponyája sárgás porrétegge
volt fedve; félig nyitott szemei alig vesztet
•ték
el alakjukat és régi kifejezésüket, csak
— Krobatin Budapesten Krobatin had- az orra
volt (beesve és eltorzítva. Az arcszíne
ügyminiszter ma Budapestre érkezett s a egészen fehér volt, csak az állán látszott va
miniszterelnöki palotába hajtatott, ahol Tisza la mi kékes fény. A császár maradványait ekkor öt koporsóba helyezték el és átszállítotIstván gróf ministzerelnökkel tárgyalt. Kroták az invalidusok templomába, ahol még
batin és Tisza tanácskozása a jövő évi hadhosszú időn át, augusztus 15-én — a császár
ügyi költségekkel van összefüggésben.
születése napján — megmutatták Napoleon
— Carmen Sylva gyűrűje. A poéta arcát a népnek.. Évenként százával zarándokirályasszony gyűrűjéről fmam, romantikus koltak az ember Napoleon koporsójához, a
melynek üvegfedelén átlátszott a halott arkis történetet .beszélnek Nagyváradon,
á
ca. Szakértők állítása szerint a test épségben
gyűrűnek sorsa, — mindenki tudja, — a zá
ma radását- a koporsók teljesen légmentes ellogház s ezt a sorsot .a királyné brilliáns -gyű- zárása oikozta. Jean Riéhepin, a ihinnev.es író
rűje sem 'kerülhette el. Carmen Sylva nyolc is látta gyermekkorában egy ilyen augusztusi napon a holt császár arcát és egy legévvel ezelőtt Parisban járt egyiík kedves ud
utóbb tartott fölolvasásán következőképpen
vfarhölgyével, Janza Miklósné
Popovits mondta el az impresszióit: „Melinet tábornok
Alexandriával. A királyné ennek a tartózko- levezetett bennünket- a sírboltba. Atyám kardásnak az emlékére gyönyörű imiüvü brilliáns jain magasra emelt, ugy, hogy a császárt
tisztán láthattam. Ezt a pillanatot sohaálm
gyűrűvel lepte meg. A gyűrű belső részébe tudtam elfelejteni. Akkor tizennégy éves volbele van vésve: Carmen Sylva 1905. Páris. tam és még most <is magam elölt l-álom a saAz udvarhölgy ezt 'a .gyűrűt odaadta öccsének játságos képet: a zárt szemeket a magas homPopovits Lázár jogálsznaik, aki a télen nagy lok alatt, a mosolygó, keskeny ajkakat a hófehér márványarcon . . . H-a visszagondolok
dáridót csapott Nagyváradon. Mikor aztán rá, ugy tetszik, mintha a császárt élve láta pezsgőnél már elúszott a .pénze, boliém mód- tam volna magam előtt".
ra zálogba küldte .a királyné .gyűrűjét. Ott
fekszik most a Sajósy-féle zálogházban, sze— Eszperantó-kogresszus Aradon. A
gényember szagú rekeszben és éjszaka bizo- svájci eszperantó világkongresszust megnyosan a királyi fényről és pompáról mesél a előzően augusztus 19—21-én Aradon rendeznek országos nagygyűlést Magyarország
szájtátva hallgató -demokratikus holmiknak, eszperantistái. Aradra várják Zamenhof Lamint azt az öreg Andersen írná, ha még írna.. jos dr. varsói orvost is, az eszperantó világ— Alűgyészi kinevezés. A hivatalos lap nyelv .megteremtőjét és képviselteti magát
holnapi száma feöz/öM fogja, hogy a király az Országos Eszperantó Egyesület, nagy
számban rándulnak majd Aradra a budapesti
Beolova Dénest alügyésszé nevezte ki a sze- eszperantisták, de az ország minden részégedi törvényszékhez.
ből sok bejelentés érkezett. A rendező-bizott— Házasság. Bolgár Lillit, Bolgár István ság fölkérésére a diszelnöki tisztet Varjassy
törökkanizsai -ügyvéd leányát, eljegyezte i f j . Lajos polgármester vállalta el. A 'kongreszszuson megjelenik Giesswein Sándor dr. orTóth Péter szegedi kereskedő.
szággyűlési képviselő, pápai plerátus, aki
— A Szeged-csongrádi takarékpénztár mint az Országos Eszperantó Egyesület el-ezúton is tu-datja t üzletfeleivel, hogy hiva- nöke a kongresszus üléseit személyesen fogtalos óráit f. é julius hó 14-től .kezdődőleg ja vezetni. A kongresszus a városháza nagyf. é. szeptember hó 13-áVal bezárólag délelőtt termében fog ülésezni,
fél 9-től 12 óráig és délután 3—4 óráig tartja.
— Szerencsétlenség a Balatonon. Csü1
— Közgyűlés. A Szegedi Önkéntes Tűz- törtökön a csopaki öbölből Olasz Imre szegedi
oltó Testiület 1913. évi julius 'ho 20-án vasár- tanár indult ki öccsével, Olasz Ferenc mechanap délután 3 óraikor a városi tűzoltólaktanya nikussal „Anonim" nevü vitorlás csónakján a
emeleti termében rendkívüli közgyűlést tart, Balatonra. A szél nem volt erős s a tanár öcsamelyre az alapító, pártoló és működő tago- csének engedte át a kormányzást, .azonban
kat ez utón ús tisztelettel meghívja az elnök. egy váratlanul érkezett szélroham felborította a csónakot A fiu felmászott a felfordult
— Rendőrtisztviselők szabadságon. A hajóra, míg hátyja segítségért úszott a partkánikula még el sem érkezett, a városháza ra. Egyszerre csak azt látta, hogy öccse ott
jobb oldalának földszintjén, ahol a rendőr- hagyja a -hajót és utána ered. ö maga is kénységi székhely van, mégis nagyon megérzik telen volt büzködlni az egyre erősbödő hullámár, hogy nyár v-an. A folyosók üresek, itt- mokkal és a fáradságtól kimerülve érkezett
ott lézeng csak egy-egy ember, a hivatali a partra. Az öccse eltűnt. Alig negyedórával
folyosók pedig .zárva vannak, lakóik sza- a szerencsétlenség után érkezett egy csónak
badságra .menteik. Borbola Jenő dr. osztály- Alsóörsön nyaraló diákokkal és röviddel ezjegyző már két hét óta szabadságon van; után az egyik füredi benzines, de a szerenBreyer József helyettes osztályjegyző egy csétlenül járt ifjú holttestét a nagy hullámhéttel ezelőtt .ment szabadságra. Mára azon- zás miatt nem lehetett megtalálni.
ban ujabb meglepetések várták a rendőri tu— A cukor, mint orvosság. A cukornak
dósítókat. Szakáll József dr. szintén szabadságra ment, de csak négy napra; elutazott rendkivül tápláló hatása a szervezetre, áltaa
győri kongresszusra. Sass Lajos, az első
ános elismert tény. Hogy azonban gyógyitó
kerületi biztos is szabadságra ment m-a négy ereje is van, arról az orvosi tudomány mindhétre, ezalatt Bokor Antal segéd-rendőrbiz- eddig nem tudott, holott réges-régen helyet
tos helyettesíti. Szóval a (rendőrségen ma foglalt már a cukor a háziszerek sorában és
már tökéletes nyári hangulat uralkodott. nagyanyáink nem egy esetben 'vették elő küAzért mégis akadt néhány érdekesebb dolog, 'önféle bajoknál. A Provence asszonyai ősamely -erősen foglalkoztatja az itthon ma- idők óta a szülési fájdalmak gyorsabb leforadt, ambiciózus tisztviselőket.
yását tulajdonítják a cukor élvezetének és
— Halálozás. Berliner Arthur szegedi e megfigyelés helyességét igazolja dr. Perinmagántisztviselő, hosszas szenvedés után teg- nek ,a statisztikája, amely szerint a párisi cu1
délután meghalt. Temetése vasárnap dél- korgyár! munkásnők . általában rendkivül
előtt 9 óraikor les®, a Gyertyámosi-utca 16, sz. gyorsait esnek tul a szülési fájdalmakon: Ál- itólag a negyedóránkint 10—15 gramnyH
alatti gyásaházból.

adagokban bevett cukornak elmaradhatatlan
a jó hatása a szülő nőknél és miután ez valóban ártalmatlan .s veszélytelen szer, a laikus
próbát tehet vele. Más célokat szolgál viszont
a cukor a hasihártyagyulladásoknál, amely
betegség eseteiben szintén kísérleteztek már
cukorral. Tudvalevő, Ihogy ,a testbe került cukor erjedésbe megy át és tejsavvá válik. A
baktériumok legtöbbje azonban nem él meg
savanyu talajban, lassankint kihal és ily módon megszabadul a szervezet az ártalmas, infekciót Okozó baktériumoktól. Sziviamök meg
betegedésénél és az ezzel járó szivgyöngeségnél szintén ajánlatos a cukorfogyasztás.
Ez esetekben a cukornak gyógyitó 'hatása
ugy magyarázható, hogy a mindig munkában
levő izmok számára a cukor az erőtadó fűtőanyag és miután a sziv az a szerv, amelynek
állandóan a legnagyobb munkát kell végezni, tehát lehetőleg a nagy adag fütő és erőt
adó anyagra is van szüksége. Ennek tulajdonitható, hogy ujabban rendkivül sok cukorral táplálják a szívbajosokat, amit többnyire édes tészták formájában fogyasztanak,
de ajánlatos a datolya-kúra is számukra,
imert ezt tartja — cukortartalom dolgában —
a rikordot a gyümölcsök között.
— Kirabolták Radákovlch holttestét.
Érdekesen bonyolódott Radákovich
Gyulának, .a .szentgotthárdi takarékpénztár eltűnt
és Paksnál a Dunában megtalált igazgatójának tragédiája. Most, hogy a paksi halott
ugnoszkálása hivatalosan megtörtént és a hatóságok kiadták a halotti bizonyítványt arról, hogy az eltűnt .bankigazgató azonas a
Dunából .kifogott holttesttel, a .bizonyítékok
azt mutatják, hogy Radákovich vagy bűntettnek esett áldozatul, vagy pedig holttestét
a Dunából kifogták, kifosztották és a holttestet ismét visszadobták a Dunába. Már, a
mikor a paksi holttestet megtalálták, megindult a vizsgálat ebben, az irányban, mert a talált holttesten csupán alsónadrág és ing volt.
Ruhája, cipője hiányzott. Amikor agnoszkiálás céljából iRadákovichot Pakson exhumálták és a rokonok a holttestben Radákovichot felismerték és ezt (hivatalosan ís bizonyították, kiderült, ihogy az eltűnt igazgató értékes brilliánsgyürüket
viselt,
aranyórája
volt, pénzt is vitt magával és csodálatosképen,
egy szál alsóru'hában találták meg a Dunában. Minthogy megállapították, Ihogy mielőtt
a Dunáiba került, revolverlövéstál származó
golyó fúrta át a halántékát, amely a koponyát áttörve a fejből kiröpült, természetesnek látszott, hogy amennyiben Öngyilkosság
történt valahol a Duna partján, Radákovich
alig követett el mezítelenül. .Különben is kétségtelenül meg lehetett állapítani, bogy külső erőfeszítéssel csavarták le ujjairól a gyűrűket. Miután a körülmények valószínűvé teszik Radákiovieíh öngyilkosságát és csak igen
messzemenő kombináció gyaníthat .büntettet,
bizonyosra vehető, hogy az öngyilkos bankigazgató holttestét még a .paksi föltalálás
előtt kihalásztak a Dunából és kifosztották.
A család most ebben az irányiban kérte a nyomozás megindítását, amelyet a hatóság folyamatba is tett. iRadákovich holttestét most a
rivatalos agnoszkálás után hazaszállítják
Szentgotthárdra és ott kedden fogják a családi sírboltban örök nyugalomra helyezni.
— Hogy versenyeznek a párisi lapok?
Kezdetben volt a sajtópártolás. Hazafias kötelessége volt minden franciánlak a szabad
sajtót támogatni, rá előfizetni és a maga ujságlapjá't mindenkiuak ajjánpani. Csakhogy
ez még anno 1790. volt, amikor Marat szerkesztette a L'AmVdu peuple-i, a francia forradalom legvéresszájubb néplapját. Később,
amikor a-francia hírlapirodalom képzelheteten mértékeket öltött, a pártolás kissé lagymagatagabbá vált; ma pedig már ott tartanak la legnagyobb párisi újságok is, hogy —
az olasz vidéki lapok .miiifájára' — füt-fát
ígérnek előfizetőiknek, sőt még nem előfizető
napi olvasóiknak is. A Le Journal, .amely
napi egy millió' példányban jelenik meg és
ínég a 'Figarót és Gauloist is .beleszámítva,
a legelőkelőbb újság, épp ttgy megteszi ezt,
mint a kétmillió ötszázezer példányban megjelenő nyomtatott Petit Journal. Mindanynyin azonban túltesz ujabban az Excelsior.

1

DÉLMAGYARORSZÁO

Ez .a tizenkétoldalas rengeteg .papirlepedő a E szerint az amerikai filmtröszt hetenként
legszebb ti api újság. T 'legdrágább ás leg- 2.5—3 millió láb hosszú filmet készít .és sokkitűnőbb klisékkel van .teli, példátlanul gaz- szorosít. .Egy év.i termelés körülbelül 40—50
dag tartalma van ós egyes száma mégis csak ezer kilométer. Megbízható számitások szetiz szantim. Jellegzetes a címlapja, .amely rint-az Egyesült Államokban a mozi belépőmindig csupa illusztráció, de még karakte- dijakból mintegy 900 millió korona folyik be
risztikusabb a lap (feje, amely egy roppant évente; azonfelül az amerikai filmipar EuróE betűvel kezdődik, az l betűig mindig ap- pát is kezdi meghódítani. Amerikában a filrnróbbá s onnan ismét mind nagyobbá válik, ,ki,szolgáltatást úgyszólván monopolizálták. A
a végső II aztán akkora, mint az E. Hát ez .tröszt 45 filmkiszoigáltatóheJyet létesített, a
a lap alkalmasint nem megy olyan, jól, aho- melyek a régebbi filmügynöikségeket telj-esien
gyan La fitté, a kiadója — az ismert millio- kiszorították. Minden uj filmből 200 darab
mos könyvkiadó — szeretné. Módját találta másolatot készítenek. A mozi az első bemutatehát Lafitt-e nr annak,, hogyan lelietne a tónál a filmért egy estére 100—120 koronát
lap kelendőségét nagyobbá tenni. Nemrég fizet; minden további estéért a fikn á r a 20
háromszázezer frankot tűzött ki pályadíjul a százalékkal .csökken, mindaddig, amig mintMaiin cita'ü lap és ugyan kinek? Egyszerűen: egy 5 koronát tesz ki. Azután megkezdi a fillm
a tisztességes embereknek. Nem is kellett bi- a körútját kisebb mozikban. A jó film tartóssága attól függ, hogy miíképen viselik
zony,itani, hogy valaki tisztességes, elég volt
beküldeni -a nevét és ciméi Annyi kikötés gondját. Használhatóságának időtartama 3—
volt csupán, bogy azt a bárcát, amelyre a .6 hónap között váltakozik. A legtartósabb
nevét irta, a Matin-ből vágja ki, iÉ célból há- filmnek azonban még mindig a francia gyártmányt tartják még Amerikáiban is, A renrom hónapig minden számban benn volt a des
film hossza többnyire 350 méter és nem
bárra. A háromszázezer frankot becsülettel kevesebb, mint 1600 kis kép van rajta; ha a
kisorsolták a, három hónap leteltével (az öt- íi Irak épeket olyan nagyságban akarnák elkévenezer frankos főnyeremény egy szegény szíteni, mint .amekkorában a vásznon naigyrvarróleányra esett), de a .Maiin naponkint táshan megjelenik, akkor egy filmhez 90 kiszáz-.százö tv ene zer péklánnyal többet nyom- lométer h-osszu szalagra volna szükség. Hogy
tatott ós adott el, mint azelőtt, teljes bárom a Modern filmtársaságok szenzációs fölvétehónapod 'keresztül, Hát ettől vérszemet ka- lékre milyen óriási összeget (áldoznak, ismepott az Excelsior. Két hét óta hirdeti, hogy retes. Igen érdekes fejezet a mozinak tanítási
csütörtökön, julius tizedikén, kezdődik La és tudományos célokra való kihasználása, A
Course au grand B, azaz a na,gy R-verseny. följvevő film sebességének ,a fokozásával a moRoppant szimpla és áttetsző kis fogás. Aki az zi értéke a tudomány számára igen emelkeEecelsior julius 10. és szeptember 30. közt dett. Ujabban lövegeket is föl tudnak venni
megjelenő számaiból a lapeim nagy R betű- röptükben. Az .ilyen filmen pontosan .meg lejét legtöbb példányban vágja 'ki .és küldi be het figyelni, hogy a puskagolyó hogyan megy
a kiadóhivatalnak, az a nyertes.
•keresztül, .a szappanbuborékon,. Lehetett látA nagy R .betű fölött van a dátum nyom- ni, hogy a szappanbuborék csak akikor pattatva, azzal együtt kell kivágni. Főnyere- tant el, amikor a golyó a túlsó falát is áttörmény: ötvenezer frank. Aki már most ismeri te, Németországban sikérült RimltgeirJtkiinA
a párisi ember természetrajzát, biztosra ve- matograf segitsegévaí lefatografálni a gyoheti, ihogy Latit te ur ötlete fényesen ki fogj a mor mozgását emésztés közben. Remélik,
hogy ilyen, módon értékes segítségre tesznek
imagát fizetni.
Egy kis számítás igazolja ezt: Ha csak szert .,a gyomordagánat és gyomorrák beteghav-onki-nt ©gy millió R betűt küldenek be ségnek a megállapítására. Érdekes továbbá
hozzá, az három hónap alatt három millió a, fehér vérteistsknek a fölvétele, ,amint egy
.példányt jelent, vagyis háromszázezer frank francia tudós végzett. Ezen a fílimen pontosan
bevételi Ebből a nyomálsíköltség-többletet, lelhet látni, hogyan küzdenek a vértestak a
bőven véve egy harmadrészt, leszámitva, ma- betegségcsirákikal és a mikrobáikkal, A Mozirad 'kétszázezer frank. Ebből elsorsol ötven- nak az iskolában való alkalmazását illetően
ezret, marad még mindig százötvenezer frank. tanulságos lesz az a kísérlet, amely legközeViszont .az is bizonyos, hogy többet fognak lebb Edison kezdeményezésére Amerikában
.beküldeni havi egy millió R-nél, mert igen megkezdődik.
sokan fognak akadni, akik tízezer 'frankot
— Remélem, hogy az iskolában a könyvet
— százezer példány — fektetnek bele az
olyan üzletbe, amelyen ötvenezret lehet ke- teljesen mellőzni lehet, — mondotta Edison
4-; legalább is megkísérlem. A mozgókép ugy
resni, azaz: rizikó nélkül nyerni.
— Ki a gyilkos ? Nem amerikai mese, leköti a .gyermeket az iskolában, hogy nem
hanem valósággal megtörtónt eslet — jelenti tud majd eléggé az iskolába sietni. A szemegy uewyorki ikábeltávirat — miss Elise léltetés .utján való tanítás a legtermészeteQiristabel tragédiája. Wiloesburybau két sebb ut. Serényein foglalkozunk olyan filmfiatalember versenyzett .kezéért ós milliós ho- nek a kidolgozásán, amelynek révén a gyerzományért, a 18 éves csodaszép leány pedig mek az ábécét megtanulhatja,
New-Y-ersey állam Orange városában
mind a .kettőt hitegette. Egyformán daliás
volt mind a két ifj.u, a 28 éves John (farriek •olyan iskolát terveznek, amelyben 'a mozi póés a vele körülbelül egykorú Harry Cann, jó- tolja az összes tankönyveket A nyolc osztámódúak mind a ketten, .csakhogy Harry Lali- lyú iskolát jövőre akarják megnyitni.
nak balkarja uiüfear volt. Elise Christabel
— Katonák a betörőbandában. Rómánem tudott választani, hanem azt mondta: ból jelentik: A rendőrség tegnap letartóztaazé lesz, alai gyorsabban átussza a szóles ta- tott egy betörőbandát, amelynek tagjai kövat. A félkeziü Harry Cann lett az első a versenyben. És most miiss Elise 'öbristabel -k-ije-" zött sok katona volt. Amikor a rendőrség a
lentette, hogy mégis .John Garrické .lesz. Négy banda helyiségeibe belhatolt, a betörők éppen
nappal a versenyuszás után Wilcesbury erde- gyűlést tartottak. A rendőrök összesen 80
jében holtan találták a leányt. .Ruhája meg- embert tartóztattak le. Az -utcán való elszálvolt tépve, .nyakán fojtoga'tás nyomai és vál- litásuk nagy feltűnést keltett.
— A kutyának se kell. Szabadkáról
lán egy harapás. Megelőző este Elise Ghristabeit sétálni látták a parkban Harry C-anuel. jelentik: Baja város három kutyát tartott a
levéltárban elszaporodott patkányok kiirtásáA félkezü i f j ú azonban konokul tagad. A rend
őrség most giipszlenyomatot fog venni Gar- ra. A patkányok mind .elpusztultak ós ,a vári-ek és Harry Cann metszőfogairól, igy akar- ros hálából -tovább élelmezte a kutyákat a
ja megdönteni a félkezü kérőnek .azt az állí- közös konyhából hoziatott koszton, melyért
tását, hogy bizonyára Garrick fojtotta meg a havi 21 koronával kellett a város költségvetéleányt, féltékeny volt rá, mert sétálni látta sét megterhelni. Néhány hónap múlva a szám
vevőség rájött arra, Ihogy a kutyák élelmezése
őt vele a kiserdő-ben.
aránytalan terhet ró a váras háztartására és
— A mozi világából. Amerikában, a
javaslatot tett a tanácsnak, hogy az -olcsóbb
trösztök születéséneik helyén, ta mozifilimgyá,roao.k is trösztöt alakítottak. A trösztben szegényházi kosztból etessék a városi ebeket.
Amerika tíz legnagyobb gyára egyesült, a Harmadnap a kutyák élelmezésével megbízott rendőr jelentette a tanácsnak, bogy a hámely Amerika filmkereskedelmének 70—80
rom kutya hozzá sem akar nyúlni a szegényszázalékát monopolizálta. Hogy a fiknkeresházi koszthoz. Arról, hogy a tanács visszakedelem milyen na,gy arányú az Egyesült Álállította-e á 21 koronás kutya-stáiuskvót, '
lamokban, azt a kormány jelentése mutatja.
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vagy éhen hagyj,a-e veszni a suffragebfcutyákat, eddig nem érkezett hir Bajáról.
— Halott kerestetik. A német élclapok
émelyítően unalmas humora után a német
föld szállít egy darabka nevetnivalót. Egy
Brunnersdorf nev-ü kis falu régi temetője
ugyanis megtelt s az örök nyugalomra kerülőknek u j helyet kellett kihasítaná az élők
földjéből. A kupaktanács hosszú vita után
megszerezte a falu .borbélyától annak szérűskertjét és körülül te tv,én líceum sövénnyel, temetővé nyilvánította. Az uj temető közepére kápolnát építettek s elhatározták, bogy
junius- végén kellő ünnepséggel föl avatják.
A falu főtanitója, aki fiatal korában ripa.esszinész volt, összeállította a programot, mely
szerint az ünnepi beszédet a. polgármester, az
•egyházi beszédet pedig a pap mondja s a községi daloskör bemutatja, legújabb műsorszámait. A dolog tetszett s mindenki várta a
nagy ünnepet. ;Az ünnephez a-zonban kellett
még más valami is. Egy halott. Egy friss halott, kinek sírjánál megható beszédet mondjon a plébános ur s a daloskör elénekelje kedves dalait. Az emberek élénk figyelemmel kisérték az öregeket ós szinte biztatták a szemükkel, (hogy haljanak már meg s érdemeljék ki a .fényes temetést. Ám azok elébe helyezték a földi életet a földöntúli boldogságnag s még .a legöregebb ember, a kilencvenhét esztendős öreg Totterer sem volt hajlandó
örök álomra hajtani ,fejét. A fölavatás napja
veszedelmesen közeledett, de nem volt halott. A kupak tanács nem tudta, mitévő legyen, mert az ég szemmelláthatóan haragudott a községre s nem szólította magához
egyik lakóját sem. Az ünnep előtt való napon
azonban kimentet-e a zavarából a falut -egy
szolgalegény, ki szerelmi bujában fölakasztotta magát Volt nagy öröm a kupak.tanácsban, de a plébános kijelentette, hogy ön,gyilkosságról lévén szó, nem temeti az uj temetőbe a halottat. És lőn nagy kétségbeesés, A
derék svábok zúgolódtak, de nem használt.
Mialatt tanácskoztak a faluházán, a falu
bölcseire .irányítottá az ajtót egy paraszt és
kétségbeesve újságolta, hogy a kislánya meghalt, Ha meghalt, legyen legalább szép temetése. A kupaktanács arca derűsre változott. Volt már halott. Közölték az .esetet a
dalos-körrel, azonban a re-ztestorku dalosok kijelentették, ihogy ők -nem énekelnek .gyermeknek, mert nem altatódajkák. Lőn ismét nagy
fölfordulás. .A plébános hiába kapacitálta a
dalosokat, nem -engedtek. A zavarból megint
egy öngyilkos mentette ki őket. A vicinális
vasnt állomásfőnök© ugyanis elsikkisztván
bizonyos számú márkákat, kötél általi halálra ítélte magát. A régi temetőben nem lévén
hely, kénytelenek voltak az u j temetőbe eltemetni. Pap nélkül, ének nélkül. De hogy
kárba ne vesszen az ének, este az
Arany
ökörben a daloskör elénekelte a dalokat, a
meily után hajnalig tártó tánc következett
a halottak lelki gynöyörüségére . . .
Bunyevácok nemzetiségi pártja.
Szabadkáról írják: A Bácska speciális szláv
nópf-aja: ,a bunyevácok, 'akik a többi szlávoktól abban különböznek, hogy valamennyien a
római katolikus egyház hívei, eddig nemzetiségi -törekvések nélkül hétkés részét alkották
Szabadka és néhány környékbeli község polgári társadalmának. A „Nevén" oimü íSzabadkán megjelenő bunyevác hetilap, melynek
legtöbb előfizetője Horvátországban van, legutóbbi számaiban több olyan érte'lmü cikket
közölt, hogy egy bunyevác nemzetiségi pártot kell toborozni (Szabadkán, melynek első
feladata az legyem, (hogy az iskolákba ,s \a templomokba behozza a bunyevác nyelvet. A
pártaliakitás tervezői szerint, Tiszáék .csak .
ugy tudtak győzni Aradon, hogy a szavazásig zárva tartották és leitatták a nemzetiségi
választókat. A sza.badk.ai bunyevácok is — írja a „Neven" — csupán az ital terrorja -alatt
támogatták ezt .a pártot, amely megbuktatta
Kul,un.esi.es Pált, a nemzetiségi bunyevácok
plébánosjelöltjét és Szabadka főplóbániájába
Vojnich Dezsőt, a munkapárt alelnökiének közeli rokonát ültette. Ez f á j leginkább a szabadkai bunyevác népnek, inert (Szabadka legnagyobb egyházának papja eddig még mindig tősgyökeres .bunyevác famíliából került
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ki. A Vojniidhok győzelme most nemzetiségi
ambíciókat vált ki a bunyevácokból.
— Rendőri krónika. Behr Béla, a szép
rutiniu .és majdnem tehetséges, nyugalmazott
szegedi orás-segéd, aktív nemzetközi betörő,
tegnap Szatmáron „bebukott." Ő körülbelül
ezt a gyászjelentést adná ki saját szatmári
szerepléséről, a szegedi rendőrség azonban
máskép adja elő az ügyet. Behr Béla, aki
Szegeden több betörést kísérelt. meg, legutób
szerencsétlenül járt és tetten érték épen ükkor, amikor a Zrínyi-utcában Szécsi Ede bankár lakását akarta kifosztani. A szegedi rendőrség akkor letartóztatta Béhr Bélát, aki
mind addig vizsgálati fogságban volt, amig
a. szegedi törvényszók nem ítélkezett felette.
A szegedi törvényszék el is itélte az ex-órássegédet, aki a büntetését már le is ülte. Alig
került azonban ki a Csillagból, ugy látszik,
ismét előbbi foglalkozására adta a fejét, mivel azonban Szegeden már nem működhetett,
áttette székhelyét Szatmárra. Itt is utolérte
azonban a nemezi.s. Tegnapelőtt éjjel egy jómódú szatmári kereskedőnél .akart betörni
két társával együtt. Épen javában „dolgoztak", amikor a rendőrség rajtuk ütött és
mind a három betörőt letartóztatta. Behr Béla elfogásáról értesítették a szegedi rendőrséget ós a jeles firma, hamarosan viszontláthatja édes szülővárosát, Szegedet. — Barta
Péter szegedi munkanélküli csavargó, a múltkor P'dl György vendéglőstől, — akinek a
korcsmája a Szeged-állomás mellett van, —
egy biciklit ellopott. A rendőrség ekkor nyomozott Barta után. de nem sikerült elfognia,
a bicikli tolvajt. Távirati megkeresést intézett tehát az ország összes rendőrségeihez és
kérte Barta letartóztatását, Ma aztán előkerült Barta. A zentai rendőrség tegnap elcsípte
és azonnal Szegedre toloncoltatta. Délelőtt
hallgatta kii a nótárius tolvajt Papp Menyibért rendőrbiztos. A .kihallgatás alkalmával
aztán különös dolgok derültek ki. Kitűnt,
bog;/ Barta az egész Délvidéket összekalandozta és minden városban lopott biciklit. A
biciklivel átkerékpározott egy másik városba, ott eladta azt és egy másikat lopott, a
mellyel ismét tovább szökött, amikor a zentai
rendőrség a szegedi rendőrség távirati megkeresesére elfogta. A mai vallomásából kitűnt, hogy biciklit lopott: Zentán, Ú j vidéken,
Nagybecskereken, Szabadkán, Temesváron,
Makón és Vásárhelyen. Kihallgatása után a
fáradhatatlan bicikli tolvajt átkísérték a sezgedi ügyészségre. — A kiskőrösi .csendőrség
táviratilag értesítette a szegedi rendőrséget,
[hogy ottan Török József napszámos, Wéiman
vendéglőstől két darab liusz koronást ellopott és a. lopás után megszökött. Az ügyet
nyomozás végett az u j detektiveknek osztotta
ki a bűnügyi osztály vezetője. Tóth Ferenc
detektív, aki azelőtt dijnok volt és most egy
hónappal ezelőtt lett detektív, .csakhamar el
is fogta a bűnöst. A személyleírás alapján .a
Boldogasszony-sugáruton fölismerte Törököt
és azonnal letartóztatta. Kiskőrösre fogják
toloncoJiatni.
— A telefon szerencseszámai. Nemcsak Kisnagynak, Törökországénak vannak
szerencseszámai. Van a telefonnak is. Megtörtént, hogy egy fiatalember, erősen tagolva
a számokat, a központtól kérte, hogy kössék össze 6—10—13—17-val. „Ilyen, telefonszám nincs!" — hangzott a válasz. A fiatalember még kezében tartotta a kagylót és
ilme, nemsokára jelentkezett Moskovitz cipőgyárának szegedi képviselete. A telefonoskisasszony megértette, hogy a 6 gyermekcipő, a 10 és 13 egy elegáns női cipőnek, a
17 pedig a legfinomabb sevrócipőnek jelenti
az árát a kitűnő keresett cipőüzletben.
Bútor.zállitésokat hely-
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világítási üzletében, Kőlcseyutca 4. Wagner-daloat.

KÖZIGAZGATÁS
( - ) Védekezés az árviz ellen. A
földművelésügyi minisztériumból ma leirat érkezett a városhoz, amely arra utasítja a
polgármestert, hogy a folyóvizek nagy áradására való tekintettel minden preventív
óvóintézkedést tegyen meg s ebben az irányban legyen segítségére a belviz szabályozó
társulatoknak is. A leirat igy szól:
A legutóbbi időben előfordult nagy esőzések következtében rendkívüli, az eddigi
legnagyobbnak isimert árvizek magasságát,
esetleg megközelítő árvizek jutnak — a Tiszán és mellékfolyóin — lefolyásra. Egyidejűleg kelt rendeletemmel fötűvtaim az érdekelt vízi társulatokat, hogy mindazokat az
intézkedéseket, amelyek a sikeres árvédekezés biztosítására szükségesek, haladéktalanul tegyék meg. Erről polgármester Urat
értesítve, fölhívom, hogy :a saját részéről is
minden szükséges intézkedést tegyen meg,
ugy abban az irányban, hogy a társulatok
védekezése kellő 'támogatást nyerjen, mint
a törvényhatóság területén levő községi vagy
más érdekeltségi védimüveken foganatosítandó árvédekezés sikere iránt. A miniszter rendeletéből: Bahman, miniszteri tanácsos.
(—) A Wodiáner-család adománya a
város szegényeinek. Néhai Wodiáner Albert
báró nővérei bátyjuk hagyatékából ma ezer
koronát küldöttek a polgármesfer kezeihez a
város szegényei részére. A meleghangú kisérő
levél, .amely Wodiánerek knnhegyesi uradalmában kelt, igy szól:
Nagyságos Polgármester Ur! Azon őszinte vonzalom, mellyel Wodiáner Albert báró
ur Önagyméltósága Szeged város iránt mindenkor viseltetett, arra indítja nővéreit, özv.
Ferri Lipótné
grófnő őmáltóságát
és
özvegy Nemes Vincéné grófnő őrnél tóságát,
liogy boldogult bátyjuknak hagyatékából egy
ezer koronát eizen város szegényei részére
felajánljanak, mely összeget 'a Nagyságod
vezetése alatt álló polgármesteri hivatalinak
c hnezve fennemlitett nővérek megbízásából
van szerencsém átutalni. Kiváló nagyrabecsüléseim melleit maradok Nagyságos Polgármester Urnák őszinte tisztelője Nemes János.
Kunhegyes, 1913. julius 10.
A polgármester köszönetéi fogja kifejezni ia jótékony adományért.
(—) Városi gépjavító-műhely. A város
tekintélyes summát költ évenként a városi
üzemben álló gépék javítására. Ennek egy részét. most ugy .akarják megtakarítani, hogy
városi gépjiavi'tiómühelyt .állítanak föl. A tanács utasitotta a mérnökséget, hogy a műhely céljára gondoskodjék helyiségről.

TUDOMÁNY ES IRODALOM.
„Éjféli emberek," Novellák. Irta
Reményi József. Megjelent Angermayer Károly kiadásában, Pozsonyban. Ára 2 K 50 f.
Az utóbbi évek irodalmi harcába Pozsony
nem szólt bele. Ez a monumentális irodalmi
Ós művészeti tradíciókkal rendelkező határszéli város, mintha elkülönödött volna a magyar kultura fejlődésének egyik fontos mozzanatától, ugy, hogy a fővárosi sajtó Pozsony irodalmi életéről ritkán emlékezett
meg. Tavaly esett meg először évek óta, hogy
egy Pozsonyiban megjelent, novelláskötetet
a fővárosi sajtó és a komoly kritika is méltányolni tudott. A könyv ,jAkik árnyékban
élnek" címmel jelent meg és szerzője Reményi József. Ugyanez a Reményi József most
„Éjféli emberek" cimmel jelentette meg legújabb novelláit, amelyekihez Juhász Gyula
irt előszót, aki a többi között azt mondja:
„Ez a Reményi József, (husz és egy-két éves
pozsonyi uiagylar, az az író, akinek mondanivalója van és szava lészen.- A r r a született,
hogy különös vagy a.z ő pompásan látó és
•izgatottan képzelődő szemében különös lelkek
minidig érdekes sorsát néhány rövid oldalon egészen eredeti hanghordozással elmesélje. Reményi novellái erősen megkomponált
és finoman elbeszélt lelki élmények".
,

Levelek a hazátlanságból.
Graz, julius elején.
Wien és a Burg szeretnek .császári és
királyi kamarásokat csinálni a hűségesebb
fajtájú magyarokból, h a valamiképen ősibb
nemesek s a vagyonukat igy-ugy megőrizték: ezt mindenki tudja. De azt mla
már kevesen tudják, mivel Szabolcska Mihály tiszteletes ur is csak a kétségbesett kivándorlóban látja a honi veszedelmet, hogy a
„külföld magyarjai" ma is élnek s a régi fajtában.
Miként Zápolya óta miden erdélyi lázadáson át, .ugy éltek s élnek ma is némely magyarok Bécsben s Bécs táján valami őrült
dübü és tagadásu öoriolanusokként. Csak az
a magyar-tagadó úristen tudná megmondani,
mit vártak ezek a különös magyar állatok
Mária Terézia nagy császárnőnek idejében,
II. József alatt, a .bécsi kongresszuskor, Világos előtt és után ós — ma ,is még?
Tudok egy magyar úrról, aki már eleve
készült „hogy amikor jóságos, mai császárunknak megköszöni a császári és királyi kamarásság' méltóságát, kijelenti, hogy nem érzi magá.t magyarnak. Az a szerencséje volt
nemzetünknek, hogy az u j kamarásnak -eszébe ötlött egy hiányzó anyai ős, akit csak a
magyar kamarásoknak szokás megbocsátani
— a Burgban.
Bécsben tudniillik a magyar kamarássághoz demokrácia csatolódik s kevesebb ős kell,
mint amennyi az igazi római szent birodalmi
nemességnél követeltetik.
De, törődjünk bele, ezt a íélszből hallgató, kényszerű, magyar méltóságos urat épen
ugy .nem mondhatjuk magunkénak, mint a
Rhértey-vérü angol királynét vagy Koháry
Fülöp kóhurgi őfenségét.
Ez a magyar, gőgös önhazátlanitáis azonnal kulturbólyeget kapna, h a mindig trón,
trónközelség, szebb, nemesebb, hódítóbban u j
tartalmú élet járma vele. De ismerek megint
valakit, aki Rákóczi egyik brigadérosát 'vallhatná őséül, hazulról, szegény, zsiros boni
ezerihoiMjainkból él s akit csak ugy lehet
megsérteni, h a erre emlékeztetnék.
Itt semmi sinies a Batthyány Ervin gyönyörű, kiulturemberi őrületéből, sem a légii azaflasaibb szociáli&ták hazátlanságából: ez
práteri növény-csoda magyar hamuszból
plántálva. Hiszen Eötvös József azért irt
egykor olyan naivul szerelmes verseket magyar haziájáholz, mert előkelősége ititokiban
régen elvonta tőle, de ez u j hazátlanok még
az ilyen penitenciázásnak álmához sem képesek eljutni.
Talátn pedig mindezt azért irfa.ni és írhattam sokáig és példákkal tovább, hogy a
saját hazátlanságomat magyarázzam meg a

fk I C
szájpadlás
neiJklll.

Áz általam készített
rágásra kitűnően használható a valódi fogaktól
fel nem ismerhető, az eredeti fogakat teljesen
pótolják. Készítek továöoá arany koronákat és
levehető arany hidakat jutányos árak mellett.
Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégitve. Bármilyen javítást 4 óra alatt készítek.

B A R T A Á G O S T O N fogtechnikus.
Kigyó-uíca 1. sz. SZEGED,
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magam fájdalmas, Eötvös-szerű haza-óhajomnak. Egyébként pedig — néha így gondolom — a Habsburg-monarchia reprezentálóinak furcsa el-nem-helyezkedése talán onnan
ered, hogy minden Habsburg-országban idegen regimentek feküdtek.
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1913. julius 13.
azt mondta volna: nekj elég volt a berlini
stadion. A trónörökös fogja képviselni. Igy
koronás fő csak az örökké 'mosolygó Frigyes
Ágost szász király lesz. ö előtte fog majd
meghajolni a szövetségi zászló a többi száz
és száz lobogóval, ő előtte fog lejátszódni ez
a nagyszerű játék; a 'többi százezer nézőnek
felejthetetlen látvány lesz, a mozik majd
megörökiti'k, a világ meghajol újra a Németbirodalom előtt, amely hálát rebeg Lipcsének, hogy a 12. Deutsűh. Turnafestet a német torna száz éves jubileuma alkalmából
ilyen nagyszerűen megrendezte.
o Dénes Károly, Magyarország műugró
bajnoka — mint sajnálattal értesülünk, nem
indul e hó 2Ö-dikán döntésre kerülő műugró
bajnokságért. Dénes gépészmérnök jelenleg
itthon tartózkodik hivatalos ügyekben és
szándéka volt a Tiszában trénirozni, díe a
rossz időjárás lehetetlenné tette azt. Dénes
ugyan még mindig kiváló formáBan van, de
nem állván módjában trénirozni, tréning nélkül nem állhat ki a bajnokság megvédéséért.
o őrszemek. Másképen Bing Ede szerint cser készeknek is nevezhetnők ,a fiatalság
katonáit. Magyar jellemvonás, hogy ezen
angol intézmény alighogy megalakult, nálunk máris azon civódnak, hogy mi is legyen a neve s aztán melyik szövetség tulajdonképen az igazi szövetség, mert, mint
tudjuk, felekezetek szerint tagozódnak akaratlanul 'is. Mert a boy scout tényleg katonai szellemben nevelődik, tehát nem lehet
cserkész, hanem inkább őrszem, mert a kifejezés legjobban megközelíti eredeti értelmiét. De hol vannak Szegeden a fiatalság őrszemei? Csodáljuk, hogy nem akadt még egy
ember sem a tanárok és népnevelők között,
aki hozzá mert volna látni a csapat szervezéséhez.

o A Szegedi tornaegyesület választmányülése. A szegedi Tornaegyesület tegnap
rendkivüli választmányi ülést tartott Váradi
Imre elnöklete alatt. Elsősorban Lövész AnAdy Endre.
tal elnök lemondásával foglalkoztak s minthogy nevezett a lemondáshoz ragaszkodott,
iiininNlluminiHiniuniMmuiuiiHiHii
az elnök megválasztása iránt e hó 27-re délelőtt 11 órára rendkivüli 'közgyűlés megtartásút határozta el a választmány. Az e'nöki
kérdést illetőleg a választmány álláspontja
az, hogy az egyesület érdekei megkívánják,
JVév
telet)
r á g a l m a z ó .
hogy ragaszkodjanak Lövész Antalhoz és e
tisztségre őt jelöljék. A rendkivüli közgyűlés
Fölszólítom, árulja
el kilétét azon bizonyára egyhangúlag fogja a volt érdemes
egyén, ki névtelenül aljas,
rosszindulatú elnököt újból megválasztani. Faragó Sándor
hazugságával
személyem
rágalmazni dr. indítványára kimondotta a választmány,
szemtelen volt K• Á. és társasága előtt. Ne he gy tekintettel az előrelátható nagyarányú
fusson gyáván a névtelenség
homályába haladásra, a tisztikar kiegészítése válik szükségessé és ennélfogva a 27-re összehívandó
burkolva, hanem álljon elő! Várom jóma- közgyűlésen egy másodelnököt, egy vagy két
dár!!
aieinököt, a választmányi ülésen pedig jegyzőt választ. Az összehívandó rendkivüli közgyűlés fog határozni a létesítendő szabadtéri
pályák kérdésében is és ezzel kapcsolatban
az alapszabályok megfelelő módosítása is
szükségessé válik. Végül Váradi Imre elnök
meleg szavak kíséretében nyújtotta át az
egyesület aranyérmét Herczeg István háromszoros győztesnek és Spécz Gyulának, ki
legolcsóbban kapható
szintén többször vitte győzelemre az egyesület szineit.
o Legújabb. A SzAK II. nem megy át
Makóra, mert az ottan nem régen megalafakereskedésében.
kult MÁC nem képes a SzAK ellen csapatot
kiállítani s ezért ma a mérkőzést lemondta.
Mars tér 2—3 sz.
Telefon 755.
Ehelyett a SzAK I. csapatával nagy térningmérközés lesz a Munkáscsapatok
meccse
után. Utóbbi délután négy órakor, előbbi pedig -félhatkör kezdődik. Mindkét mérkőzés
t S ^ H H U m
egy váltott jegygyel tekinthető meg. A SzAK
és a Szegedi TE tagjai 20 filléres tréningjegyet' válthatnak, egv-ébként pedig ülőhely
60 fillér, állóhely 20 fillér.
o A Magyar Atbtettkaf Club. Országos
§ Rejtélyes haláleset. A szegedi ügyészlawn-tennisz
versenyt
rendez
julius
24-től
séget
értesítették Horgosról, hogy Fodor
Református-palota, gőzfürdővei szemben. 27-ig a következő versenyszámokkal: I. FérMiklós földbirtokos szőlőlén egy kútból kiNői szövetek, Spongyavászon, Gre- fi egyes (országok 'bajnokok kizárva). II. fogták Szűcs Józsefnét, született Mityók Venadin, Madéra. Rőfösárűk, Keztyük, Férfi egyes (junior). III. Férfi páros (orszá- ront, a földbirtokos munkafelügyelőiének a
gos bajnokok kizárva). IV. Női egyes handiHarisnyák olcsósága b á m u l a t o s cap). V. Vegyes páros (handicap). Dijazás: feleségét. Az asszony valószinüleg öngyilkos lett, de az is lehetséges, hogy meggyilMinden versenyszámban az első (első pár), kolták, mert testén ütés nyomai láthatctí.
•második . (második: pár) tiszteletdiját mind- Magay Lajos szegedi vizsgálóbíró Iki fog
Delén és kreton pongyolák K 4.—
két harmadik (harmadik pár) a MAC btonz- menni a helyszínére annak megállapítása véplakettjét nyeri. A második díj legalább 8, a gett, hogy gyilkosság, vagy öngyilkosság
Delén és vászonbluzok . K 1.90
harmadik díj 16 nevezés esetén adatik ki. Jó történt-e?
Diszes női ingek . . . K 1.90
volna, ha a szegediek közül is részt venné§ A béres halála. Ma reggel borzalmas
nek ezen a versenyen.
szerencsétlenség történt Horgoson. K horgosi
Clott női szoknyák . . . K 1.90
o A SzAK országos átletikai versenye. csendőrség telefonon jelentette a szegedi
Miután
hétfőn este van a nevezési határ- ügyészségnek, hogy a Káráisz-uradalomban
Szabott árat!
Alkalmi vételek! idői lapunk'
zártáig már jöttek nevezések a egy bika fölöklelte és halálra taposta PinSzAK-hoz, amelyek a szenzáció erejével fog- kus István haivanhétéves bérest. Az istállóba
nak hatni. A BAK, MTK, KAOE és a BEAC történt a szerencsétlenség. A megvadult bia fővárosból máris teljes gárdájuk indulá- ka nekiugrott a béresnek 'és agyontaposta.
sát helyezték kilátásba, a Nagykikindai AC A béres segélykiáltásaira a többi béresek
pedig hat atlétáját nevezte. Tekintve azt, vasvillával befutottak az istállóba, de akkor
hogy a java nevezések csak hétfőn, szokás •már nem segíthettek a szerencsétlen embeszerint az utolsó pillanatban fognak jönni, ren. Magay Lajos vizsgálóbíró elrendelte a
máris biztosítottnak tekinthető a SzAK at- holttest íölboncolását.
létikai mitingjének páratlan sikere, olyan, a
minő Szegeden eddig még nem zajlott le. A Hirdetések közlésére legcélversenyt julius 20-án tartják a SzAK újonnan épült, még ki nem próbált atlétikai pászerűbb a Délmagyarorzság.
lyáján.
o
Nyolcvanezer
tornász
találkozása. Pár nap választja még csak el
a világ legnagyobb tornaünnepélyétől Lipcse
városát; ugyancsák meglátni a város életén
a nagy napok közeledését. Hatalmas diadalkapukat készítenek már az ácsok, a szállodák
és pensiók az utolsó szobáig le vannak foglalva, — nagy kérdés: milyen lesz az idő?
Ez a szeszélyes julius mit tartogat a 12.
Kárász-utca 6a. sz.
Déutsch. Turnfest számára? Az eddigi tizenegy ünnep közül csak kettőt zavart meg az
alatt létezik. Készit mindenféle
eső, az ötven év előtti lipcsei ünnepen süfogmunkákat kaucsukban éa
tött a nap, mosolygott az ég s falán a jó
aranyban. Vidékiek 24 óra alatt
Isten meghallgatja a szászok imáját, szép
lesznek
kielégítve.«Bármilyen
időt ad a tornászok ünnepéhez. Van azonban' |
egy kis szomorúsága is a 80,000 tornászjavítás hat óra alatt elkészül. 522
nak; hogy. a császár nem jón el Lipcsébe,
?=3B=
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elfogyott. Ábrahám ekkor beszorult a ház- | H

Két sláger!

— A .oocsuietit védte, nem
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Két dráma! f Ü | lökődött, . .

EDI S P O R T
SZERKESZTŐSÉG: HRRRSZ-UTCR 9.

KIRDÓHIURTHE: KRKHSZ-UTCfl 9.

TELEFONSZÁM: 305.

TELEFONSZÁM: 305.

MEGIEGEH: MINDEN URSRRNRP,

MEG1EGEN: MINDEN URSRRNRP.

Szeged, 1913.
Lawn-tennissportunk fejlődése.
Büszikék lehetünk arra a négy
napos országos versenyre, amely
a héten nyert befejezést. Végre
valóra vált az idea: egy magyar
vidéki városban, Szegeden olyan
országos versenyt rendeztünk, a
mely Magyarország mai lawrstennis sportját hűen mutatta meg.
És itt rövidén elmondjuk a magyar tenniis-élet múltját. Tizenöt
esztendőre vezetnek vissza azok
a fonalak, amelyek mentén haladva, a magyar lawn-tennis-sport
kezdetére találhatunk.
Tizenöt esztendő egy sportág

Ara 4 fillér.
közi versenyei alkalmából gondos
figyelemmel válogatta össze és
(iebütáltatta a világ még ma is
leghíresebb játékosait, hogy a
versenytennis egyéni variációit
bemutathassa. Gyönyörű küzdelmek, szebbnél-szebb dijak és
nagyszámú előkelő közönség jellemezték ezen többnyire áldozatok árán megrendezett versenyeket és lám, tiz év kellett ahoz,
ihogy annyira fejlődhessünk, hogy
olyan igazán értékes külföldi versenyék keretében, minit a stockholmi és az idei párisi világbajnokságok voltak, tennis-sportunk
képviselői a külföldi sajtó elismerő érdeklődését is magukra vonhassák.

Julius 13.
kulüvúlását kell
szorgalmaznunk.
Nemcsak bajnokságok, hanem
kizárásos, junior és ifjúsági versenyek, két-három számból álló
viadalok rendezése volna a helyes
mód, amellyel a tömeg részvételét és a tömeg érdeklődését meg
lehetne nyerni.
A Stockholmban lefolyt nemzetek küzdelmében Magyarország a
tizedik helyen áll, - ha azonban
ugy egy kicsit elgondolkozunk,
hogy vájjon hányadik helyen állana a női testedzés
kultiválása
tekintetében, arra jövünk, hogy
bizony talán a harmadik helyen
hátulról.
A svéd tornarendszer mellett
épen a tennis volna legalkalmasabb arra, hogy a magyar nőket
a szabadtéri sportoknak megnyerje s igy hazánkat nemcsak sportértelemben, hanem nemzetgazdaságtani szempontból is, egészséges generációk fölnevelésében támogassa.
Szegetüm már ez az egészséges
Szellem, hódit utat, ezért helyezünk annyi sulvt arra, hogy észrevegyék, milyen áldásos működést fejtenék ki mindazok, akik
az eddigi eredményt aktív szereplésükkel létrehozták.

FUTBAH,
A Szegedi Tornaegyesület hölgycsapata.

fejlődésében hosszú idő s annál
elszomorítóbb az a jelenség, hogy
bizony a mi magyar lawn-tennisspprtunk távolról sem tudott ezen
évek folyamán a többi hazai sportágak térhódításává!, eredményeivel lépést tartani.
Mágnásaink, akik a tennist Magyarországon
kezdeményezték,'
mindinkább eltávolodnak tőle, a
nagy sportdemokrácia pedig nem
karolta fel oly mértékben, amenynyire ez az igazán szép testedzési
ag megérdemelné.
, A Magyar Atlétikai Club a tiz
even keresztül rendezett nemzet-

, A tennie is, mint a .'legtöbb
sportág, nem az egyének, hanem
a generációk utján éri el fejlődését. Ezen tény kifejezi már azt,
hogy amig nincs egy nagyszámú
versenygárdánk, addig"lelhet ugyan
egy-egy Zsigmondynik vagy Kehrlingünk, de nem igen akadnak
olyan versenyzők, akik a magyar
trikolort világversenyek győzelmi
árbocára feljuttassák.
Téhát mint azt a sportsajté a
stockholmi olyimpiád óta a többi
sportágakra vonatkoztatva állandóan hangsúlyozza, a tennisben is
a tömeg megnyerését,
á tömeg

Vasárnapi m é r k ő z é s Újszeg e d e n . A Szegtdi Munkás Testedző
Egyesület • ambiciózus
csapata
nemcsak szorgalmas tréningekkel,
de erősebb mérkőzésekkel is készül az őszi bajnokságra. Igy vasárnap az Aradi Munkás Testedző
Egyesület csapata lesz ellenfele,
amelyet Aradon a'tavasszal 2 : 1
arányban legyőzött. A szegediek
ismét igen ambicionálják a jóképességü aradi csapattal szemben
a győzelmet, míg Arad a revánstól sarkalva ifog elkövetni mindent
szinei diadalra juttatása érdekében. Érdekes és erős küzdelem
látványában lesz része tehát va-

1 hn<rv rncrasxkáodianak Lövész Antalhoz és e | w n n k a — m i n t s a j n á l a t t a l é r t e s ü l ü n k , n«m

2.

oldal.

sárnap az ujszegedi pálya közönségének. A mérkőzés délután félhat órakor kezdődik.

A SzAK I. B. csapata vasárnap

Makón fog játszani az ottani Atlétikai Klub csapatával. Ez a mérkőzés propaganda jelleggel bir,
miután a makói klub most akarja
magát a Magyar Labdarugóik
Szövetsége kötelékébe fölvétetni.

ATLETiKA
A SzAK orszáyos atlétikai
versenye.

SZEGEDI
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zési zárlatig igazolt atléták. Nevezni csak a MASz nevezési
nyomtatványain lehet. Nevezések
Kordos Mihály főtitkár címére
(Corsö-kávéház) küldendők. Nevezési határidő 1913. julius 14.
Tét nincs. Elkésve érkezett nevezések figyelembe nem vétetnek.
Díjazás: az egyes versenyszámokban az első ezüst, a második
kis ezüst, a harmadik bronz érmet
nyer. A SzAK fentartja magának
a jogot, hogy valamely versenyszámot tiszteletdíjakkal is díjazhat.
Szeged, 1913. junius 17. bástyái
Holtzer Tivadar sk., elnök. Grosz
Marcel sk., titkár. Látta és jóváhagyta a MASz athletikai szakosztálya Budapest, 1913. julius 4.
Előadó helyett: Dr.
Mártonfy
Miklós s. ik., titkár.

A futball szezon lezajlásával a
Venderinszky, a
magyar
SzAK agilis vezetősége minden
Baden-Povel.
Meg
nagyon
íucgen
figyelmét most a julius 20-án rene
név,
különösen
a
polgári
társadezendő országos atlétikai versenyre fordítja. Tüzpróbáját fogja dalomban, de annál ismertebb a
ezúttal kiállani az uj futópálya, debreczeni 33-as bakák előtt.
valamint a két dobohelv és az él- Hogy .miért, erről sokat irt néugráhely. Bizonyos, hogy a fővá- hány fővárosi lap is és igy lehetrosi atléták szép eredményéket nek egynéhányan, akik tudják az
érnék el, ímert az uj sporttelep okot. Mi is kötelességünknek tartatlétikai berendezése most már juk vele foglalkozni, mert ugy
mintaszerű, annyira, hogy kévés hisszük, hogy Venderinszky sporthasonló van a vidéken. A SzAK tette, ha hamarosan követni fogatléta-gárdája telkesen készül, ki- ják példáját, a magyar sport felket a fővárosból visszatárt
Rex virágzásának egyik támogatója
nagy ambícióval készít elő. Min- lesz. Mint (zászlóaljparancsnok
közkaden hét hétfőjén, szerdáján és zászlóaljának egyszerű
közt
legutóbb
atlétikai
péntekjén szorgalmas munka fo- tonái
rendezett,
melyet
ötlyik az ujszegedi sporttelepen. A versenyt
ezer
polgárember
nézett
végig.
verseny előtti két 'vasárnap díjaaz
önkéntesek
zás nélkül házi versenyt tart a A versenyben
SzAK, hogy atlétáinak erejét egy- és olyanok, akik civilegyesürészt kipróbálja, másrészt pedig, letben valaha tagok voltak, nem
hogy az atléták versenyben edződ- vehettek részt. Tehát a versenyjenek és némi versenyrutinra te- zők a sportban elképzelhetetlen
gyenek szert. Legközelebb meg- nagy analfabéták, tagbaszakadt
emlékszünk a tréningben elért falusi magyar legények voltak.
eredményekről és atlétáinknak Mindössze három hétig trániroztalk és mégis meglepő jó eredvárható szereplésiéről.
ményt
értek el. A rendezés pedig
A Szegedi Atlétikai Klub julius
olyan
mintaszerű
és gyors volt.
20-án délután 4 órakor rendezen'hogy
civilegyesületek
hasonlót
dő országos atlétikai versenyének
nem
produkáltak.
Venderinszky
ezek a föltételei. Versenyszámok:
1. 100 yardos síkfutás előfutamai. elvégezte azt, amit a magyar
2. Sulydöbás handicap. 3. 100 sporttársadallomnaik régen meg
yardos sikfutás döntő. 4. Magas- kellett volna tennie, hogy t. i. a
ugrás handicap. 5. 220 yardos falusi, vérbeli magyar gazdák is
sikfutás előfutamai. 6. Diszkosz- megismerjék a sport áldását. Kavetés. 7. Negyed angol mérföldes tonái otthon civiléletükben bizosikfutás handicap. 8. 2 angol mér- nyára tovább üzi'k majd a 'sportoföldes gyálogolás. 9. Távolugrás, lást és igy születnek hamarosan
juniafr. 10. |220 yardos sikfutás magyar Thorpe-ék, dicső hősei a
döntő. 11. Gerely vetés közép- magyar sportnak. Szeretnők, ha
fogással, handicap. 12. Fél angol Szegeden is akadna olyan katonamérföldes sikfutás. 13. Kalapács- parandsnok, aki Vend'erinszkyt
vetés, junior. 14. 4-szer 100 méte- követné, legalább remélnünk leres stafétafutás, vidékiek részére. hetne, hogy az Alföld magyarjai
is mielőbb sportolni fognak.
A verseny a MASz szabályai
Magyar atléták Németorszerint rendeztetik és részt vehetnék benne a MASz által a neve- szágban. Ugy látszik, állandó ro-
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vatot kell nyitnunk már a német
földön szereplő magyar atléták
részére. A Berliner Sport Club
stadioni-meginyitó atlétikai versenye után most a Sport Club Charlottenburg, Németországban a BSC
után legnagyobb atlétikai egyesületnek meetingje szólítja Berlinbe
három kitűnő atlétánkat. Magyarország idei bajnokai közül hárman
állanak német földön starthoz vasárnap, megérdemelten jogosult
várakozással azonban csak lkét
bajnokunk szereplése elé tekintünk.
Ezek
Kovács
György
(BEAC) és Muciin Imre (MAC).
Az egyetemi klub képviselője Pasemannal találkozik a távolugrásban, és azt hisszük, hogy a versenyszám győztesének hét métert megközelítő eredményt Ikell
elérnie. Mudin Imre is a sulydobásban 'előreláthatólag közel tizennégy méteres' dobással fog
szerepelni, és igy a győzelmet tőle
csak a finnek legjobbjai vehetik
el. A harmadik kiküldött Mészáros A. Béla, a BEAC szimpátikus
gátfutója, aki azonban csak Martin
német rekordernek távollétében
tudná magához ragadni Röhr előtt
a győzelmet.

TORNA
A „szakértő minisztérium."
E cim alatt egy fiatal helyi
sportlap legutóbbi számában egy
igénytelen, dé általános elismeréssel működő testülettel szemben
sétő, ferditéselkiben bővelkedő kis
dolgozat jelent meg, amelyre
adandó válaszomnak közérdekű
tárgyánál fogva szíveskedjék te'k.
Szerkesztő ur b. lapjában helyet
juttatni.
A nevezett kis dolgozat azt a
gyanút kelti, hogy irója rendszeres testnevelésben soha sem részesült, arról -halvány fogalma
sincs és amikor a testnevelés leghivatottabb művelői, a tornatanárok ellen vádaskodik, nem tartja
kötelességének a nyilvánossággal
szemtől-szembe állni, hanem a
férfjas jellemvonásokat magától
„elpasszolva" egy kitűnő „spurttall" álnév mögé bújik.
Ez a jelenség némileg indokolatlanná teszi a cikkecskének válaszra méltatását, de köztudomású, hogy a „Sakál"-ok egymás
hangját jól értik és továbbítják, a
félreértéseik, megtévesztések elkerülése végett tehát szükségesnek tartom erre a hamis hangra
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a közönság figyelmét felihivni.
A 'nemrégen alakult Testnevelési Tanácsot támadva, azt irja
„Sakál" a „Sport" 22-ik számában, hogy „Egyetlen testnevelési
ág, a szobatorna képviselői foglalták el a „profi" O. T. T. bársonyszékeit, Ihogy folytassák a
harcot a szabadtéri sport ellen."
Ez a vakmerő állítás vagy tudatlanságbál, vagy rosszakaratból
származik, mert aki az O. T. T.
kinevezett tagjainak listáját olvasta, nagyon jól tudja, hogy a
„bársonyszékeken"
nemcsak
a
torna, hanem a sportok, atlétika
szakértői is helyet foglalnak, a
kiknek tehát alkalom nyílik azt a
bizonyos „harcot"
megakadályozni.
Lejébb igy ir: „A mai rendszerhez hozzászokott és a Testnevelési Tanácsban minden
jogcím
nélkül helyetfoglaló tornatanitók
(akiknek nem „tanár urak"-nak,
hanem szakképzett trénereknek
kellene ieniniök) bizonyára mindent elkövetnek ' a mai rendszer
fenntartása mellett." Aki a testnevelést annyira
ledegredálja,
hogy annak semminemű nevelőértéket nem tulajdonit s tornatanárok, testnevelők helyett trénerekre, idomitó'kra bizná a testnevelés ügyét, aki ide-oda hányvet testnevelést, sportot, atlétikát,
anélkül, Ihogy az egyes fogalmak
közt disztingválni tudna, aki nem
a közegészségügy előmozdításában, a testi javak kiművelésében
látja a testnevelés célját, hanem
„a trónörökös őfensége és a miniszter ur őkegyelmessége leereszkedésében,- keresetlen szavú
elismerésében . és vállveregetésében, az ne emlegessen jogcímet,
hanem tegye le a tollat s előbb
tanuljon (de ne a sportlapokból),
hogy tisztába legyen ,azzai a magasztos céllal, ami elsősorban a
testnevelés, másodsorban a sportok hivatása.
Ami a mai „gyenge tornaoktatást" illeti. Ihat a cikkecske
írója, ezzel is bakot lőtt; elárulja
tájékozatlanságát, mert halvány
fogalma sincs arról, hogy a mi
tornatanáraink' voltaik az elsők,
akik az északi népek rationális
gimnasztikájával megismerkedtek
s már értékesitik is azt az egész
vonalom.
A „szobatorna" térhódítása fölött siránkozik s épen találó követendő példára az angol középiskolákra hivatkozik, amelyeknek tornatanárait az angol kormány Dániában a jövő hó 5-én kezdődő három hetes tanfolyamra küldte a
••szobatorna" tanulmányozására, a
é l v n e k azonban csak annyi száza éka „szobatorna", ahány százalékban a szabadtéri sportok
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képviselőit az Orsz. Testnevelési
Tanácsból a cikkecske irója kifelejtette. De nemcsak az angolok,
hanem a stockholmi .események
után a mii öregebb „Sakál"-iáink
is fölismerték már a „szobatorna"
jelentőségét, amelynek az északi
népek fajbeli kiválóságukat köszönhetik.
Révész János.
A hölgycsapatról. A Szegedi
Tornaegyesület
mind
nagyobb
gondot foridit arra, hogy a hölgyeket is megnyerje a sportért. S
ez a törekvése sikerült is, mert a
szegedi hölgyek nemcsak érdeklődnek a tornászat iránt, hanem
aktivan is működnek. Mind több
úriasszony és leány iratkozott be
és tornászik is. Egyik-másik bámulatosan haladt és élvezet a
gyakorlatokat végignézni. Hogy
milyen áldásos a hölgyek aktiv
szereplése a magyar sport, de az
illetők szempontjából is. azt nem
kell külön magyarázni.

TENNISZ
Az országos
tenniszverseny sikere.
A legnagyobb öröm hangján
konstatálhatjuk, ihogy az országos tennisz-'verseny, amelynek kivitelét Szeged város sportíérfiaina'k lelkes buzgósága és agilitása
alkotta meg, a legnagyobb siker
jegyében zajlott le. A közönség a
kétes 'időjárás dacára nagy érdeklődésével és részvételével .mutatta
ki szimpátiáját az életrevaló cél
megvalósítása .felett, a játékosok
pedig minden igyekezetüket és
minden tudásukat belevitték a játékba, hogy a közönség jóakaratát a szép eredmény 'felmutatásával minél jobban 'kiérdemeljék.
Maga .a tribün, amelyet egyenesen
ez alkalomra emeltek, a legszebb
látványt nyújtotta, amint elvonultak rajta a hófehérbe öltözött s az
izgalomtól és nemes élvezettől kipirult ,arcu hölgyek, akiknek bájos
tömegéből festői módon váltak .ki
a klubjuk színeibe öltözött játékosok.
A mozgalmas és szines élet keretében sorra vonultak fel előttünk
a játékosok, akiknek némelyike
már többszörös bajnok, egytőlegyig azonban jóképességü és
nagy tudásu játékosok. Legnagyobb számmal .a két hires budapesti egyesület az FTC és a MAC
képviseltette magát, nem hagyhatta azonban otthon a BTC sem
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az ö jó qualitásu játékosait s elküldötte őket, Ihogy vegyenek
részt a nagy jellegűnek ígérkező
versenyben. Arad és Temesvár Is
képviseltette magát s a versenyzők eme nagy számához hozzácsatlakoztak Szabadkának, Pancsovának és a mi városunknak
szimpatikus megjelenésű játékosai.
A játékosok közül klassziskülönbséggel kitűnt a legjobb magyar játékos, a többszörös bajnok:
Kehrtíng Béla, a MAC tagja. Játéka általános csodálkozást keltett ugy a játékosok, mint .a nézők
között. Biztos és precíz labdái,
sűrű, de mindig célhoz vezető
netzalései könnyön biztosították
számára a bajnokságot, amelyet
meg is ínyért Kalledeyel szemben.
Kalledey dr. a FTC jóképességü
tagja, ügyes rutinirozott játékos,
aki a bajnoki küzdelmek során
szintén derekas munkát végzett.
A lkét Kelemen testvér szintén fővárosi klasszist! játékos, akik
szintén szép eredményéket értek
el s ismételten, diadalt hoztak egyleteik színeinek. Rick Ödön és
Fittler Kamik a MAC tagjai s azt
hisszük, ez elég is képességeik
méltatására. Legszebb eredményük az, hogy a férfi párost képesek voltak megnyerni a KehriingBerecz párral szemben. Nálunk
mutatta be képességét Gaudon
Wiilliams a BTC tagja, aki rutinjának és kiváló tudás Inaik megfelelően szintén megkoszoruzottaa
tért haza. Nagy szimpátiával fogadta és lelkesen ünnepelté a .közönség Holub pancsovai sorhajóhadnagyot, aki játéka révén .méltán meg is érdemelte ezt az elismerést.
A mienkről nem akarunk inni.
Csaik dicsérő jelző illeti meg őket,
már pedig egy ilyen versenyen
mindenkit, csak az idevalóikat nem
szabad felmagasztalni.
Minden
jelzőnél .azonban ékesebben beszélnek az általuk elért eredmények, amelyekkel megmutatták,
hogy nem szűkölködünk ,ió és
tehetséges játékosokban.
Pick
Margit kisasszony régi jó hírnevéhez méltóan megnyerte Szeged
város női bajnokságát, Kluka Lilike pedig ugyanezen versenyszám
II. diját. Lasgallner Nóra 'kisaszszony a vegyes páros versenyből
került ki, mint első dijjal kitüntetett, Stitz Micike pedig ugyanebben a számban a II. helyet okkupálta. Pick Lajos sorozatos győzelmet aratván ellenfelein, a férfiegyes handicapben a 111. 'helyre
jutott. Szeged tehát kitett magáért s a játékosok beváltották a
bdléjük helyezett reményeket.
A versenyek végeztével Nagy
Gyula lelkes beszéd kíséretében
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N é g y e s v a g y n y o l c a s ? Ez
kiosztotta a győzteseknek az ér- va! hozott, nem felejtve el abból
tékes dijakat, a verseny négy nap- semmit sem, ami egy kellemes, most a kérdés és ez is marad egy
ján -pedig oly szorgalmasan részt a szabadban eltöltendő délebéd- ideig — a verseny eredményéig
vett közönség kellemes hangulat- hez szükséges. A folyó hemzsegett legalább. Kirchknopf Ferenc dr., a
ban oszlott szét, találkát adva a -magán-yáchtoktól és csónakok- Pannónia sportigazgatója, akit a
egymásnak >— a legközelebbi or- tól -és akinek a vizén nem jutott Nyárády-nlégyes visszalépési okászágos tennisz-versanyen. Mert ' hely, ,az az autóján vagy a part- ra és a kérdés egyéb körülméezután remélni lelhet, ih-ogy égy menti füvön tálalta fel elemózsiá- nyeire vonatkozólag megkérdezéven 'beiül (ez a maximum!) meg ját és ép olyan gyönyörűséggel tünk, a következő felvilágosítást
lesz az uj országos tennisz-ver- élvezte az inyenc mesterség re- adta:
seny Szegeden s az -olyan nagy- mekeit, mintha legalább is a Carl— Azt kellett megállapítani,
szerű lesz legalább iis, mint ami- ton rózsás termeiben ülne Csoda- melyik az a nyolcas, amely, ha
lyen az idei volt.
szép arcú és hófehér íkéblii asszo- létre nem jöhet, akkor a négyes
iiáCBBeaaaBaaaaaaaBaaaaaBaBaBBBBBaBaBaaBi
nyok között. •
küldendő ki? Ez a kiindulási pontA Henley evezős hét
nemzeti ja eljárásunknak s ezért kellett
ünnep volt s a felső húszezer meg- nekünk is bejelentenünk legjobb
ragadta az alkalmat, hogy az an- versenyzőinket. Már most, ha a
gol evezőssport legnagyobb küz- válogatóbizottság a bejelentettek
delmeit magának is élvezetessé közül több alkalmas versenyzőt
tegye és mindenki iparkodott csa- talált volna, alkkor a mi hozzá
Ahogy Angliában lelHoseüneH az euezésépt. ládjának
, vagy barátainak egy nem járulásunk 'dacára is lenne
Igazán aktuális most kissé Ang- kellemes Henley-betet avagy egy- ma nyolcas, de az igen téves köliára hivatkozni, — most, amikor két napot szerezni. Hogy ez nem- vetkeztetés, hogy miután kiderült,
ép hogy lezajlót^ az idei nagy csak a sportnak van nagy hasz- hogy imi nélkülünk a nyolcas nem
Henley-regatta ünnfep és amikor a nára, az magától értetődik.
állitható össze, ezért minekünk az
magyar pvezés is hiába próbál
Igy volt az idén is Henleyben. összeállításhoz feltétlenül és legnekilellkesedni, csak nem sikerül. Hatvanezer ember kirándulása és jobb meggyőződésünk
ellenére is
A magyar evezősporttal — hiá- öt napig tartó állandó érdeklődése, hozzá kell járulnunk. Az evezősba — bajok vannak, helyesebben sőt jelenléte: bizony ez óriási do- szövetség pedig, ha most, miután
hibákat gördítenek a fejlődés elé, log. Most csak gondoljunk egy világos, hogy a reprezentálásra
mert még -mindig nincs egészsé- budapesti, bár országos evezős- egyedül képes nyolcas össze nem
ges sportszellem. Torzsalkodnak, iinnepre. Mi az e mellett! Pedig ülhet, négyesünk kiküldése mellett
klubok szerint szakadoznak, egy- ott nem .kell 50—60 kilométert dönt, nem lesz nevetségessé, mert
másnak inkább ellenségei, mint megtenni, mig az ember odaér, csak saját határozatát hajtja végellenfelei. Áll ez a megállapítás ott van a város közepén a mese- re. A válogatott nyolcasban azéét
különösen a fővárosi evezősportra. beli tündérkert, a Margitsziget, nem vettünk részt, mert annak
nem
várhattunk
Pedig ha nem igy volna, ha melyen a nagyközönság pártfogá- szereplésétől
Angliát tekintenénk -mintaképül, sával olyan nemzeti ünnepet, eredményt és mert egy még bimit Jéhetne itt csinálni?!
olyan evezős hetet lelhetne készí- zonytalan jóságú csapat érdekéNézzük csak. hogyan ünnepel- teni, melyet Hanley is megirigyel- ben vétkes dolognak tartottuk egy
tek Angliában az idei evezési ün- hetne. Eljönne hozzánk
angol, jó csapat esélyeit feláldozni. Ha
nepen.
ausztráliai meg kanadai nyolcas, végignézünk a külföldön, mindeAz 1913. évi nagy Henley-re- hiszen alig várják azt, hogy a nütt azt látjuk, hogy ahol jó négatta sokáig felejthetetlen marad magyar mesebeli várost és a hi- gyes-csapat van, azt hagyják önazok előtt, akiknek alkalmuk volt res magyar vendégszeretetet él- állóan érvényesülni és nern ölik
az öt napos küzdelmet végignézni. vezzék. Elfog az irigység, midőn bele egy válogatott nyolcasba.
Már rég nem volt olyan nagysze- Henleyben láttuk azt a nyüzsgő
rű küzdelem minden egyes elő- életet, azt a pénzszórást, ami náfutamban és a döntőben, mint az lunk iugy elkelne. Pedig ezt el le- Felelős szerkesztő: Pásztor József.
idén. Gyönyörű idő kedvezett a het érni a legjobb idegenforgalSpórttudósitó: Bárdos Ödön.
döntő napnak lés már a korai dél- mat eredményező tényezővel, a
előtti órákban százával szállítot- mi legjobban illik az arisztokrata
ták az embereket a kiránduló-vo- érzelmű közönség keretébe: az
IMRE
nat o-k a verseny színhelyére.
evezőssporttal.
De hiába úgyis L U S Z T I G
A vasúti társaság
tizennyolc minden
g ortőol atk óvá 1 y gás, be SZEGED, Széchenyi-tér 2.
különvonatot indított minden nap, kell türelmesen várni az első bu- Főpostával szemben. — Telefon 1018.
a döntő napon azonban magán- dapesti olympiádot, talán azután
Kötött é s szövöttáru
autókkal és jármüvekkel érkezett mozgalmasabb lesz a Duna képe.
: különlegességek. :
a közönség nagyobb része és a Talán. De addig mi lesz? Mikor
kis várost több mint 60.000 em- emelik iföl a magyar evezősportot
bh• lepte e:l. A politikái világból arra ,a nívóra, amit megérdemelne
is itt találtunk sok ismerőst, külö- a magyar sporttársadalom?!
nösen azokat, akiknek névét az
utolsó hetekben annyiszor hallottunk a Marconi-lféle panamában Szegedi fttietiHai Klnb, Szegedi TejteyaHorlíHKSre
emlegetni. Előkelő amerikai, franvalamint számtalan S p o r t - e g y e s ü l e t n é l ha.-znált és l e g j o b b n a k
cia, német, japán, ausztráliai csabizonvult „ S c r u m " l a b d á k , valamint az ö s s z e s f u t b a l l ládokat találtunk nagy számban,
kellékek. f u t b a l l - c i p ő k , t é r d - és b o k a v é d ő k , úgyszintén
melyek közül különösen a francia
ikek 1 agy válas*;
hölgyek mesés ruházata keltett TENNIS RAKETTEK fé\bmanndkTpharók:portck
feltűnést. Midőn a „lunclh" ideje
elérkezett, megnyíltak a „lunoh- GÁLTESTVÉREK UTÓDAINÁL Szeged, Klauzál--tér.
kosara'k". melyet mindenki magáVidéki megrendelések a legpontosabban eszközöltetnek.

EVEZÉSJ^tei

SPORTCIKKEK

Nyomtatta a k i a d ó t u l a j d o n o s : Várnay L. k ö n y v n y o m d á j á b a n , Szeged, Kárász-utca 9.
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Buksifej üek.
—Történetek a kis parasztok életéből.—
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(2. Apja fia.) Szalmatetős tanyalházban
lakott Ábrahám Jóska. Aféle szegény napÜ m a g y a r t u d o m , szinhílz.
számra járó ember volt, akii csak vasárnapra ment haza. Egy ideig nem is igen lehetett
Vasárnap
Ábrahámot a ház körül látni, mert munkán
1
volt, de amint a tél beköszöntött, a munka
Két sláger!
Két dráma!
elfogyott. Ábrahám ekkor beszorult a házba. Unta rnagát az egyedülvalóságban. Az
asszony se tudta kedvre hozni.
Egyik vasárnapi délután odavetődtek a
szomszédok beszélgetésre. Ment is a körülméDráma 3 felvonásban. Irta:
nyek 'vitatása, az állapotok mérlegelése. De,
Fritz Mauthner.
bogy ebbe is beleuntak, elővették a kártyát.
A Deutsches Teater művéEleinte csak „bornyuztak", aztán buszonszeivel.
egyeztek. Lassanként odaszoktak a kártyázók. Utánuk meg az asszonyok telepedtek be,
nehogy az „ernbör" ész nélkül játszón.
De a nagy figyelésben a torkok száradni
kezdtek, mások meg unták magukat. ÁbraDráma 2 felvonásban.
hám tehát bor után látott. Szerzett is, amit
aztán jól megfizettetett. De azért fogyott a;z
Előadások szombaton 6, i|s8és9 órakor.
ital. Attól fogva gyakran boriali nevetés veVasárnap d. u. 2 órától éjjel 11 óráig.
rődött ki a szalmatetős tanyából. Megélén
kiilt a táj és hangos lett Abrabámék udvara a
s a s a a s s a s a s a s B s
kutyaugatástól.
,
Húsvét felé járt az idő, a bónfökles emberek kamrájából rég kifogyott 'az ital. El=
ntozgÓKzinház.
hallgatott a nótás kedv, no meg sokan a
munka után is jártak. Ábrahám vállára vette a kapát, de csak nem izlett a munka. RéVasárnap
gen mulattak jót.
— Anyjuk, csináljunk emhör-bálat! Bort
kapok a Vendeltől. Fáján bora van.
•Az asszony ráállt és húsvét vasánnapján este báláztak. A bál híre elterjedt és igy
Detekfiv dráma 3 felvonáshívatlan vendég is került a (házba. Azért
ban. Irta: E. Leuvir.
még,is mulattak. Fogyott a bor, csörgött a
pénz Ábrahám zsebében,.
Kis dac i András, aki virtusos legény hírében állott, odaszólt Ábrahámnak, .amikor
az megrázta zsebében a pénzt— Nem fél kend, hogy tilos kocsanázásórt
Nordisk vígjáték 2 felv. A
főszereplő Waldemár Psyj elöntik?
lander.
Ábrahám az ital hevében föllobbant.
— Ki jelenten,e föl? . . . hacsak te nem!
— Egy nap se mult el belőle.
Előadások szombaton 6, 1 |s8és9órakor.
Vasárnap
d. u. 2 órától éjjel 11 óráig.
Ábrahám indulatosan ragadta vállon a
h Tényt.
— Vigyázz, mert összetör,lök! . . .
— Kend!? — vetette ki a mellét Kiadaoi
András nagy önérzettek — Attól ugyan elkésett kend. Hanem a kézit nem állhatom a
mozgószinház.
vállamon.
— Ugyancsak! — mondta Ábrahám és
Vasárnap
mellbe vágta Kisdacit,
Igy lett az emberbálbó.1 verekéSes és igy
történt az, hogy Ábrahám és a társai ugy
Szenzációs műsor!
helybenhagyták Kisdacit, hogy az az ütlegelésbe pár nap mnlva belehalt.
A főbünös természetesen Ábrahám volt.
Elitélték és börtönbe került.
Dráma 3 felvonásban.
Az asszony magára maradt a gyerekekkel. 'A legnagyobb, akit Ferkónaík íhivtak,
rniár iskolába járt. Eleven szemű és helytelenkedő gyerek volt a Ferkó. Hazudni ugy
tudott, mint a karikacsapás.
A többi gyerek folyton vallatta, hogy hoYa vitték a rendőrök az apját. Ferkét egyet
füllentett, hogy nagyon messzire, ahol az ő
Amerikai dráma 2 felv.
apja is rendőr ám.
B
— Tudjuk, — kiáltott Vér Jóske a Fer- ®
Előadások "szombaton U 7 , vasárnap 2
kó beszédébe. — Rab a te apád. Bezárták,
órától folytatólag.
mert agyonverte a Kisdacit,
®
1
Ábrahám Ferkét elfutotta a vér. Nagy
• O D

jVSárta ttőVcr.
A browning

Láthatatlan kezek.

Egy szöljtetéso
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A halál küszöbén,
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gyilHosság
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indlulattal, de csak némi hallgatás után, a
levegőbe csapott az öklével. Majd megfordult,
és akkor azt mondta:
— Hazudsz! . . .
Párat előre lépett, majd meg visszafordult. Merően nézett a többire,
— Apád rab, én tudom, mert mindönki
beszéli, ihogy vereködött . . .
Ferkó fölemelte ismét az öklét,
— A höcsületit védte, nean rosszbul csele,ködött . . . — Kezdett pityergőre válni a
szája, ,de azért még mérgesebben beszélt. —
Ha a szád nem áll ,be, te is megjárod velem! . . . Minek bántod az apámat?
Vér Jóska gúnyosan nevetett és a két
mutatóujját egymáshoz (fente.
— Talán te is veszaködnd akarsz? . . .
Nem félünk ám tőled! . . . — mondta Jóska
és lábujjhegyen hátrafelé ugrált.
Ábrahám Ferikő elsírta magát és vakon
rontott Vér Jóskára. Ütötte, ahol tudta. Jóska
felét sem vette tréfának s elhúzódott a többi
közé. Ferkó pedig megtörülte kezefejével a
szemeit és egyideig szobiamul állt egyhelyben.
A többi gyermek bámulta Ferkét s nem
nevette senki'.
Mikor hazafelé mentek, Ferkó megfenyegette a Vér-gyeróket:
— Várj csak, adok én neked vizsga után.
(3. Legénykedés.) A télen tőrtént. Börcsökák férjhez adták a lányukat. Én is hivatalos voltam a „lagziba". El is mentem.
Holdvilágos téli este volt. Valami jókedv
ereszkedett rám, amint lépdeltem a ropogós
havon. A kékes holdfény besugározta a földet és ebből a világításból, mint haragos sz«»
mélr, villogtak ki a parasztház ablakai.
A lakodalmazók zsibongva tolakodtak az
alacsony szobában. A pipáiból és szivarból tóduló füst szürkés homályba vonta 'az arcokat. A tanyai banda ugyancsak dolgozott.
A fiatalok meg 'nekihevülve táncoltak.
A sok felnőtt közt akadt nem kevés gyerek is. Elhozták a szülők azokat is, hadd
mulassák ki magukat.
Mulattak is! Ki ivott, ki füstölt. A jámborabbak nagyra nyílt szemekkel bámulták
az öregeket.
Volt Börcsöknek egy Ignác nevű fia.
Pufók, vörösképü, vásot; gyerek volt ez. A
buksi fejelen annyi ravaszság, annyi haszontalan gondolat fért el, mint akárhány felnőtt társáéban. Egyet azonban nem szeretett
bevenni a kácsafarkas koponyájába: az iskolai tudományokat.
Most aztán Ignác is mulatott. Szabad
volt a bál, hisz maguknál senki se parancsolt
neki, Noda legénykedett is Ignác. Ott állt a
sarokban, ahol a többi iegény (pedig öt év
alatt esak a harmadik osztályig jutott) és
feszelgett. A kalapja betyárosan a szemére
volt húzva.
— Megkérdeztem Ignácot, hogy mint,
van.
— Hát tanitó ur, most nagyoin jól!
— Nem kell ugy-é a könyvet forgatni?
— Máskor se nagyon szívesen töszöm én
aztat.
— Miért, te?
— Mögélqk én majd, anéjlkül is. Nem
akarok én ur lönni.
Valami megmozdult a bensőmben és
ütésre emeltem a kezemet, ide nem ütöttem,
mert beláttam annak helytelenségét. Itt ón is
vendég vagyok ós a gyermek nem a saját
gondolatát mondta el. A szüleitől hallotta ezt
a beszédet.
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x Az első országos kukorica-kiállítás.
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület
1914. tavaszán rendezi első országos kukoricakiállitását Budapesten a Magyar Mezőgazdák
Szövetkezetének Alkotmány-utcai u j székházában. A .kiállítás rendező-bizottsága mindent
elkövet, hogy a sikert .biztosítsa. Az előkészítő munkálatok m á r teljes erővel folynak.
Több mint négyezer felhívás küldetett szét,
az orszálg ismertebb kukoricatermesztőivel,
az állami uradalmaik, gazdasági akadémiák
és földmives iskolák igazgatóságaival .pedig
közvetlen lépett összeköttetésbe a kiállít ás
rendező-bizottsága. A vármegyei gazdasági
egyesületek a megyei kukoricatermesztők terményével kollektive vesznek
a kiállításon
részt, a tudományos .intézetek pedig .a kukorica betegségeit fogják preparátainaokkal bemutatni, ismertetvén egyúttal az ezek ellen való
védekezés módozatait is. Mintáin a kiállítás
rendezése már az idei évre volt tervezve s
x Javul a pénzpiac. Ugy látszik végre- csak a tavalyi kedvezőtlen időjárás következvalahára mégis csak meglesz a béke a Bal- tében beállott silány termés következtében
kánon. A külföldi piacokon az a vélemény halasztatött el egy évvel, nagyon természetes,
alakult ki, h o g y sikerülni fog a z ellentéte- liogy az érdeklődés még fokozottabb, mint taket a balkáni népek között hamarosan ki- valy volt, miután nagyon sokan a különböző
egyenlíteni s ha ez a kérdés rendben lesz, mütrágyázási kísér letekkel kapcsolatos künem (maradhat el a pénzviszonyok alapos ja- i lönböző termelési kísérletekkel fognak resztvulása. Az enyhülési folyamat máris meg- venni. Érdeklődőknek készséggel áll rendelindult s elsősorban a jegybankok kedvezőbb kezésére a ki állítás rendező bizottsága, amely
kimutatásaiban jut kifejezésre. Az Osztrák- a Közteleken folytatja munkásságát.
Magyar Bank és a német birodalmi bank
után most Londonból .az a hir érkezik, hogy a
A budapesti gabonatőzsde.
jegybanknál igen jelentékeny visszafizetések
A határidőpiaoon reggel inkább lanyhult
történtek, A francia bank állapota szintén
néhány fillérrel az üzlet, de aztán több helyjavult, váltótárcája 290 millió frankkal csökről jelentett eső nyomán egyszerre njra. .jakent, Rövid időre bőiven van pénz külföldön
vultak a jegyzések. A magánjelentések sem
s előreláthatóan ez a kedvezőbb helyzet kivoltak kedvezők, de azért, mikor később dehat .majd a magyar piacra is. Mindenesetre
rültebb volt az idő és állítólag egyik malom
sok függ a nagybankok politikájától. Ha ők
is adott el októberi búzát, olcsóbbodtak az
akarják, akár holnap fél százalékkal olcsóbb
árak. A forgalom nyugodt, mert a vidéken
lesz a pénz. Az általános javulás, ugy látis, helyben is a délutáni hivatalos termésjeszik, útban van és hamarosan nálunk is be- lentést várják. Fölmondás 6000 métermázsa
következik.
.
tengeri. Az árfolyamok a következőik:
x Az Ujszegedi fürészgyár ingatlanait
Buza áprilisra 12.0,1—02, októberre 11.51
elárverezték. Az ujszegedi gőzfürész és hen—52. Rozs októberre 9.17—18. Tengeri májusgermalom részvénytársaság két hónappal ezr a 7.30—31, J ú l i u s r a 7.88—89, augusztusra
előtt fizetésképtelen lett. A részvénytársaság
8.05—06. Zab októberre 8.54—55.
ingatlanai ma kerültek árverésre. SchebesA készáruvásáron változation áron 10.000
tha Vilmos birósági végrehajtó szobájában métermázsa bu.za került forgalomba.
volt az árverés. A részvénytársaság tulajdonát képező ház 36,001 koronáért, a telek
A budapesti értéktőzsde.
pedig 10,000 koronáért kelt el. A Csongrádi
A mai elő tőzsde iránya jobb külpolitikai
Takarékpénztár vette meg, mind a két infölfogásra s Bulgária .békülékenységére szigatlant.
I
,
/': 7
lárd. 'Forgalom azonban a pénzpiac feszültsége folytán kifejlődni nem tudott. Az értékek
1 Ö 7 Q A t a f Mindenütt bevált híres, küzkedvelt minden
igen szerény keretben mozogtak .és alig 1—2
10 / O U l d l
létező házi szert felülmúl.
koronás emelkedést értek el. A bécsi piac magatartása *sem volt ki elégi tő és a zárlat minThitrry k ^ m m i balzsama
den
üzletet nélkülözött, a készárupiacon csuCsak a zöld apáca vtdjeggyei valódi.
Törvényileg védve.
F.7.en baltiam: 1. UtolírheUen győgyhatieu
pán a Salgó ós Ált. kőszén emelkedett 3—5
tüdő éi mcUbetcgségeknél, enyhíti a kataruat, megakadályozza a ttidBgynladánt
koronával.
A járadékpiaoon alig volt valame• gyógyulást hot az Ilynemű legmakaceabb
betegségeknél It 2 Kltünfl hatású toroklyes változás, a 4 százalékos Magyar koronagyulladásnál, rekedtség és gégebetegségeknél. 8. Mindennemű lázt gyökeresen
megszüntet. 4. Gyógyít mindennemű májjáradék lanyhult 5 fillérrel.
betegséget, gyömor, bélbántalmakzt, gyomorgörcsöt, szaggatást, asthmát, elnyál.Kötöttek: M a g y a r hitel 808.50—809.50.
kásodást, börögégt, gyomorégést, felptiffedést, stb. b. Gyógyhatású aranyér és altesti
bántalmaknál. 6. Enyhe hatású hashajtóMagyar bank 524.75—525.25. Commerce 3602.
szer, vértlsztó tisztítja a veséket, étvágygerjesztő és elősegíti az emésztést. 7. KiMagyar villamossági 475—476. 4 százalékos
tűnően bevált fogfájásnál, lyukas fogak,
szájbűznél, fogviznek használva erősíti a
koronajáradók 80.80—80.85. Osztrák Magyar
foghust, megszünteti a száj- vagy gyomortői eredő bűzt. 6 Giliszták ellen biztos
államvasút 687.50—688. Déli vasút 125. Közúti
batásu. 8. Külsőleg minden sebet, sebhelyet
orbáncot. láztól eredő bólyagot kelest,
vasút 624.75—626. R i m a m u r á n y i
674.50—
szemölcsöt, égési sebeket, fagyott testrészeket, pörsenéseket, kiütéseket, fejfájást
676.25.
Á,lt.
.kőszén
1011—0021.
Salgótarjáni
zúgást, szaggatást, cauzt és ftilbántalmakat
gyógyít. Minden háznál kölönösen Influ738—743. Fhőbus 161—163.
ATNtrry in Prsgpiía enza,
koleraésmás Járványnál kéznél legyen

Az apjához mentem, aki nagy szívességgel nyújtotta a boros üveget. Barátságosan
elhárítottam a kínálást ós a fia felé fordultam.
— Nézze szomszéd, — kezdtem a beszédemet, de Ignác éppen akkor brazta. végig a
falon a kénes gyújtót és igy elakadt a mondókám. Csak annyit kérdeztem: Szokott dohányozni ?
— H a möglophati a zacskómat, — vélte
Börcsök és azután egykedvűen (hozzátette:
Nem árt az neki. Csák tegényködik . . .
Ignác pedig a tani tója szemeláttára vígan eregette a bodros füstfelhőket az orra
alá.
Kutasi Ödön.
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Vigyázzunk a zöld apácával ellátott védjegyre. — Ezen balzsamból lefekvés előtt egy vagy két kanál cukorral bevéve vagy anélkül úgyszólván egészséges virradást jeleni. Minden hamisítás,
utánzat és más balzsamok hasonló védjegygyei való eladása büntetés terhe mellett törvényileg tiltva van.
IS kis Tágy 8 nagy, vagy 1 különleges családi üveg árá K 6.60. Klseb
rendelés, mint IS kis, vagy 6 nagy üveg nem lasz szállítva. Nagyobb
rendeléseknél Jelentékeny árengedmény. Budapesten kapható: Tőrök
József gyógyszertárában a a legtöbb gyógytárban. Nagyban kapható
Thalmayer és Seltz. Kochmelzter utódal, Hadanrvtts Testvérek drogériákban Budapesten. Ahol nincs lerakat, ott rendeljünk

Thlerry A. őrangyal-gyógyszertárából Pregrada
(Rohitsch-Sauerbrunn mellett.)

A bécsi börze.
Kötöttek: Osztrák hitel 613. Magyar hitel
501.50. Osztrák államvasút 689. Déli vasút 123
Rimamurányi 674. Alpesi b á n y a 879.50. Orosz
816.

Felelős szerkesztő : Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.

1913. julius
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használt

Meidinger töltőkályha
olcsó áron eladó
Kárász-utca 9.

VASÚTI MENETREND
Érvényes 1913. m á j u s 1-től.

A Szeged állomáson.
Indulás:
Budapest f e l é : K. exp. 256. Sz. v. 1®. G y . v . 605.
Sz. v. 430. Gy. v. 959. Sz.. v. 8«. Sz. v. 50U Gy. v
323. Sz. V. 123. Sz. V. 235.
Temesvár f e l é : Sz. v. 926. Q y . v . \ [56. Sz. v. 275
T. v. sz. sz. P9 (Nagykikindáig). Sz. v. 540. Gy. v. 6]0
Sz. v. 209. Sz. v. 425. k. exp. 301.
Nagy-Becskerek—Károlyháza f e l é : Sz. v. l®
Sz. V. 451. Sz. V. 949. Sz. V. 1146. Sz. V. 229. Sz. V. 615.
Arad f e l é : Sz. v. 306. Motor 610. M. v. 1040. Qy.
m. 1234. Sz. v. 156. Sz. v. 322. Motor 506 Mezőhegyesig).
Gy. m. 633. M. v. 725 (Makóig).
Szeged-Rókus felé: Sz. v. 224. Sz. v. 747. Sz. v.
1015. Sz. V. 207. Sz. V. 338. Sz. V . 615.

Érkezés:
Budapest f e l ő l : Sz. v. 1203 Q y . v . 1141. Sz. v. ?2t.
Sz. v . 709. Gy. V. 600. Sz. v . 1029. Sz. v. l j k Gy. v . 135
Gy. v. 737. Sz. v. 537. K. expr. 255.
Temesvár f e l ő l : K. expr. 249. Sz. v. 1257. Qy. v.
909. Gy. v. 6 4 i . Qy. v . 239. Sz. v. 133. Q y . v . 635.
Sz. V. 748.
Nagy-Becskerek—Károlyháza f e l ő l : Sz. v. 715
Sz. v. 941. Sz. v. 1145. Sz. v. 118 (Csókáról). Sz. v. 254.
Sz. v. 555. Sz. v. 1234.
Arad f e l ő l : Gy. m. 9 H Sz. v. 1135. Motor 12*9
Motor 340. Gy. m. 242. m. V. 626. Sz. v. 931. M. v. 5J9
Makóról). M. v. 753 (Mezőhegyesről).
Szeged-Rókus felől: Sz. v. 1239. Sz. v. 555. Sz. v.
837. Sz. V. 1125. Sz. V. 3 ' 6 . Sz. V. 502.

A Szeged-Rókus állomáson.
Indulás:
Nagyvárad f e l é : Gy. v. 1135. Sz. v. 320. Sz. v. 812.
Sz. v. 1059. Sz. v. 244. M. v. 350 (Gyuláig). Sz. v. 715
(H.-M.-Vásárhelyig). V. v. 800. (Békéscsabáig).
Szabadka—Ujdombovár f e l é : Sz. v. 2^. Gy.[ v.
545. Sz. v. 619. Sz. v. 814. Sz. v. 1130. Sz. v. 312. Sz". v.
440. Sz. v. 653. Sz. v. 1020.
Horgos és Zenta f e l é : Sz. v. 400. V. v. 12'*.
Szeged f e l é : Sz. v. 1222. Sz. v. 5*0. Sz. v. 820. Sz.
v. 1108. Sz. v. 300. Sz. v. 445.

Érkezés:
Nagyvárad f e l ő l : Gy. v. 5®. V. v. 740 (Békéscsabáról.) Sz. v. 946. M. v. 527 (Hódmezővásárhelyről). Sz.
v. 1045. Sz. v. 243. Sz. v. 422. M. v. 758. Sz. v. 1 1 0 1
Ujdombovár—Szabadka felől: Sz. v. 355. Sz. v.
725. Sz. V. 1048. Sz. V. 1203 Sz. V. 239. Sz. v. 512. Sz. V.
753. Gy. v. 11^2 Sz. v. 1217.
Z e n t a - H o r g o s f e l ő l : V. v. 852. Sz. v. 605.
Szeged f e n i : Sz. v. 2 « Sz. v. 802. Sz. v. 1030
Sz. v. 239. Sz. 344. Sz. v. 629.

Közvetlen kocsik közlekednek:
Budapest nyugati p. u.—Orsova között. I—II
osztály. Budapestről indul 1015.
Budapest nyugati p. u.—Pancsova kőzött. (Szeged—Karlova—Nagybecskereken át). I—II. osztály. Budapestről indul 10]5. Pancsováról indul 301.
Szeged—Békéscsaba k ő z ö t t : I—III. osztály. Szegedről indul 613. Békéscsabáról indul 434.
Rövidítések m a g y a r á z a t a : A nagyobb sz 4 m az
órát, a kisebb a perceket jeienti. Esteli 6 órától reggeli 6 óráig éjjel van; ezen időszakba eső érkezéseket
vagy indulásokat a percszámok aláhúzásával jelöltük.
Sz. v. = személyvonat, Gy. v. = gyorsvonat, M . v. = m o
t írvonat, V. v, = vegyesvonat, K. expr. = kelti express
JVEZ tehervonat személyszállítással.

DELMAQYARORSZÁQ

1 9 1 3 julius 13.
APRÓHIRDETÉSEK.
Haiőszülés

ellen

csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle Hajrestorert"
használja. Ára 2 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
u v ó 2 v s z e r t á r á b a n Szeged,
Íéchenyi-tér.
520
Hajhullás,

hajkorpa

pyorsan elmúlik a Leinz'inger-fóL „
i n a h a js z e s z " áital. Ara 1 kor.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Cslpk®-
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Délmagyarországi fióktelep,

Í8 szövetfüggönyök különös gonddal vegyileg tisztittatnak olcsó árak mellett és rövid idó alatl

S z e g e d , K e i e m e n - u . 11. T e l e f o n 833.

Várna?

LUCZA JÓZSEF

kslmafestö és »egytisztítónál

Laudon-utca 9., Valériatér sarok.
Telefon 994,
Gizella-tér 3, sz., Baioghlota.
Telefon 1053
Pf,
ióküzlet: ZENTA, Főtér,
Zenta és Vidéke Takarék
házában. HÓHMEZÖVÁSÁRHELY. Szeeedi-u. &

könyvkereskedésében,
Szeged, Kárász-u. 9. sz.
a következő irodalmi

újdonságok

beszerezhetők:
Diplomata,

Nagy dolog a háború

5-—

Drasche,

A nő és a kigyó

3-—

Hajó Sándor,

Lakájok, tragikomédia
i

I

2-50

Ambrus Zoltán,

Vezető elmék

4-50.

Kaffka Margit,

Mária évei

4.—

Bernhardt,

Lakásbérleti jog
Sokszorosítások,

másolások,

irógépjavitások,

15 —

Zabel,

Amerikai kellékraktár. Állandó gépiró tanfolyam.

Egy császárné regénye

4'-

;
i

Drégely,

Az isteni szikra, komédia

2.-

Ráth,

Iparművészet könyve
Magyar Géza,

Francia szabású fizol;
női

Magyar polgári perjog
Matlekovlts,

Knoblauch,

P o l l á k Testvéreknél,
Telefonszám 854.

26-

Iparosok és kereskedők adója 4'—

legnagyobb választékban

Csekonics-utca

16'—

A faun szinmü

Széchenyi-tér.

Telefonszám 855

2-—

Márton Jenő,

Szentes, Kossuth-utca.

Magántanulók útmutatója

3'60

Dr. Dános Árpád,

f

•

'

fi

..

fe

Nyugdíjtörvény magyarázatokkal

•te . A U ' U

M

cMoskoviís cipóárúháza, Szeged]
Kárász-utca

14.

•

Telefon

1-50

Dr. Máday,

A háború és a béke szocilogiája

10-59.

1 -

Máday Andor,

Nem állítólagos amerikai, sem Bécsi, hanem H Ü * hazai elsőrendű " H ü amerikai
és francia forma, férfi-, uri- és gyermekcipők legszebb és legjobb kivitelben. Szabott
egységes 1 0 — 1 3 — 1 7 — 2 2
korona árban.
567

A magyar nő jogai

;

3-—

Murger,

Bohémélet kötve

1-90-

Walter,
t

A Renaissance

1*90

i

Pásztor,

A munkavezetők irásmunkái

^ A Y

E S

R O N A

köztisztasági gépek és eszközök gyára
BUDAPEST, V. KER. ALKOTMÁNY-UTCA 4. SZÁM.
Telefon 63—28. s z á m . U t c a s e p r ő g é p e k . Locsolókocsik. A s z f a l t m o s ó g é p e k ,
..
Aszfaltmosógummilapok. Hóekék. Szeméttargoncák,
162
Szemétgyüjtőszekrények. Hulladékkocsik és szemeteskocsik. Ú t h e n g e r e k . Pöcegödörtisztitók. Szivattyuk. Kátrányozógépek. Kátránymelegitő üstök,
í u
AHando mintakiállitás. • • •
L e g m o d e r n e b b kivitelben.
• • •

!

5*~

Fürdőkre és nyári üdülőhelyekre utazók
b. figyelmébe ajánlom nagy választékban raktáron levő
i

fürdoismerteföket, vezetökönyveket.
Nyári vasúti menetrendek.
A Cigányprímás és Aranyeső
operettek hangjegyei füzetenként 3 koronáért kaphatók.

i

16

DÉLMAGYARORSZÁO
******

gg&zsfyeselt betegek
A vi/gyógymód edz és gyógyít idegesség,
agy- és szivbántalmak, álmatlanság, emésztési
zavarok, köszvény, csuz stb. sikerrel kezelhetők a WAGNER-fürdő külön férfi- és női
gyógyosztályában. — Kipróbált kezeló és kezelőnő. — Gőz,-kád- és zuhany-fflrdőnket is
a nagyérdemű közönség figyelmébe ajánljuk

1913. julius 13.

!BBBflflBflflfil!il

Kelemen jYíárton
;; muszeresz.
Varrógép, kerékpár, gramofon
és e szakmába vágó m u n k á kat, úgymint zománcozást és
niklirozást, a legjutányosabb
árban elvállalok.

•llHllfflj

Hirdetéseket felvesz a

Oroszlán-utca 14. szám.

kiadóhivatal Kárász-utca 9.

GIPŐKRÉM
uq&kzztL

Magyar királyi államvasutak.

GyártJaH E R C t E G és G E I G E R j

175994/1913 számhoz.

. ^ Céá&z.és tűr. udvari szállito B u d a p
j i ^ p t j j A T ^ ^ u N ^ N O T T .K

r

Á r v e r é s i hirdetmény.
A kézbesithetlen küldemények a vasúti üzletszabályzat 81. § - a értelmében
az a l á b b felsorolt állomások teheráruraktáraiban, délelőtt 9 órakor, a következő
napokon fognak azonnali készpénzfizetés mellett nyilvánosan eladatni:
Arad
állomáson 1913. julius hó 16-án.
Békéscsaba
„
„
»
„ 17-én.
Brassó
*
, 30-án.
Budapest dunaparti teherp. u. „
„
n
. 21-én.
Budapest nyugati p. u.
*
„
»
.» 8-án.
Debreczen
„
„
»
» 22-én.
Eszék
„
„ 14-én.
Fiume
„
» 19-én.
Győr
„
» 17-én.
Kassa
„
„ 17-én.
Kolozsvár
„
„
>
* 16-án.
Losoncz
„
„
*
„ 18-án.
Miskolcz
„
„
*
„ 23-án.

Nagyszeben
állomáson 1913. julius hó 28-án
Nagyvárad
»
»
n
n 25-én
Pápa
»
.
„ 16-án
Pécs
»
,,
»
» 18-án.
Pozsony
»
»
„
„ 21-én.
Sátoraljaújhely
»
»
n
„ 28-án.
Szabadka
»
»
»
» 15-én.
Szatmár-Németi
i)
»
„ 24-énn
Szeged
>i
n
»
n 16-án.
Szolnok
»
«
»
„ 22-én.
Temesvár-Józsefváros
„
24-én.
Újvidék
»
»
>,
» 24-én.
Zágráb
»
»
»
,, 23-án-

Budapest, 1913. évi junius hó

Az i g a z g a t ó s á g .
Utánnyomás nem dijaztatik.
-SZŐT
hevesebb
a gond.
-szor
..
kevesebb
a munka,
-szor a
kevesebb,
a munkabér!

különös figyelmébe I

Ha Forbinnal permetez

Rézkénporral poroz és

a sokszorta megjavított bordói keverék és számtalan köszönő- és efismerő-levél tanúsága szerint
mindenütt a legnagyobb megelégedéssel használják. Á

F
O
R
H
N
I

-nak nincs üledéke, vizbe dobva azonnal ^oldódik és
biztosan pusztít^ a porenoszparát;
egy*kész anyag, főalkatrésze rézgálic, tapadóképessége
oly nagy, hogy bármely harmatnál permetezhet vele;
használata óriási munka- és pénzmegtakarítást jelent,
mert az anyag teljesen készl
használjanak saját érdekükben
Calirornlal lét, a gyümölcsrovarok elleni védekezésre rovarenyvat minden kártékony rovarlekötésére, revarfogi övet az összes
kártékony rovarok elfogására, Laurlaát a rovarok ellen nyári védekezésre. Laurll
Karbotlaoumot a rovarok elleni téli védekezésre. Laurll oltovlaszt az oltványok
nemeattésére, lohneumlnt a zsenge virágok permetezésére, Nlcotin Quassiaklvenatot
faiskolák permetezésére, Tspemort mecei egerek pusztítására. Pampilt rovarok és
darazsak elfogására. Tessék mindezen cikkekről klmeritü leírást és használati
utasítást kérni, melyet Inqysn és bérmentve küld az összes érdeklődőknek a

FORHIN

Gyümölcskertészek

P
r

f

l
W

R

H

I

M

szölöpei*ni«tezéai

"
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B U D A P E S T ,

a n y a g r a k t á r

VI., V á c i - u t 9 3 v . ,
valamint képviselője:

HOFFMANN JÁNOS SZEGED.

Pályázat.
A szegedi gazdasági és iparbanknál
félsz, alatt a h i v a t a l s z i a l g a i állás
havi 70 korona fizetéssel betöltendő.
Ki az állást elnyerni óhajtja jelentkezők a b a n k helyiségében, (Tisza-Lajos
körút 51.) folyó hó 15-éig.

A felszámoló bizottság.

Állandó

alkalmazást,

fix jövedelmet, talál nyugdíj jogosultsággal, ha tőzsdén jegyzett sorsjegyeknek részletre való eladását a
Magyar Bankegyesület R.-T. Budapest, VI, Terézkörut 27. részére elvállalja. Szakértelem nem kell.
Mellékfoglalkozásként is űzhető. Elérhető havijövedelem 5-600 korona.

Hirdessen a Délmagyarországban.
LUCZA JÓZSEF

vegyfisztitó, kelmefestő és ágytollflsztitó ipartelepe,

SZEGED, Laudon-ufca 9. Telefon 994.
Fióküzlet: Gizella-tér 3. Telefon 1055. - ZENTA, Főtér.
Fióküzlet: HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Szegedi-u. 8. szám.

A mai kor igényeinek megfelelően van berendezve a modern technika gépeivel. Az általam készített m. kir. szabadalmazott tisztószereimmel felülmúlhatatlanul vegyileg tisztitok: uri-, női- és gyermekruhákat, bútorszövetet, függönyöket
stb.
Különlegesség
m
structoilak minta utáni festése,
vegyileg tisztítása és göndöritése. Minta után festek selymet, csipkét, szövetet. Kereskedőknek és női-szalonoknak árengedmény. Bőrkabátok sötét
színekre tartósan és felelősséggel festetnek. Gyászesetben szövet
és selyem ruhák, valamint férfi-öltönyök soronkivül, egészben
festetnek feketére. Jó munkámért elismerő levelek az ország
minden részéből.
A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve vagyok
tisztelettel

LUCZA JÓZSEF.

HEJ B B B B B B B B B B B B B E B B B B B I M Í B B Í I B S

NYOMATOTT VÁRNAY L. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN SZEGEDEN, KÁRÁSZ-UTCA 9.

