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Kenyeret a népnek. 
Irta: Domokos László dr. 

A -mezőgazdasági többtenmélés lelkes 
magyar előharcosa, Dániel Arnöld, hívta 
föl a figyelmemet a gabonatermelésnek 
Oroszországból származó uj módjára , 
mely ar ra van hivatva, hogy a huszadik 
század egész mezőgazdasági technikáját 
gyökeresen átalakitv-a, a ma még verejté-
kesen gyümölcsöző termőföldet kincses 
aranytermésre kényszerítse. 

Etruszk és egyiptomi sir óikban talál-
nak .néha a halottak mellé helyezett amfo-
rákban olyan gabonaszemeket, melyek 
nagyságukkal bámulatba 'ej t ik az utókort. 
Mit tudtak ezek a régiek csinálni, hogy 
ilyen meseszerű magvakat préseltek ki a 
sárga kalászból? Valami különleges ter-
melési módszerük lehetett, vagy a Nílus 
által dúsan öntözött szántők televényföld-
je rejtette magában a csodát, — igy tudta 
eddig -a kulturhistória. Oroszországban 
azonban lelkes kutatók s kísérletezők most 
megtalálták valami pár já t ennek a csodá-
nak, és pedig azt, hogy hogyan lehet a 
gabona szárát tövétől egészen a fejéig te-
lerakni dus kalásszal, miáltal 18—20 ka-
lászt is teremhet ugyanaz az egyetlen hú-
zató, mely eddigelé egyetlen kalásznál 
többet nem tudott produkálni. 

Első pillanatra mindenki tisztában le-
het ennek a nagy mezőgazdasági vívmány-
nak a horderejével, ha megfontoljuk, hogy 
egy magyar hektár a mai termelési mód 
melllett átlag csak 11.7 métermázsa ga-
bonát eredményez és még ebből is tekinté-
lyes százalék sokszor áldozatul esik az idő 
mostohaságának. A mai módszer mellett 
az eső és szél játszva dönti le a gabonát, 
mely nem ritkán tele van üszőikkel. A gaz-
da tehetetlenül nézi, mint pusztítja el egész 
évi reménységét a válogatott istencsapás. 
Épen az erdők nélkül szűkölködő, széles 
alföldi rónaság érzi legjobban a szelek ga-
rázdálkodását és annak a szükségét, hogy 
segiteni kell valahogyan a gabonatermés 
mai csekély ellenállóképességén, mely nem 
bir megküzdeni az időjárás viszontagsá-
gaival. Demtsins'kij — igy Hívják az orosz 
többtermelés uj apostolát — megmutatta, 
hogy az ő különleges módszerével 30—32 
—34 méter-mázsát lehet termelni hektá-
rionként, vagyis az eddig elért eredmény-
nek. éppen a háromszorosát lehet produ- __ 

Iskola öliön vök, 

kálni intenziv megmunkálás és gondozás 
által. Ma -már magyar kísérletek is vannak 
e téren. Bojdisz Miklós karácsony falvai 
plébános az idén 2277 szemet termeit 
egyetlen buzatőn és huszonnégy métermá-
zsa gabonát egyetlen hold búzaföldön. 
Kernstock Károly festőművész Nyergesuj-
lun kísérletezett az uj módszerrel s 17—19 
kalászt tudott termelni egy buzatőn. Emel-
lett az újfajta buzaszálak sokkal vasta-
gabbak, gyökeresebbek a régieknél, szél-
ben és esőben meg nem dőlnek, termésüket 
szinte holt bizonyosra igérik be és meg is 
hozzák. 

Mi ennek a csodálatos eredménynek a 
titka? Demtsinskij előadása szerint az 
ilyen gabonát igen korán, már augusztus 
elején el kéli vetni. Egy hónapos korában 
kiszedik a gyökeres töveket és egymástól 
15 centiméternyire, eredeti mélységüknél 
három centiméterrel mélyebben, palánta-
sz-eriien ültetik el végleges helyükre és bő-
ségesen megtrágyázzák a talajt akár ter-
mészetes állati termékkel, akár szuper-
foszfáttal. A palánták igen- jól telelnek a 
hó alatt, tavasszal azonban gondos kapá-
lást igényelnek. Jóval magasabbra nőnek, 
hatalmas gyökeret eresztenek, száruk meg-
vastagszik és egészen le a földig megtelik 
kalásszal. Igy áll elő a csodálatos ered-
mény. 

Mikor először kezdtem ezzel a dolog-
gal foglalkozni, éppen ez a palántaszerü 
kezelés ragadta meg legjobban a figyelme-
met. A mi szegedi népünk pompásan ért a 
palántás termeléshez a paprika révén; 
szinte benne van már a vérében a féltő 
gondoskodás, amellyel zsendülő tavaszon 
kiülteti, majd szeretettel ajnározza, kapál-
gatja, öntözi. Az uj gabonatermelési mód-
nak tehát igen nagy jövője van a szegedi 
humuson. Ahol csupa törpebirtokos kerge-
ti a jó szerencsét és vérbeli agrárius lété-
re a háziiparnak nem ritkán még az elemeit 
sem ismeri. Idővel bőven rendelkezik, mert 
ha nem ad munkát a szántás és aratás, 
inkább összeteszi a kezét és kiáll a ház 
elébe, eperfa alá pipázni, semmint haszon-

mi módon integrálhat bele abba ,a néhány 
hold ősi földbe kétszerannyi munkát, ami 
négyszer annyi bőséggel fizetne csengő 
aranyat? i 

Ilyesmit azonban újságcikkel, könyv-
vel elérni nem lehet. Még a kalendárium-
ban elhelyezett tanitás is csak némi mo-
solyt tudna kiváltani. Ellenben be kell mu-
tatni természetben, bogy mire képes az 
okszerűen körültekintő újszerű mezőgaz-
dasági technika. Ott van a város hires 
mintatanyája, melyen nagyszerű tyukpap-
rikást lehet főzetni bámuló idegeneknek 
s ezenfelül egyéb haszna aligha van, — 
rendeztessen be ott a város egy kísérleti 
telepet és néhány holdon mutassa be a 
Demtsinskij-féle termelési módot, melynek 
eredményeit a helyszinén tar tandó előadá-
sok lennének hivatva a nép közkincséül 
átadni. A szegedi nép tanulékony és kapva 
kap az alkalmon, hogy a sajá t maga anya-
gi erejét családjának ingyen munkaerejé-
vel bőségesen fokozza. Az intenziv terme-
lési módnak épen az ilyen vidéken, a kis-
birtokosok igazi honában van jövője, mert 
csak ezeknél állhat elő a kényszerítő szük-
ség, hogy egy egész család néhány hold 
földből sajtolja ki minden életerejét és 
gazdasági potenciáját. Ha több földet nem 
adhatunk ennek a népnek, mert nincs, 
mert hatvanezer holdas hitbizományok 
terpeszkednek a közelben, tessék legalább 
munkára tanitani őt, hogy a sajá t kis ron-
gyán, tulajdon törpegazdaságán meg tud-
ja találni a boldogulás útját. Kenyeret a 
népnek! És az a nép erősödni, virulni, 
gazdagodni fog, ha buzatöve egészen a 
földig meg lesz rakva kalásszal és fehér 
kenyeret vethet a kemencébe a mostani 
földfekete, korpás rozskenyér helyett! 

Sajnos, Szeged város hatósága soha 
sem árulta még el azt a hajlandóságát, 
hogy nagy horderejű szociális újítások je-
lentőségét irányitóan tudja tevékenysége 
körébe olvasztani. Ez a hatóság csak a 
kézzel megfogható eredményeket hajszol-
ja SZÍVÓS energiával, amilyen például a 
közjövedelmek fokozása, meg a legköze-

ta'lan és nemtelen kosárfonással, vagy lebbi hónapokat kitöltő városrendezési 
gyékénycsinálással töltse idejét. Viszont a 
hűséges, biztató televényföldtől soha sem 
sajnálja karja erejét a magyar . Nyilván-
való tehát, hogy ha valaki jót akarna tenni 
ezzel a kissé kényelmes, de alapjában véve 
jóindulatu és munkaszerető néppel, csak 
arra kellene a ügyeimét irányítani, hogy 

program. Ha lenne érzéke az iránt, hogy 
a lakosság teherviselő képességének és 
anyagi jólétének intenziv fokozása magá-
nak a városnak is feltétlen gazdasági meg-
erősödését jelenti, akkor már sokkal, na-
gyon sokkal többet tett volna azért a 
negyvenezer emberért, aki odakünn a kjjrl-
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területeken bámulatos szívóssággal küzd 
indolenciája ellen. Harminc év óta, mióta 
a város újkora tart , nem tudta a hatóság 
megcsináltatni a tanyavi lág legelső élet-
szervét, a vasu ta t ; nem tudta és nem akar-
ta főleg akkor, mikor a Deutsch-féle pénz-
csoport készen hozta eléje a tenyerén. Nem 
akarta, mert akkor is a ,,közjövedelem fo-
kozása" lebegett a szeme 'előtt . . . 

Mikor ezt a dúsgazdag természeti kin-
csekben bővelkedő, gyönyörű tanyavilágot 
nézem, Dániának pompás tanyarendszere 
jut eszembe és mindig ott lebeg előttem a 
fájdalmas tudat: ime, ilyen lehetne Doma-
szék, Feketeszél és Ásotthalom, meg a 
többi, ha volna eszünk, szivünk és akara-
tunk hozzá! És Dánia termőföldjeinek már 
a Demtsinskij-féle kísérlet előtt is kétszer-
akkora volt a hozadékuk, mint a magya r 
termőföldeknek; mivé lesznek majd ez-
után? Mi átélünk csöndesen harminc, öt-
ven és száz esztendőket, anélkül, hogy 
megfejtettünk volna titkokat, melyek kite-
rítve fekszenek előttünk s az élet igazi, 
szépséges értékeit bárgyú tehetetlenséggel 
födik el mindhalálig . . . 

Legyen már vége egyszer a magyar 
betegségnek, az élhetetlenségnek. Nem ne-
héz körülnézni, látni és meglátni. Szociá-
lis horderejű intézkedések kellenek, ezek 
állitják ta lpra a gazdasági válság és ter-
mészeti csapások által elgyötört népet, 
ezlek adnak ia kezébe kapanyelet és ke-
nyeret. Meg kell csinálni azt a mintatele-
pet és meg kell tanítani az embereket a 
meggazdagodásra . A többi majd jön ma-
gától. A nép hálás és bőségesen megfizet, 
ha van miből. Az ősi magyar agrikulturá-
nak még nem jött el a megváltó és újjáte-
remtő reneszánsza. 

Ausztria is ébredezik. 
(Bécsi munkatársunktól.) Végre-vala-

hára ébredni kezdenek az osztrák vezető ál-
lamférfiak is. Miután hosszú ideig tűrték, 
hogy a csehek és szlovének a legvakme-
rőbben bátorítsák a délszlávoknak a kettős 
monarchia ellen való gyűlöletét, lázítsák a 
hadsereg szláv származású katonáit, kon-
spirálgatni járjanak át Belgrádba és Szera-
jevoba az alatt a háború alatt is, amely miatt 
annyi ezer polgára a monarchia két állatná-
nak kénytelen volt rendkivüli hadi szolgálat-
ban állani, végre energikusabb elbánás alá 
kezdték venni .a cseh okvetetlenkedést. Leg-
újabban megindult a tisztogatás Triesztben 
is, ahol az olasz irredentista betörőket fosz-
tották meg legalább attól a lehetőségtől, 
hogy mint hivatalos közegek támogassák az 
ellenséges törekvéseket. 

Ezek a jelenségek arra mutatnak, hogy 
az osztrák vezető politikusok valahára a sa-
ját házuk táján, a saját jogos területükön is 
széjjel uéznek s dolgozni kezdenek, nem pe-
dig a magyar dolgokban turkálnak és nem 
a magyar dolgok jobban tudásában keresik 
politikai és államférfiúi ambícióik kiegészíté-
sét. Sietünk azonban megjegyezni, hogy az 
emiitett két jelenség még csak szerény, bár 
biztató kezdet. Érdemlegesen csak akkor 
lesz baszna a mutatkozó ébredezésnek, ha a 
többi méreganyagot is semlegesítik az osz-
trák kormányférfiak, amely Ausztria egysé-
ges állami életét sorvasztja s közvetve a szo-
rosan szövetséges Magyarországnak is nagy 
károkat okoz. Mert még mindig fontos álla-
mi méltóságban van Susztersics, a Lueger-
féle bomlasztó politikai éra jellegzetes torz-
szülöttje s mint a legutolsó szláv katolikus 
nagygyűlésen is, szájjal a Habsburgok iránt 

való uiltralojális, tehát föltétlenül hamis hű-
séget beszéli ugyan, de alattomban és tettel 
a habsburgi kettős monarchia dekomponálá-
sára irányuló törekvéseket gyámolítja. Az 5 
hatalmi égisze alatt jelenik meg a laibachi 
szláv napilap, amely a mi horvátjainkat az 
állampolgári hűség megtagadására, a Hor-
vát-Szlavonországok és az anyaország kö-
zött való állami kapcsolat fölbontására iz-
gatja. Az ő lapjaiból citálja a belgrádi sajtó 
a monarchia, de különösen Magyarország el-
len legvakmerőbb hangon lázító cikkeket. És 
még élnek, szabadon működnek a bécsi szláv 
sajtóirodák, a bécsi szláv ügynökök, amelyek 
a kettős monarchia létérdekei ellen dolgoz-
nak. 

Valóban ideje lenne, hogy ezekre az 
üzelmekre is ráteritse az osztrák kormány a 
vizes pokrócot s megszüntesse azt a siral-
mas látványt, amit a világ egyik leghatal-
masabb állami szövetsége, a Habsburgok 
kettős monarchiája, már évek óta, de kü-
lönösen a balkáni háború alatt nyújtott s a 
melynek megszüntetéséért Magyarország 
egymagában csak félerővel tud küzdeni. Hisz 
mindenki tudja, hogy az Ausztriában az osz-
trák állami egység és a magyar állam ellen 
évek óta szabadon űzött izgatások, cselszö-
vések, újságcikkek és reichsrathi szónokla-
tok folytán a kettős monarchiát ugy a köz-
vetetten (kapzsi szomszédok, .mjint a távo-
labbi prédalesők oszlásnak induló holttete-
mül tekintették, amibe csak bele kell kapni, 
hogy akárhányfelé ragadózta thassék. Ez az 
állapot, amikor fölizgatta az éhes szomszé-
dok és a monarchia széjjelfoszlásában hasz-
not remélő belső elemek zisákmányvágyát, 
egyúttal komoly fenyegetése is volt az 'eu-
rópai békének. Fontos nemzetközi érdek is 
tehát, hogy valahára véget érjen s Ausz-

A kabalá. 
Irta: Nagy Endre. 

A márványszegélyü gázkandallóban ap-
ró lángok reflekszei pislogtak. A kandalló 
réztoirkában ugy remegtek ezek a számlálha-
tatían fénypöttyök, mint egy miniatűr világ-
egyetemben a csillagok. Játékoskedvü gyer-
mek, vagy szomoruszivü asszony egész nap 
elbámulhatta és beléfeledkezhetett a lelké-
vel. 

A kandalló mellől jött a vékony, sirán-
kozó női hang, mintha valamelyik apró japá-
ni 'figurácska szólalt volna meg a szegélyen: 

— Már megint elmegy hazulról estére? 
Berke Vilmos, a diadalmas börzeiigy-

nök, éppen a keskeny, fehér csokor-nyak-
kendőt kötözgette a tükör előtt és ingerülten 
szólott hátra: 

— Már megint! Van valami kifogásod 
ellene? 

— Hiszen csak kérdeztem . . . 
— Persze, csak kérdezted! Ott összeku-

porodsz a sarokban és megmérgezed a lel-
kemet az örökös siránkozó panaszoddal. 
Megremegek, ha hallom a nyöszörgésedet, 
megsavanyitod az életkedvemet és ha föl-
sziszszenek, akkor ártatlan arccal mondod: 
„Hiszen csak kérdeztem!" 

— Vacsorára itthon maradhatnál. Aztán 
•úgyis elmegy. 

— Mondtam, hogy nem lehet. Üzleti 
ügyek. 

— Üzleti ügyek. Frakkban, fehér nyak-
kendővel ! 

— Ostoba vagy! Mais ott tartasz, mint 
öt év előtt. Még most is azt hiszed, hogy 
üzletet csak munkakabátban, a pult előtt le-
het lebonyolítani. Igy dolgozik az apád, az 
Öreg falusi fűszeres. De az én üzletem más 
. . . Itt komplikáltabb dolgok vannak . . . 
Itt nagyba megy . . . Eh, de ezt te sohse fo-
god megérteni! 

— Lehet . . . Az ilyesmihez szaktudás 
kell . . . De az is biztos, hogy maga sem 
fog megérteni engem sohasem. Pedig ehhez 
csak emberi sziv kell, meg szánalom . . . 

Berke most már hófehér keztyüit is 
felhuzgálta, egészen kész volt már az indu-
lásra, tehát türelmetlenül mondotta: 

— Most aztán megint jönnek a könyek! 
Azok a buta könyek, amik ellen nem lehet 
védekezni! Neked csak a szemedet marják 
vörösre, de nekem a szivemet marják össze! 
Na! . . . Elég! Pá ! 

Az asszonyka hirtelen ijedt mozdulatot 
tett, mintha erőszakkal akarná visszatartani, 
aztán zavartan dadogta: 

— Nézze . . . Vilmos . . . maga most 
megint haraggal fog elmenni . . . Pedig es-
küszöm, hogy . . . hogy . . . <nem jól itél 
meg . . . mert . . . 

Most elpirult, mint egy fiatal hajadon és 
szégyellősen suttogta: 

— Csak egy pillanatig várjon;. 
— Kíváncsi vagyok, hogy hát ebből 

mi lesz. 
— Szégyellem élőszóval elmondani . . . 

de . . . várjon . . . csak egy pillanatig . . . 
Az apró zsuzsuk közül egy picike noteszt 

szedett elő filigrán ceruzával. Néhány szót 
irt egy papírlapra és arcát félrefordította, 
amikor átnyújtotta azt ,a férjének. Berke kí-
váncsian olvasta el. Ez állott ra j ta : —„Azért 
fáj mindig, ha elmegy, mert én magát nagyon 
szeretem." 

Az asszony nem mert kinézni ;a kandal-
ló mögül, Berke pedig fanyarul fölkacagott. 

— De hisz ez rendes szerelmi vallomás! 
„Én magát nagyon szeretem!" . . . Azt el-
hiszem, hogy te szeretsz engem, aminthogy 
én is szeretlek téged. De azon a koron tul 
vagyunk már, amikor még az ilyesmit levél 
utján kellett közölnünk egymással . . . ö t 
éves házasok vagyunk és ilyenkor már az 
emberek szeretik egymást anélkül, hogy 
mondogatnák. Ilyenkor már a szeretet, vagy 
ha neked igy jobban tetszik: szeretem, egy-
szerűen megvan, mint a levegő. Az ember be-
szijja és nem beszél róla. 

— D.e ha nincs meg! Ha fuldokolni 
kell! 

— Te még mindig ott tartasz, ahol öt 
év előtt . . . A szerelemnek a föladatai vál-

mi 
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riában ís akadjon energikus kéz, amely a to-
vábbi züllésnek véget vessen. 

Nem kell túlságosan optimistáknak len-
nünk, hogy az Ausztriában megindult belső 
tisztogatást, tovább, a teljes eredményig 
folytatandónak reméljük s hogy ettől azok-
nak a ránk, Magyarországra nézve is káros 
erőknek a megsemmisítését várjuk, amelyek 
hol horvátjainkat, hol románjainkat igyekez-
tek saját hazájuk ellen izgatni és szervezni. 
Hiszen most a vak is láthatta, hogy ami Ma-
gyarország belső rendjének és erejének árt, 
Ausztriát is létérdekeiben fenyegeti. És iga-
zán itt volt az ideje, hogy az osztrák állam-
férfiak fölismerjék az egész kérdés hordere-
j ű s i I :| jfct iiiAiáJjÁÉ 

Nagykövetek a királynál és Berchtoldnál 
Bécsből jelenti tudósítónk: Mérey római 
osztrák és magyar nagykövet ideérkezett és 
hosszasan tanácskozott Berchtold gróffal. A 
nagykövet kedden kihallgatáson jelenik meg 
a király előtt és október végén tér vissza 
állásába. — Fairfax Cartwright nagykövet, 
aki tegnap érkezett ide Marienbádból, tegnap 
meglátogatta Berchtold gróf külügyminisz-
tert és hosszabb tanácskozást folytatott ve-
le. A .nagykövet szeptember végén távozik? 
állásából, A király Ischlből való visszatéré-
se után fogja bucsukihallgatáson fogadni. 
Cartwright utóda Bunsen követ lesz. — A 
•nagykövetek kihallgatása szorqjs, összefüg-
gésben áll a balkáni helyzettel és megálla-
pítható, hogy ujabb bonyodalmaktól nem 
kell tartani és diplomáciai körökben tartós 
békét várnak. 

A hadvezetőség 
a kivándorlás ellen. 

— Törvényjavaslat a vissza-
élések megakadályozására. — 

(Saját tudósítónktól.) Egyöntető a véle-
mény, hogy sürgős védekezésre van szük-
ség a kivándorlás beláthatatlan veszedelmü 
járványa ellen, amelyet a nyomorúsággal 
agyonfertőzött gazdasági életnek és a ki-
vándorlási hajóstársaságok profitbacillusai-
nak elszaporodása juttatott a halálos krízis 
pontjáig. 

A veszedelmet fölismerte a hadvezető-
ség is, amiről a muilt hetekben már hirt ad-
tunk. A hadvezetőség rájött arra, hogy ami-
óta az Austro-Americanát is bevették a Pool-
ba, azóta nemcsak az osztrák kivándorlás 
emelkedik ijesztő arányokban, hanem meg-
adták a lehetőséget annak is, hogy a fiumei 
ellenőrzést a hadkötelesek a legnagyobb 
könnyelműséggel kijátszhassák. A titkos ki-
vándorlási ügynökök tanácsára ugyanis a 
szökni akaró hadkötelesek Fiúméba váltanak 
jegyet, onnét áthjóznak Abbáziába, mert 
hisz ezt nem ellenőrzik és átgyalogolva Ma-
tugliába, ott fölszállanak a vonatra, amely 
át viszi őket Triesztbe. Az osztrák hatósá-
gok, ha igazolja az ftlető a magyar állam-
polgárságot, nem törődnek a szökevénnyel 
és igy könnyű szerrel jutnak a kivándorlók 
az ügynökök által melegen, portált Austro-
Americana hajóira. A hadvezetőség most 
már a sarkára áll és ez változtatni fog a ször-
nyű állapotokon.. 

Bécsből kapjuk a híradást, hogy a had-
ügyminisztérium kívánságára újra átdolgoz-
zák az osztrák kivándorlási törvény terveze-
tét és abba a legszélsőbb óvóintézkedések 
fognak belekerülni annak a meggátiására, 

hogy a hadkötelesek az eddigi számban szök-
jenek ki az országból. Az átdolgozott tör-
vényjavaslat még az ősszel az osztrák par-
lament elé kerül és most az a reménységünk, 
hogy talán ez lökést fog adni magyarországi 
kivándorlási viszonyok reformálására, ami 
persze nem csucsosodhati'k ki egyedül rend-
őri szabályokban, hanem céltudatos közgaz-
dásági és munkáspolitikávail, valamint a 
hajóstársaságok üzelmeinek kiirtásával ala-
pozható meg. 

Hogy mennyire megnőtt a kivándorlás, 
amióta a Pool polipkarjai a hatóságok fe-
lejthetetlen vaspántokkal szorítják maguk-
hoz a nekik kiszolgáltatott országokat, iga-
zolja az Egyesült-Államok legutóbb megje-
lent kivándorlási statisztikája is. Eszerint eb-
ben az esztendőben 1 millió 45,354 volt az 
Unióba bevándoroltak száma. A bevándorlás 
ijesztő mérvben emelkedik és főleg az utób-
bi hónapokban volt feltűnő a növekedés. Igy 
májusban 164,692 ember vándorolt ki Ame-
rikába, ami a jelentés szériát 1907. óta a leg-
nagyobb szám volt. 

Az Egyesült-Államok törvénynozása 
természetesen nem nézi tétlenül ezt az ijesztő 
beözönlést, amely a munkástulprodukciónak 
és ezzel a pauperizmusnak a rémével fenye-

! geti az Uniót. Amily nemtörődömséggel men-
nek el nálunk az országnak emellett a Vér-
bajnak nevezhető kivándorlási betegsége 
mellett, olyan eréllyel fogtak hozzá ott a 
bevándorlás korlátozásának a munkájához. 
Ismeretes, hogy .az Unió országgyűlése már 
elfogadott a Dillingham által benyújtott és 
az analfabéták ellen irányuló törvényjavas-
latot és ujabb jelentés szerint most a szená-
tus 179 szóval 28 ellen egy a fentivel azo-
nos javaslatot tett magáévá, amely az egy 
nyelven sem iró vagy olvasó bevándorlókat 
kizárja az Egyesült-Államokból. 

Nyilvánvaló, hogy ez csak a,védekezési 
harcnak első fejezete és azt követni fogják 
más, radikálisabb intézkedések is. Remélhe-
tőleg nálunk is .meglesz a hatása a hadveze-
tőség közbelépésének és alső sorban véget 
fognak vetni az Austro-Americana üzelmei-

toznak folyton a házaséletben. Én most nagy 
dolgok közepén állok. Nagyszerű c'hanceok 
és halálos veszedelmek környékeznék. Ilyen-
kor az az asszony szeret engem igazán, aki 
a maga asszonyos érzéseivel tud a háttérbe 
vonulni, hogy föl ne tartóztasson és .ki tud-
ja lesni a pihenés perceit, amikor a jókedvé-
vel .fölfrissíti az önbizalmamat és elűzi tőlem 
a csüggedést. Legyen tele asszonyos gyön-
gédséggel és csak egyben legyen hozzám 
méltóan energikus: a lemondásban . . . Hát 
tudsz te engem jgy szeretni? 

— Megpróbálom . . . 
— No ládd! . . . És most vacsorázz 

meg szépen, feküdj le és gondolj rám . . . 
P á ! 

•Könnyedén megcsókolta a feleségét, ma-
gára kapta a bundáját és kilépett az utcá-
ra. Valóságos gyermeki öröm fogta el, hogy 
megszabadulhatott. Megnézte az óráját. A 
barátnőjének az első felvonás végén van né-
hány szónyi szerepe. Most ite'hát volt még 
egy félórája, amíg érte mehetett. Elhatároz-
ta hogy addig sétálgatni fog; sokkal1 ismer-
tebb volt, semhogy a színházban várhatott 
volna rá. Különben sem volt még éhes, már 
pedig ma jól akart vacsorázni; kettesben, 
fiatal garzon módjára. __ _ 

Lassan, vidáman lépegetett, mert sok 
ismerősével találkozott, akik tiszteletteljesen 
köszöntötték és ez jól esett néki. Megérezte, 
hogy sokan bámészan fordulnak utána és 

súgva magyarázgatják, hogy ez az az em-
ber, aki a mostani börze-háboruk félelmetes 
Napoleonja. Egy fiatalember, a kaszinó bac-
cara-asztalának egyik pákásza meg is szó-
lította. Gratulált neki a legújabb sikerekhez, 
aztán a baccara mostani irányzatairól kez-
dett komoly hangon mesélni. Már rég elvál-
tak és ő még mindig nevetett magában ez 
együgyű fontoskodáson. Baccara! Micsoda 
garasos érdekek küzdőtere volt az neki mos-
tan,! Mintha az óceánjáró tengerésznek a du-
nai propellerek viszontagságairól beszélnek. 

Újból megnézte az óráját. Pont nyolc 
óra volt. Most már sietnie kellett a színház-
hoz. Visszafordult és újból a lakása előtt ha-
ladt el. Fölnézett az első emeletre. Az utcai 
front minden ablaka sötét volt már, csak egy 
ablakban égett világosság. Elmosolyodott: 

— A feleségem spórolja a villanyt! 

. . . Déli tizenkét órakor jött le ,a börzé-
ről. Csak egy kicsit, sápadtabb vollt a rendes-
nél, egyébként semmit se lehetett észrevenni 
rajta. Csak egy kicsit sápadtabb volt; mint 
akit keskeny vítőrrel szivén szúrnak; moso-
lyogva leplezi a kicsiny fájdalmat; nincs 
semmi baja, csak a szive van keresztül 
döfve. 

A kapuban rágyújtott; ,a portást, .aki 
gyufát adott neki, meg is kínálta, azután, ki-
lépett a térre, rítt elfogta az a szenzáció, amit 

azok szoktak élvezni, akik valami nagysza-
bású színjátékból lépnek ki a szabad ég alá. 
A nagy tragédia ott maradt a kőfalak között, 
egyetlen foszlánya se jutott ki az utcára, a 
hol gyilkos közönnyel folyik tovább az élet. 

Á feje kábult volt, az események zava-
rosan visszhangzottak a lelkében, még sokkal 
közelebb volt a történtekhez, semhogy vilá-
gosan számot adhatott volna1 magának ró-
luk. Elkeseredett dühvel mormogta: 

— A disznók! Legáncsoltak! Mindennek 
vége! 

Oly félelmesen kongott a lelkében ,ez a 
gondolat, mint a hang, ami üres boltozat alatt 
röppen el. Megijedt tőle és remegő ajakkal, 
gépiesen ismételte: 

—Mindennek vége! 
Hirtelen eszébe jutott, hogy fölkeresi a 

ugyan rá, de félt az egyedülléttől. Menekülni 
akart. Még e kétségbeesett lelki káosznál is 
jobban irtózott attól a pillanattól,! amikor 
majd lehiggadva, világosan kelil áttekintenie 
.a valóságot. 

A, szobalány, aki az előszoba ajtaját ki-
nyitotta előtte, gondtalanul .mondotta: 

— A nagysága bement ,a városba, de 
nemsokára hazajön. Meg tetszik várni? 

— Nem, csak. egynehány sort hagyok 
hátria neki. Majd adja át. 

Bement ,a picike szalonba, amelyet oly 
jól ismert, amelyet, ő rendezett be a maga 
izlése szerint és egy borítékba begyömöszöl-
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nek, amely a fentebb leirt módon .űzött szök-
tetés révén táplálkozik az ország amúgy is 
kiszipolyozott testéből. 

Kritika Balassa Ármin dr. 
kritikájára. 

Kedves irótársam, — ön legalább ágy 
szélit abban a tárcáiban, amelyet rólam, illet-
ve a Titán cimü drámáról irt s amiért — 
bigyje el — köszönetet mondok. Csupán egy 
kitételét nem köszönhetem meg (bocsánat!), 
— de az legalább nem egyéni véleménye, ha-
nem határozott megállapítás kívánt lenni. E-s 
az igy hangzik: 

A Titán qimü háromfölvonásos dráma 
két és fél fölvonásban m>em egyéb, mint Pe-
tőfi Sándor verseinek prózába való szósze-
rinti átirása .s legföljebb egy fél fölvonás 
az, amit Szalay János írásművének lehet ne-
vezni. A darabot tehát nem Szalay János irta 
Petőfi Sánidbrnak. Az apostol eimii költemé-
nye után, hanem a Titán nem egyéb, mint 
Petőfi Sándor elbeszélő költeimónyének szin-
szerüsitésére irányuló kísérlet. (Ezt kellett 
volma tebát a könyvre is írni. 

Ez érdekes. Hogy nem azt kellett volna a 
címlapra innom, amit odaírtam: Petőfi Sán-
dor Az apostol cimü költeménye után, — ha-
nem azt a furcsa megállapítást, amit még 
itt se merek leirni. A Doktor ur meg is mond-
ja miért. Azért, mert a Titán cimü háromföl-
vonásos dráma két és fél fölvonásban nem 
egyéb, mint Petőfi Sándor verseinek prózába 
való szószerinti átirása. 

•Hát erre muszáj felelnem, mert ha ez 
igaz volna, akkor az igen tisztelt író társ — 
dacára, hogy ép ez ügyben fogadott azzá — 
megtagadja, bogy én valamit irtam is, leg-
följebb: verset prózává másoltam, meg fél-

barátnőjét, a kis színésznőt. Nem vágyott 
te minden papírpénzét, amit a tárcájában ta-
lált. Mosolyogva ragasztotta le ai borítékot. 

— Ez minden . . . írás nem is kell mel-
lé. Lola sohasem szerette a sok irka-firkát. 

Megint visszament a térre. A sárgára 
föstött padok ugy kínálkoztak neki, mint a 
kőszirtek a hajótörötteknek. Valóban az élet 
néhány hajótöröttje már üldögélt is ottan. 
Kezüket a hónaljukba szorították, fejüket be-
húzták kis kabátjuk felgyűrt gallérjába 'és 
komoran tűrték, hogy az ebéd ideje ét'lenül 
vonuljon el viharverte fejük fölött . . . Elme-
nekült innen és lekanyarodott a Dunapartra. 
Itt elnézte a terhes uszályhajókat, amelyek 
lassan úsztak a vizén. Nehéz kompakt, fából 
és vasból összerótt alkotmányok, nem pedig 
lenge papírok, amilyeneknek .a szárnyán 
még az imént az ő egész exAsztenciája röpült 
a semmiségbe. Ott benn talán még most is 
kavarog a forgószél, amely papir fantomok 
lovagjait sodorja össze-vissza, de a hajók 
lassan, biztosan, rendithetetlenül úsznak to-
vább a céljuk felé. Mert ami ott benn van, az 
mind őrültség, de ami itt künn van, az a józan, 
élet. 

Rettentő gyöngeség lepte el. Érezte, 
hogy láza van. A foga szüntelenül vacogott. 

— Mint egy szerelmes szobalány! — 
gondolta és .erre a gondolatra irtózva fordí-
tott hátat a víznek. 

Intett egy arra haladó kocsinak és haza 
vitette 'magát. A kocsiban elsavanyodva gon-
dolt arra, hogy a felesége most már azóta 

| felvonást, meg Petőfi Sándor neve mellé ezt: 
Szalay János. 

Balassa Ármin dr. ur, erre a súlyos vád-
ra — mert az — csupán azt jegyzem meg 
nyugodtan és szerényen, hogy a vádja nem 
épülhet valóságokra, annál ;az egyszerű aknái 
fogva, hogy 

1. A(Z Apástól (irta Petőifi Sándor) neon 
felvonásokra van megírva, tehát nem vehet-
tünk ki ibelöle — se én, se ön — két és fél fel-
vonást; 

2. Verset prózába szószerint soha nem le-
het átírná; 

3. Ha én vagy akárki egy elbeszélő költe-
ményt színpadi munkává tesz, akkor oda kell 
tenni azt is, hogy miből kicsoda csinálta, 
másszóval liogy: vállalja érte a felelősséget; 

4. Ha én csak fél felvonást irtam, akikor 
Balassa Ármin miért csipkedi — Petőfit? 

5. Mivel Az apostol elbeszélő költemény, 
ennélfogva nincs jetenetezve, nincs párbe-
szédre osztva, nincs- meg benne a helyzetek 
reális plasztikája, — elleniben a Titán három 
felvonásra osztott drámai műfaj, összesen 
huszonnyolc jelenetből áll, párbeszédekből, 
igy ezt — ha nem csalódom, — mégis én 
irtam színpadi munkává, hat ós fél hónapon 
át. 

.Mielőtt vázolnám, mi volt az igazi ok, 
amiért ezt ,a költeményt színpadi mii formá-
jába öntöttem, kénytelen vágyók Balassa Ár-
min idézett megalapítását részletekben ás 
megcáfolni: csujpán a magam igazolására. 

I. iA Titán-iban a következő személyek ját-
szanak: Az Apostol, 36 éves. A felesége, 29 
éves. Boriska, 11 éves. Szilveszter, 9 éves. Ki-
csi gyermek, néhány hetes. Az Apostol ba-
rátai, lúvei. Gyermekek. Koldus. Koldusnő. 
Kiadók. Józsi, festő, az Apostol legjobb ba-

rátja. Egy öreg férfi .Két elegáns asszony. A 
„Medve". A szóciáMemúkráta-párt elnöke. 
Hajadon leány. A részeges.' Rendőrtiszt, rend 
őrök. Börtönigazgató, tiszt és őrök, Rabok 
és más, névtelen emberek. 

Ezekből az Apostol- ban ismeretlenek, 
nincsenek benne: Boriska, Az Apostol bará-
tai és hívei, a gyermekek, .az öreg férfi, az 
elegáns asszonyok, a „Medve", a szociálde-
mokrata-párt elnöke, a hajadon leány, a rend 
őrtiszt és a rendőrök, a börtönigazgató, a 
tiszt, az őrök, a négy ralb. Mivel ezek nin-
csenek a Petőfi-költeményben, den.ikve hiány-
zik abból az ő beszédjük, az ő karakterük, 
helyzetük, gondolkozásuk, — semmi se lehet 
meg és nincs meg! Mivel pedig ezek az em-
berek bárom felvonáson át majd minidig 
előttünk játszanak, ez okból érthetetlennek 
találom Balassa Ármin eme mondatát: „s 
legföljebb egy fél fölvonás az, am.it Szalay 
János írásművének lehet nevezni!" 

II. A Titán egész konstrukcióját én csi-
náltam, — már padiig végeredményben a kon-
strukció a legfontosabb. (Fölépíteni a felvo-
násokat és a jeleneteket, — itt kezdődik a 
szinpad és a sziripadirás. IS Petőfi szetteméhez 
hü maradni, az Apostol hangját és életben 
való helyzetét megtartani, —- -ezt is főfeltétel-
nek tartottam, sőt ez volt az indok, amiért az 
egész feladatra vállalkoztam. Mindent meg 
kellett tehát tartanom, amit csak lehetett! 
Elrejteni, visszaszorítom az én egyénisége-
met, — igen, e szerint dolgoztaim s ha valaki 
ugy mer kritizálni, ihogy írása nagyfontossá-
gú legyen, annak tudnia kell, mit jelent az 
író egyéniségének -elrejtése az irás szempont-
jából. 

III. 'Sorra veszem a felvonásokat és jele-
neteket: Az első felvonás nyolc jelenetből áll 
Az első jelenet 16 oldalas, miniden oldalon 36 
soros — és az Apostolból itt (összesen 60 sort 
idéztem, Ugyané felvonásnak vannak jelene-
tei, amelyekben egyetlen sor sincs Petőfi 
Apostolából. Pedig .ebben a felvonásban van 
legtöbb a költeményből, i t t hoztam össze lo-
gikai sorrendben azokat a lázas képeket, a 
melyek olyan fantasztikusaik s amelyek ösz-
sze-viissza következnek A;z apostoLban. — A 

•mindent megtudhatott. A krajcáros újságok 
is megirták már ezt a szenzációt. Undorodott 
a jajveszékeléstől, ami odahaza várt rá. 
Most az egész tragédiában ez volt neki a 
legelviselhetetlenebb. 

Alig bírt feltámolyogni a lépcsőn és a 
mint a lakásába ért, tehetetlenül rogyott a 
kanapéra. A felesége valóban tudott már 
mindent, de — sajátságos, — ,móg csak egy 
könycsepp se volt a szemében. Szeliden, 
nyugodtan mondotta:. 

— Meglátja, hogy maga is osak túlozta 
a bajt . . . Nem olyan komoly iaz egész . . . 
De maga rosszul van! Hivassak orvost? 

— Nem, nem . . . nem keli orvos. 
— Akkor hát várjon, feküdjék szépen ,az 

ágyba . . . Pihennie, kell. 
Hihetetlen -fürgeséggel vetette meg az 

ágyát, levetkőztette, mint egy beteg kis gyer-
meket, lefektette és eligazította a feje alatt a 
párnát. 

— Várjon, most kap majd egy kis meleg 
leveskét . . . Meglássa, milyen jót tesz az 
magának. 

Szépen, gondosan megetette,i aztán leült 
mellé az ágy szélére. Nyugodtan, derűsen 
kezdett beszélni: 

— És ha minden odaveszett is, higyje 
el, hogy az se nagy baj. Ami pénzt csak adott 
.nekem — hisz maga olyan gavallér volt min-
dig — azt mind összegyűjtöttem. Abból szé-
pen félrevonulhatunk egyidőre, maga kipi-
heni magát, uj erőt gyűjt és . . . óh, meglás-
sa, minden jóra fordul még! És ne higyje ám, 

hogy az élethez olyan sok pénz kell! El se 
hiszi, hogy milyen kevéssel lehet boldog az 
ember . . . Persze maga ezt nem tudja, mert 
maga mindig .nagylelkű volt, ez volt a maga 
baja, ezért esküdtek ellene az emberek, mert 
az.emberek mind hálátlanok . . . Meglássa, 
milyen szépen fogunk élni . . . ket tesben. . . 

Egy pillanatig hallgatott, aztán moso-
lyogva tette hozzá: 

— Higyje el, hogy sokszor .imádkoztam, 
hogy bárcsak elkövetkeznék ez a pillanat, 
hogy maga és én, . . . 

Egyszerre szörnyű dolog történt. Berke 
kiugrott az ágyból és vad dühvel ragadta 
meg az asszony nyakát. 

— Te cudar! Most már mindent látok! 
Amig én előre törtem, te idehaza imádkoz-
tál, hogy menjek tönkre! Te voltál a rossz 
kabalám egész idő alatt. Kívántad a veszte-
met ! Hogy meg legyek alázva, hogy rád szo-
ruljak, hogy egy tehetetlen nyomorék le-
gyek, akit te ápolgathatsz! Hogy oda legyek 
varrva mindig a szoknyádhoz! A te rongyos 
as'szonyiságodért fel akartad áldozni az én 
nagyszerű ambicióimat . . . Egy önző bes-
tia voltál! Egy alattomos bestia! Bestia, bes-
tia, bestia! 

Az ujjai belemélyedtek i,az asszonyka 
nyakába; a kis teremtés Összeroppanva 
sziszszent fel, de aki ,e pillanatban láthatta 
volna az arcát, az észrevehette volna, hogy 
a gyenge asszony először életében diadal-
masan mosolygott . . . 

Kizárólag helybeli, hirne-
Teieton ves asztalosmesterek által 

515 készített, elismert jóminő-
ségü és bámulatos olcsó 

első kézből csakis az Egyesült 
Műasztalosok Butorraktárában 
(Szeged, Tisza Lajos-körút 19. szám 
alatt, Kertész pékkel szemben) kap-
hatók; esetleg részletfizetésre is 
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második felvonás öt jelenetből áll. Az első 
jelenet nyolc oldalas s csulpán az elbeszélő-
le g leirt helyzetet tettem ssziupadwá és idéz-
tem azokat a csodálatos, a világirodaiomlban 
is páratlan sorokat, amikor az anya ölébe 
veszi a 'halott gyermekét ós beszélget vele. A 
második jelenetben tizennyolc sor idézet, ho-
lott ez a jelenet tizenhárom oldalas. A har-
madik jelenet egészen az enyim, az ötödik is: 
minden alaik ós miniden szó, a negyedik jele-
net is, hat sort kivéve. Hogy aztán zökkenés 
nélkül, ugyanaz a liang folytatódjék, ami-
kor idézek vagy nem idézek, arra a most 
emiitett felvonásból csak ezt a példát adom: 
(Az Apostol beszél az összegyűlt emberek-
nek.) 

Az Apostol (újra komoran kong a szara): 
Több ezer év ötén összetörték és kilopták a 
szivünket. 

Egy hang: Ugy van! 
Másik: Csönd! 
Harmadik: Ne szóljatok közbe. 
Az Apostol: Évezredek óta egyfolytában 

gyűjtötték az erejüket a szegények és nyomo-
rultak ellen — szöget vertek a szivünkbe, 
hogy fáj jon — még egymást se szoríthassuk 
a szivünkre . . . a fájó szögektől. Ezt mind-
nyájan tudjuk — mindnyájan éljük . . . azért 
is fá j olyan nagyon. (Szünet.) 

Az öreg férfi: Beszélj csak, teszelj, fiam. 
Az Apostol: Az egész világon mióta vi-

harzik, ihogy az állam rabszolgává teszi a tes-
tet, a vallás elnyomta a lelket — hol marad 
az emberiség a haladás ösvényétől? Déhát ezt 
mindenki tudja — nahát!? Az államok csőd-
be juttatták az emberiséget. Évezredek mul-
tán se jutottunk emberibb helyzetbe az álla-
mokban, mint ahogy hájjüan volt. Az egész 
emberiséget leüti már a zuhanó államok ko-
losszális súlya. És . . .? A föld és az ég vi-
lágát keresztül tanuljuk már . . . miért?! 
(Szünet, Az emberek megmozdulnak, élén-
kek, suttognak, Amikor újra beszél az Apos-
tol, újra csönd.) A szőlőszem kicsiny gyü-
mölcs, egy nyár kell ihozzá mégis, hogy meg-
érjék. A föld is eg y.gyüinölcs, egy nagy gyü-
mölcs. S ha a kis szőlőszemnek egy nyár kell, 
hány nem kell e nagy -gyümölcsnek, amig 
megérik? Ez belékerül évezredek vagy tán 
évmiljomokba, — de bizonyára meg fog érni 
egykor és aziután az emberek belőle világ 
végéig lakomázni fognak. 

íme: ezt én irtam egész addig: A szőlő-
szem kicsiny gyümölcs stb. ós itt ki-kellett 
vennem — ugy éreztem — néhány sort az 
Apostolból, ha hü akartam maradni annak ka 
rakteréhez és Petőfi szelleméhez . . . mert hü 
akartam maradná. — A harmadik felvonás 
egész .beállítása, jelenetezése, az alakok — az 
Apostol főalakiját kivéve — mind az enyim, 
Petőfitől az ötödik jelenetten idézem ezt a 
mondatot: A világban vannak-e még sziv-ek?! 
— a szivek mélyin lángol-e szerel-em — s ez 
nem is az Apostolból, hanem más költeményé-
hői való, mert minid tanulmányoztam, min-
den Petőfit, hogy annál közelebb juthassak 
az Ö szelleméhez. A hetedik jelenetben (80. 
oldalon) megtartottam azt a helyzetet, mi-
kor a -börtönben ülő Apostol -az énekelő ma-
dárhoz beszél, valamint, amikor a. halott fe-
leség árnya előtte megjelenik, viszont Az 
apostol-ba-n csak jelezve van a helyzet, a Ti-
tán-ban pedig jelenetezve. Az utolsó öt jele-
net teljesen az enyém, minden sora az, kivéve 
ezt a Petőfi-sort: megkorbácsolom a világot. 
Csak azt a megoldást vettem még, hogy az 
Apostol kiszabadni a börtönből, az emiitett 
Petőfi-mondat az őrültből, a józan konstruk-
ció kedvéért, A király-gyilkosságot ós az 
Apostol halálát el-hagytani, mert már a gyil-
kosság nélkül is teljes lehet valamely dráma 
és mert a halál szerintem nem tragédia, ha-
nem elkeriilheteftleoi .közömségpsség?, amilhez 
nem kell épen drámai hősnek lenni. 

Azt hiszem, ennyi teljesen elég Balassa 
Ármin dr. idézett megállapításának megdön-
tésére. Igaz, hogy különösen mifelénk nem 
szokás a krit ikára kritikával válaszolni, — 
ellenben szabad, mert végeredményben ne-m 
a belevont személyek a fontosak, hanem az 

igazság és szabadság szelleme és -mert én nem 
tértem i á Balassa Annin u-r egyéni vélemé-
nyére, hanem egy — esetleg engem diffamáló 
— megállapítására. iS az ügy igazolására még 
csak azt mondom el, mi vezetett engem, ami-
kor a Petőfi övül töményt színpadi munkává 
tettem. 

Halott dologgá tették Az apostolt, Az is-
kolákban ugy tanítják, hogy Petőfinek elhi-
bázott müve. A mai magy-ar közifelfogás csak 
ezt tudja róla. Én pedig ugy érzem, hogy ez 
az a magyar -alkotás, amely mint híven lefor-
dított költemény a legtöbb dicsőséget hozná 
a magyar irodalomra, a legeredetibb, a leg-
magyarabb kulturális szemponttól, amit egy 
évezredben magyar nyelven -megírtak, nem 
egyszer olyan nagy és olyan fenséges, mint 
az Uj testamentum, krisztusi szellemű. A ma-
gyar kritika soha nem tévedett akkorát, mint 
Petőfi eme müve óta, amikor tönkre engedte 
tenni ezt a költeményt a magyar köztudat-
ban. 

Ez a hitem és ez végső eredményként 
megmagyarázza, -ha minden-képen Ihü akar-
tain maradni az Apostol, illetve Petőfi szel-
leméhez, s ha az én egyéniségemet lehetőleg 
elrejteni igyekeztem. 

Szalay János. 

A szinügyi-bizottság. 
Mivel augusztus végén a „nagy cápá-

| ról" írni már alig lehet, valamiről írni pedig 
m-égi-s csak kell, a „szinügyi bizottság" ke-
rült már megint a helybeli lapokban felszín-
re, ezen kedvenc témájuk, amelyből, amint 
ez már egyfczer bebizonyult, oly könnyen 
lehet mesterségesen botrányt csinálni, de a 
melyről bátran állithatom, hogy talán még 
soha ügy a -nyilvánosság előtt annyi jezs-ui-
tizmussal, álszenteskedő szemforgatással, 
annyi célzatos félrevezetéssel, kirívó szemé-
lyeskedéssel és az őszinteség teljes hiányá-
val nem kezeltetett, mint ezt már hosszabb 
idő óta -épen a helybeli sajtó teszi és ha iga-
zán keresnünk kellene az-okat, akik a bot-
rányt minden alap nélkül insc-eniro-zták, föl-
fujták és országos botránnyá fejlesztették, 
akkor csakis a sajtó illető képviselőiről lehet 
szó, akik — ma már bebizonyitottan — tel-
jesen alaptalanul, puszta személyeskedésből 
és elsősorban az intézménynek és városunk-
nak kárára, kezdték, annyi ideig föiszinen 
tartották és m-ost újból fölmelegítik a több 
mint visszatetsző ügyet. 

Már hónapokkal ezelőtt nyilvánvaló 
lett a szereplő egyének nyilatkozataiból min-
denki előtt, aki csak némi figyelemmel ki-
sérte a csúnya ügyet, h-ogy az részint a leg-
nagyobb -könnyelműséggel és f-elelületesség-
gel (Gerle—Back), részint a legkirívóbb 
rosszhiszeműséggel (ujságirók) kezeltetett és 
hogy azon ráíogásból, hogy egy elismerten 
elsőrendű vidéki színésznő szerződtetését 
akartam Almássynál keresztül vinni (ami ha 
ugy lett volna, még akkor sem képezhetné 
komoly szemrehányás tárgyát), egy szó sem 
igaz. 

De azért a t. ujságirók, élükön a Napló 
szerkesztőjével, aki rövid időn belül másod-
szor jutott szerephez e városban és aki sze-
mélyeskedéseivel sikeresen buzgólkodik ezen 
első helyen állott vidéki lap nívójának leszál-
lításán, utána pedig a Szeged és Vidéké-nek 
„a színigazgatóval szemben annyira elfogu-
latlan!" főszerkesztője újból csak belemász-
nak a sárba és igyekeznek abból valameny-

nyit ráfröccsenteni arra, akinek az a nagy 
bűne, hogy lapjaik mellé a „Déhnagyaror-
szág" alapítása és fennállása érdekében mű-
ködött és akit ezért, — no de talán még va-
lami másért is, — gyűlölnek és letörni ki-
vannak. 

Nem törődöm vele, de törődöm e vá-
ros polgárainak tiszteletével ős szimpátíáy 
.iával és ezért kell néha-néha ezen ura-k kis-
ded játékát lelepleznem, -nehogy talán mégis 
csak egy ember higyj-en nekik. 

Ami- pedig a szinügyi bizottságot illeti, 
igenis ragaszkodom ahhoz, hogy a történtek 
után a közgyűlés válassza azt. 

Ha valaki, ugy én tudom és érzem, hogy 
teljesen hivatott ugyan a tek. tanács az ily 
bizottság megválasztására és m-egtisztelve 
fogadnám ma újból megválasztásomat az ö 
kezéből, de itt nem erről van szó, hanem ar-
ról, hogy ma már — és ebben nem kis ré-
szem van nekem — a fennálló szabályren-
deletek alapján minden szinházi ügy végső 
stádiumában a közgyűlés elé tartozik és már 
ezért is egyedül célravezető az, hogy a köz-
gyűlés azokban, akik ezen ügyeket első fo-
kon intézik, a saját bizalmi férfiait és nem 
holmi protekciós egyéneket lásson, mert kü-
lönben könnyen — és a szinügy ártalmára 
— újból beállhatnak a mult félév esemé-
nyei. 

Ha valaki, ugy én büszkélkedhetn-ém 
azzal, hogy az első voltam, aki a novemberi 
bizottsági gyűlésen a bérbeadás mellett fog-
laltam állást, amit a közgyűlés azután ja-
nuárban magáévá is tett és újból én voltam 
az, aki ezen az izgatott januári gyűlésen azt 
védtem, hogy helyes ugyan az elv, de nem 
most, az annyira kedvezőtlen általános vi-
szonyok között kell és szabad ezt megkez-
deni és ime három hónappal később és most 
már végérvényesen ezt az álláspontot is ra-
tifikálta a közgyűlés. 

De nem hivatkozom erre, mert nekem 
nincs arra szükségem, hogy az ilyennel nép-
szerűvé igyekezzem magamat tenni. 

De teszek én az én sajtóbeli jó barátaim-
nak egy szívességeit; a kezükbe adom maga-
mat. Strébereskedem és nyiltan bejelentem, 
hogy a szinügyi bizottsági tagságra aspirá-
lok, oda valónak tartom magamat, mert — 
hisz ez nem érdem — kevesen vannak e vá-
rosban, akik a bel- és külföldön: több szini-
előadást látnak és láttak, mint én, érdeklő-
döm a színészet iránt (és hogy ők ne Írják, 
megírom én, a szinésznök iránt is) és azon 
körülbelül tiz év alatt, amióta a bizottság 
tagja vagyok, a szinház és a közönség érde-
két legalább is annyira védtem, mint akár-
mely más bizottsági tag. 

Rajta tehát, buktassanak ki! 

Wimmer Fülöp. 

Kelemen Béla beszámolója. Kelemen 
Béla dr., a szegedi II. kerület képviselője az 
elmúlt héten Alsótanyán, most vasárnap pe-
dig Felsőközponton tart beszámolót. Kisére-
tében lesznek Kószó István dr., a szegedi fiig 
igetlenségi párt elnöke, Pap Róbert dr., Ső-
reghy Mátyás dr., Tóth Imre dr., Temesváry 
Lajos dr. és Fajka János dr. A felső-központi 
állomáson bandériummal fogadják az érkezü-
ket, A képviselőt Bartucz István üdvözli. Mi-
se után a függetlenségi népkörbe mennek, a 
hol az ülést Fajka Lajos dr. nyitja meg. Ez-
után Kelemen Béla képviselő elmondja te-
számolóját. Utána Kószó István dr. fog te-
szélni. 
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SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET. 
8 É A M MFLWR: 

HÉTFŐ: Cigányprímás, operett. 
KEDD: Kaméliás hölgy. 
SZERDA: Cigánybáró. 
CSÜTÖRTÖK: Leányvásár, operett. 
PÉNTEK: Sárga liliom. 
SZOMBAT: Sztrájkol a gólya, (Bemu-

tató.1) 

* Az első előadás. Megvolt *az első 
előadás és megkezdődött — a legkiönyörtele-
n-ebb augusztusi melegben — az uj tagok be-
mutatkozása. Kár volt a Farkassal nyitni 
meg a szezont és kár, hogy az egész heti mű-
sor -üres házakra van bazirozva. Melegebb, 
(közvetlenebb és (biztatóbb lőhetett volna a kö-
zönségnek s az u j és régi tagoknak első talál-
kozása, ha az igazgatóság ép az első hét mii-
sorát ugy átlátja össze, hogy a daralb nép-
szerű, de a szegedi szinipaldon még nem hal-
lott melódiák újdonságával vonzhatja a kö-
zönséget a színházba. Nem igy történt ós ezen 
már segíteni nem lehet. Az elhibázott takti-
ka kínos eredménye mutatkozott: alig vol-
tak ötvenen a színházban. íAz előadás von-
tatott-, unalmas volt, alig-alig kapott egy-egy 
jelenetben lendületet. Nem akarjuk az első 
előadás után részletezni a rendezés félszeg-
ségeit, bizumk abban, hogy á .melegebb idők 
elmultával nagyobb nyugalommal ós körűite-
k-intéssel fogják a színpadot berendezni. De 
már itt megjegyezzük, hogy semmi esetre se 
fogunk megbarátkozni tudni a szegedi szín-
padon otthonos csillár-reudszerrel és azzal, 
ihogy ny-ilt sz-inen való változás esetén még a 
gyulai szín-padon is szégyenkezésre /késztető 
függönyt Iwcsássanak a színpadra. Konven-
ció, hogy u j tagok bemutatkozása napj-an vé-
leményt mondjunk, mindjár t az első föllépés 
után. Én ezt nem teszem meg, azt hiszem, 
többször ós nagy figyelemmel meg kell nézni 
egy színészt ához, hogy a szegedi színpadon 
való elhelyezkedéséről, tehetségéről és erejé-
ről véleményt lehessen mondani. Mégis föl-
emii t jük Körmendyt, -aki Szabó Györgyöt 
játszotta ós ugy látszik, vezető szerep betöl-
tésére van hivatva, 

* Kaméliás hölgy. Turányi Alajos sze-
relmes szi-nész kedden mutatkozik be A ka-
méliás hölgy Ar.mand szerepében. Nic-hesset 
Pálma Tusi, az uj naiva játsza, Vervillet 
Szendrő Gyula, az uj jellém'szjinész, Gas-
tont Körmendy Kálmán, aki a Vígszínháztól 
került Virányi helyett a szegedi társulat kö-
telékébe. 

* Luxemburg grófja. Holnap, vasárnap 
este, Luxemburg gráf já t , az elmúlt szezon-
nak nagysikerű operettjét hozza színre a 

szinház. A oimszerapet Békefi, Lajos játsza, 
aki .Szegedre visszatérve, -ezúttal lép föl elő-
ször. Renét Sümegi Ödön, a közönségnek 
szintén régi ismerősé, énekli. Angéla szere-
pében Irányi mutatkozik be. Juliette Déri 
Rózsi, a márki Heltai Jenő marad. 

* Az aradi színtársulat. A Függetlenség 
i r ja : Szendrei Mihály színigazgató most köz-
li lapunkkal társulatának névsorát és leve-
lében hangsúlyozza, bogy helyt adott a sok 
helyről felhangzott panaszoknak ós uj tagok-
kal frissítette fel a társulatot. A magunk ré-
széről azonban kénytelenek vagyunk -konsta-
tálni, hogy az aradi előadások alacsony nívó-
ján a felfrissítés nem emelhet, mert — hár ezt 
igazán „sok helyről" sürgették — hozzáértő 
rendezőt a direktor most se szerződtetett. A 
direktor közlése szerint a régi tagok közül 
maradnak: Benk-őné, -Beregi dr., Di-ósy Niusi, 
Delli, F-ollinuszné, Győző, Herold, Heppesné, 
Kesztler dr., Kápolnay Juliska, Polgár, Nóg-
rády Malvin, Várnay, Tilger, Rontay Boris-
ka, Szendrei, Kulcsár. Ujak: Bari-cs Gyula 
bariton énekes bonviván (Kolozsvárról), Pál-
fi Vilma két évig pozsonyi primadonna) éne-
kesnő, Ocskay Mihály tenor (Temesvárról.), 
Kiss Mariska vígjátéki szuíbrett (Debrecen-
ből!), Komjáthy Miéi énekes inaiva (Akadé-
mia), Zempléni Zoltán társalgási (-Akadé-
mia), Virág'h Laci n-aturburs. Asztalos Irma 
társalgási, Hampel Il-ona segédénekesnő. 

* A cigányprímás. Kálmán Imre sok 
diadalt ért operettje, A cigányprímás, hétfőn 
kerül színre Heltai Jenővel, -a -címszerepben. 
Antal Erzsi szerepét Irányi Ella játsza. An-
tal Erzs-i ugyanis betegsége -miatt egyelőre 
nem vehet részt az előadásokban. Szereplőt 
-cserélt a fiatal prizmás szerepe is, ezentúl Sü-
megi Ödön játsza az i f jabb Ráezot. 

* Sztrájkol a gólya. A színházi iroda 
jelenti: Szombaton ikerül bemutatásra a 
Sztrájkol a gólya cimü énék-es bohózat, a 
mely a Vigszinház -műsorán szerepelt hosszú 
ideig. Vidám, eleven, ötletek-kel teli darab, a 
mely állandó derültségben tar t ja a közönsé-
get. Vezető szerepeit Déri Rózsi, Békefi, Soly-
m-ossy, Heltai, Miklóssy Margit, Szendrő és 
Miíhó játszák. 

* Bebel a színpadon. Aligha ismert do-
log, hogy a nagy szocialista vezér a színpa-
don is szerepelt. Nem magától ment, — vit-
ték a színpadra. Heinz Gordon, jónervü német, 
vigjátékiró ezelőtt vagy ny-olc -esztendővel 
irott iM. d. R. (Mitglied- des R-eielhstages) ci-
mü komédiájában szerepeltette Bebelt, /ki-
kérvén természetesen az agg vezér 'beleegye-
zését, aki némi buzódozás után bele is egye-
zett a dologba. Bebel Au-gust -Behlert néven 
szerepelt a darabban és még igy is bizonyos 
cenzori kellemetlenkedésekre adott alkalmat. 
Drezdában, ahol a darab először került szin-
re, a cenzor határozottan megtiltotta az -Au-
gust keresztnév használatát, Berlinben pedli-g 
megtiltották a megszemélyesítő szimésznek, 
hogy Bebel maszkjában lépjen fel. A német 
színházi cenzúra még Bebelt jellegzetes kis 
szakállátói ós általánosan népszerű keresztne-
vétől is rettegett. 

£DIS0N 
M O Z I - O Z I N H A Z . 

FEKETESAS- ÉS 
CSEKONIGS-UTCA 
SARKÁN. 

Vasárnap 31-én. 

Simplon. Színes természeti. 

ElSŐ Zálog. Cowboy dráma. 

Dolfi mint apach. Humoros. 

Egy drága tréfa. Humoros. 

f e H t t e M L 
Nagy sláger-dráma. 
Főszerepben : Henry Portén. 

Az Edison szinház 
tulajdonosa a nyári 
szünet alatt a szin-
házat teljesen át ala-
kítva, az uj szezont 
e hó 30-án nyitja 
meg és naponta tart 

előadást. 

Hétköznapokon d. 
u. 5, vasár- és 
ünnepnapokon 3 
órátólfolytatólag 

A záróra. 
Az 1913. évi XXXVI. törvénycikk Bu-

dapest és környékére ,az üzletek zárva tar-
tását tudvalévőleg akként szabályozza, hogy 
mindért üzlethelyiség, iroda és raktár este 8, 
élelmiszer-üzletek este fél 9 órától reggel 5 
óráig zárva t-artandók. Ezen törvény 2. sza-
kasza értelmében a kereskedelmi miniszter, 
elrendelheti azonban, hogy az üzletek este 
7, illetve fél 8 órakor zárandók. A 8. szakasz 
pedig feljogosítja a törvényhatóságokat, 
hogy a törvény keretén belül szabdlyrende-
tileg szabályozzák a zárórát, jobban mondva 
az üzletek zárva tartási idejét. 

Baross Gábor óta (Vasárnapi munka-
szünet) végre most először foglalkozott a 
törvényhozás a kereskedelmi alkalmazottak 
sz-ociális kérdésével. Igaz, hogy a legköny-
nyebben megoldható kérdést fogta meg. Any-
nyira könnyen megoldható kérdés ez, hogy 
szinte nem is a kereskedelmi alkalmazottak, 
hanem legalább is oly mértékben a kereske-
dőknek is szociális kérdése. Mert ki meri álli-
lani, hogy a kereskedő testi s szellemi ereje 
nem oly mértékben megkivánja-e a pihenést, 
mint ,az alkalmazotté? a tulbuzgó kereske-
dő törtetésének gátat vet ez a törvény, de 
végeredményében ez néki válik javára. 

Téves tehát az a sokat hangoztatott ál-
litás, hogy ez a törvény az alkalmazottak 
érdekében alkottatott és hogy városunkban 
a szabályrendelet megalkotása csak a ke-
reskedelmi alkalmazottak érdeke. Meg kell 
alkotni a szabályrendeletet mielőbb, még pe-
dig ugy a kereskedők mint a kereskedelmi 
alkalmazottak közös érdekében. 

Hogy állunk most -Szegeden az üzleti 
záróra kérdéssel? Természetesen szabályo-
zatlanul. Vannak szakmák, ahol 7 órakor 
zárják az üzleteket, mások 8, sőt 9 órakor. 
Az üzletnyitása ugyanígy változik. Sok üz-
letet délben, az ebéd idő alatt 1—1 -és fél órá-
ig zárva tartják, másutt felváltva mennek az 
alkalmazottak ebédelni. 

Számos kereskedővel beszéltünk a zár-
óra kérdésben. A rőfös, divat, szőnyeg, bú-
tor, -ékszer, könyv, varrógép kereskedők pil. 
szívesen bezárnák -este 7 órakor üzletüket, 
de . . . És most következnek a hihetetlennél 
hihetetlenebb kifogások. Kifogások, melyek 
semmi komoly alappal sem birna-k, melyeket 
csak az egyöntetűség hiánya -és a kicsinyes 
féltékenység vagy az álszemérem szül. Egyik 
szakmabeli kereskedő nem zárja be addig 
üzletét, mig a mási-k -szak-máj abeli, mondjuk 
nagyobb, vagy jobban szituált kereskedő be 
nem zárta. „Nem tehetem ki magam keres-
kedőtársaim megszólásának." És ha pl. az a 
jobban szituált kereskedő a feleségének adott 
az üzletben találkozást és -őnagysága késik 
és ezért nem zárja be az üzletét, han-em vár 
ugy ő, -mint teljes személyzete, akkor vár 
a szomszéd boltos, annak a szomszédja és 
igy tovább. Szóval, ha őnagysága fésülőnője 
későn jön, ak.k-or 8—10 egy szakmabeli üz-
let a szokott 7 óra helyett 8 órakor zárja be 
üzletét. Éz pedig nem vicc, hanem valóság. 
Hasonló komoly okokat és akadályokat hal-
lottunk még sokat, de a folytatott beszélge-
tésekből megállapíthatjuk, hogy a záróra-
szabály-ozásnák komoly akadálya kereske-
dőink körében nincsen. 

Lényeges kérdés, hogy -hány órára té-
tessék a záróra. Bbben már vau -eltérés, ugy 
a kereskedők, .mint a 'kereskedők és alkalma-
zottak között. Amint említettük, a kereske-
dők egy igen tekintélyes része, szívesen zár-
ná be 7 órakor -üzletét. Mások a nyári hó-
napokban 7 és fél órakor, a többi hónapban 
7 órakor, viszont -egy, ugy súlyra, mint 
számra jelentéktelen rész legjobban szeretné, 
ha tovább is teljes szabadsága lenne, de ha 
már muszáj, akkor belenyugodnék a 8 órába. 
És sajátságos, ezek az ellenkezők m-ég alig 
pár -éve maguk is segéd-sorban álltak! 

A záróra kérdésének elbírálásával két 
érdeket keli szem előtt tartanunk: -a kereske-
dő anyagi érdekét és a kereskedő és alkail-
mazottainak testi és szellemi erejének kér-
dését. Az utóbbi -természetesen- a mielőbbi 
zárórát, illetve a mennél több pihenő időt kí-
vánja. Nehéz kérdés azonban az ányági ér-
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A bajnoki 
küzdelmek. 

Szilárd alapokon nyugszik ia 
magyar íutballsport. A bajnoki 
küzdelmek nyújtják ezt a biztos 
alapot, amelyen a legnépszerűbb 
sportág fejlődik, egyre hatalma-
sabban, mindig nagyobb és na-
gyobb tömegeket hóditva ugy az 
aktiv résztvevők, mint a passzív 
szemlélők sorából. 

Vasárnap, e hó utolsó napján 
ismét teli reménységgel indulnak 
a pontokért való küzdelembe csa-
pataink. Gyengék és erősek ugyan-
azt remélik: a győzelmek soroza-
tát. a népszerűséget, erkölcsi si-
kert, anyagi gyarapodást, mély 
utóbbi révén Vélik fehenditerii ai 
többi sportágakat. Hiába csepülik 
a futballt a kényesebb sportok 
magas lovon ülő Wivéi, mégis csak 
ugy van, hogy a futball képezi fő 
erőforrását minden más sportunk-
nak. 

Nem egyszer irtunk róla, hogy 
ilyenkor, amikor még üresek a 
bajnoki tabellák kockái, minden 
csapat a legjobbat reméli, pedig 
mindegyik tudja, hogy tiz között 
nemcsak első, második vagy har-
madik lehet, hanem kell lenni ne-
gyediknek, ötödiknek stb. és utol-
sónak is. És mégis, mindenki re-
mél és ha lefektetik a porondra 

ötször, hatszor, újra talpra áll, 
újra küzködik és nem csügged, 
mert a harc tüzében edzi fegyver-
zetét, neveli játékosait. Az örökké 
változatos küzdelem, a gyengéket 
is éltető reménység adja meg a 
bajnokság zamatját és izét. Csa-
patok nőnek, csapatok törpülnek 
az örökös küzdelemben és a legía-
kóbb dresszekből, az ismeretlen-
ség homályából is kicsiUámlik idő-
közönkint egy-egy kiváló tehet-
ség. 

Íme a bajnokság ezeket a tulaj-
donságokat ifogtelja magában s 
ezért szeretik egyre jobban. Ezért 
várják nehezen játékosok és nézők 
egyaránt a küzdelmek kezdetét s 
alig vesszük észre, máris bent va-
gyunk a forgatagban, a forduló 
kellős közepén. Sokszor ugy esik, 
hogy még az utolsóelőtti meccsek, 
a második forduló végén sinos 
döntés, sem az első, sem az utol-
só, sem a közbenső helyéket ille-
tőleg s igy természetes, hogy a 
bajnokság állandóan leköti az ér-
deklődést egy teljes esztendőn ke-
resztül. 

Ezzel a bizonytalansággal in-
dulnak csapataink a bajnokság 
1913—1914. évi küzdelmeibe. A 
legfőbb kérdés a magyiar futball-
kérdésben az, vájjon a bajnokság 
főbér'löjét, a nyolcszoros bajnok 
FTC-ot legyüri'k-e, avagy íoiytat-

ja-e az ötös sorozatot tovább? Nem 
ismeri a futball természetét, aki 
erre határozott feleletet mer adni. 
Hisz ép az a reménység, amelyet 
minden csapat táplál, hogy jobban 
fog szerepelni, mijit :a minit eszten-
dőben, teszi bizonytalanná a jövőt. 
Igaz, hogy a mult évi bajnokot is 
ez a vágy ösztönzi, de szemben 
találja magát az egyre ádázabb 
küzdelemmel, mely vele szemben 
megkétszerezi a csapatok erejét, 
ami nem is csoda, hiszen minden-
ki tudja, hogy csak .az ő testén 
keresztül juthat a révbe. S ez a 
helyzet természetesen a vidéki ke-
rületekben is . . . 

tmm 
SzAK kombinált — Szabad-

kai MTE. Egész nyáron át vidé-
ken túrázott a SzAK kitűnő tarta-
lékcsapata. Győzelmet-győzelem-
re halmozott a szomszéd városok 
klubjainak első csapataival szem-
ben és csak Zomborban szenve-
dett vereséget a kapuis indiszpo-
náltsága folytán, de viszont elő-
zőleg ott is győzött. Igy érdeklő-
déssel várjuk a csapatnak mai 
játékát, mer't már két hónapja nem 
láttuk meccsben. A mérkőzés ér -
dekességét növeli az is, hogy uj 
erők mutatkoznak be. Elsősorban 

P R O G R A M : 
SZAK IIISZEGEllI S P O R T T E L E P E . 

SzAK —SzMTE 
:: mérkőzése . :: 

SzAK: hamb. uörüs-fekeféb: Strubert 
Báck Molnár 

GroszA. Piros Mihályka 
Reick Tóth Elek Kertész Lantos 

Szabadkai M T E : piPOSSk: 
Szaulics Sipos Milodánovics Nagy Mukiás 

Egkenyi Bódi Lulics 
Matkovics Bajza 

Szkala 
Biró: Gerő Miksa. (Kecskeméti AB.) 

A mérkőzés délután öt órakor kezdődik. 
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Mallátra kíváncsi 'mindenki. Nagy 
klasszisu játékosnak tartják. Ma 
centerhalfot játszik. Jobboldali 
partnere volt 'klubtársa, a fővá-
rosból visszatért Grosz Ali lesz. 
Hir szerint nagyon fejlődött. A 
csatársorban játszik hosszabb tá-
vollét után Szolcsányi, a kapuban 
pedig Sörös, a SzAK első csapa-
tának jó balösszekötője fog véde-
ni, ki futballlkarriérjét tulajdon-
képen kapuvédéssel kezdette. A 
szabadkai csapat méltó ellenfele 
lesz a SzAK kombináltjainak. Egy 
éve 'küzdenek a bajnokságért és 
már is .számottevő játékerőt kép-
viselnek. Legszebb győzelmük a 
Szabadkai SE ellen elért 3:0 ered-
ményük volt. 

A SzAK választmányi ülése. 
Csütörtök este számos tag jelen-
létében bástyái Holtzer Tivadar 
elnöklésével tartotta a SzAK ren-
des havi választmányi ülését. 'El-
sőnek Kéry atlétikai osztályveze-
tő beszámolt .azon szép sikerekről, 
amelyeket a SzAK atlétái a bajai, 
újvidéki és szabadkai versenyeken 
arattak. Utána Kardos főtitkár re-
ferálta el a labdarugó-osztály, il-
letve a labdarugó-csapatok műkö-
dését. Utóbbiak az utolsó hónap-
ban sikeres mérkőzéseket rendez-
tek, melyek szép jövővel biztatnak 
a legközelebb meginduló bajnoki 
küzdelmekre. Ivánkovits íőpánz-
táros terjedelmes jelentését a tit-
kári előterjesztések követték. Zsi-
day igen érzékeny levélben búcsú-
zik a klubtól és egyben szakosz-
tályi tagságáról lemond-. A vá-
lasztmány sajnálattal ve'szi tudo-
másul a kiváló atléta távozását. 
Jegyzőkönyvi köszönetet szavaz 
eredményes működéséért, amit át-
iratban hoz tudomására. A pálya 
sikeres helyreállításáért ováció-
ban részesítette a választmány a 
SzAK mérnökét, Polczner Erőst. 
Utolsó tárgynak maradt a tagfel-
vétel. Ismét számos tag jelentke-
zett, köztük Vér II. az SzTK volt 
játékosa és Mallat. Kívülük uj tag-
jai lettek a SzAK-nak: Rósa Ernő, 
Rósa Ernőné. Orf Aurél, dr Tóth 
Imréné, Freifeld Ferenc, Havas 
Árpád, Déry Ernő, Genát Ernő, 
Mandel Zoltán, Kástenbaum Sán-
dor, Neumann Dezső, Csáki Ká-
roly, Roth István, Fischer Zoltán, 
Rác István, Rútíts András, Beré-
,nyi N., Lengyel Ervin, Tarján Il-
lés, Amigó Gyula, Rác Jenő dr, 
Balogh Béla, Kedves István, 
Glück József, Vájta Jenő dr, Gál 
Miksa, Földi Lajos, Dénes Károly, 
Bereck István, Kónya János Ku-
har Vilmos dr, Kőnig Frigyes, 
Kiss Mátyás, 'Horváth Endre és 
Fritzner György. 

S Z E G E D I S P O R T 

Az első kupamérkőzés. Va-
sárnap mérkőznek először az uj 
szezonban a Magyar Kupáért. Á 
M. A. F. C., a 11. osztály bajnokje-
löltje játszik az Újpesti Törekvés 
Sport Egyesület csapatával. Az 
U. T. S. É. nem megvetendő ellen-
fél. Megnyerte az I. L. Sz. bajnok-
ságát s a mult évben veretlenül 
győzött a IV. osztályban. Most a 
pestkörnyéki kerületbe tartozik. 

A biróküldésiilluzióriu^a teszi 
néhány fiatal birónak az az elha-
tározása, hogy csak azon a mér-
kőzésen bíráskodik, .amelyikre elő-
zetesen fölkérték. Ha tehát hiva-
talból küldi ki a M. L. Sz. lemond 
a bíráskodásról. Tiszteletre méltó 
dolog az önérzet, de a M. L. Sz. eb-
ben a dologban mégsem veheti te-
tkintetbe, mert a biróküldés re-
formját azért alkotta meg, hogy a 
birómizériákon segitsen, nem pe-
dig, hogy még növelje. Módot kell 
keresni tehát a lemondások meg-
akadályozására, ha másként nem 
lehet, fegyelmi büntetésekkel is. 

A főváros fubalisportja. 
Budapesten ma megkezdődnek 
már a bajnoki mérkőzések. Legna-
gyobb érdeklődés az FTC—Tö-
rekvés és a MAC—BAK meccs 
iránt mutatkozik. Játszanak ezen-
felül bajnokit a III. Iker.—NSC és 
UTE—BTC. A mult héten nálunk 
járt MAFC az UTSE-vel kerül 
össze Kupa-mérkőzésben. 

Vér li. név alatt ismert labda-
rugó, aki eddig az SzTK első csa-
patában játszott, felvételét kérte a 
SzAK-ba. Amint í r ja : csak a SzAK 
színeiben szeretne játszani. A fej-
lődni képes futballista kérelme tel-
jesült és ezentúl, — egyelőre a 
második csapatban. — a népszerű 
vörös-fekete színeket viseli a kék-
fehér helyett. 

Berke Árpád, az SzTK kitűnő 
hátvédje körül, 'hir szerint érdekes 
bonyodalmak dalinak egyesületé-
ben. A vezetőség ki akarja hagy-
ni a csapatból, 'amibe azonban a 
pesti játékosok nem akarnak be-
lenyugodni és sztrájkkal felelnek. 

Csak ketten maradnak az 
SzTK első csapatából és pedig 
Csáki kapus és Rónai balszéiső, a 
többi 'helyét csupa fővárosi játé-
kos foglalja el. Igy a kék-fehérek 
csapatában .az uj bajnokságért ki-
lenc fővárosi labdarugó fog küz-
deni. 

A SzAK I. Temesvárt. A 
kerületi bajnokság második he-
lyéért ma Temesvárt a TAC-a! le-
folyó döntő mérkőzést a SzAK a 
következő csapattál játsza le: 
György, Gömöri, Weisz, Szalai, 
Sziics, Müller, Hapa, dr. Blazsek, 
Fiirst, Majkó és Horváth. Ámbár 

1913. augusztu.-- 31. 

a szabályok értelmében Blűni és 
Sörös nélkül kénytelen a SzAK a 
küzdelmet felvenni, mégis remél-
jük, hogy idegenből is győzelem-
mel tér haza a csapat, amely a vi-
déki csapatokkail 'szemben fölé-
nyesen játszott utolsó mérkőzé-
sein. A mérkőzést Biró Sándor 
vezeti. Számos kilubtag és sport-
barát kiséri a vörös-feketéket Te-
mesvárra, ahonnan éjfélkor jönnek 
VISSZA 

A DILSz megalakulása. A-
mennyiben az Ifjúsági Labdarugó 
Szövetség déli kerülete szabály-
szerűen megalakul, ugy a SzAK is 
benevezi csapatát. Ilyen határoza-
tot hozott a szakosztály keddi ülé-
sén. 

21 bajnoki mérkőzést játsza-
nak vasárnap a fővárosi csapatok. 
Ebből négy mérkőzés az l. osz-
tályra, egy a II. osztályra, hat a 
III. osztályra és tiz a IV. osztály-
ra esik. 
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lATLETiKA 
A vidéki propagandák. 
A Magyar Atlétikai Szövetség 

tervéhez hiven minden szükséges 
előkészületet megtett a diósgyőri 
propagandaverseny minél nagyobb 
sikere érdekében. A nevezések 
határozottan, jól sikerültek, mert 
102 atléta 172 nevezést adott !e. 
Egyesületek szerint egyformán 
vesz részt a viadalon a vidék és 
a főváros, mert a vidék és a fővá-
ros is 9—9 egyesülettel vonul fel. 
A vidéki nevezések száma azon-
ban nagyobb, amennyiben 88 vi-
déki nevezéssel, 84 fővárosi neve-
zés áll szemben. 

Külsőségekben tehát nagysza-
básúnak Ígérkezett a viadal, ame-
lyet azonban leront az egyesület-
nek a pontversenyért való ver-
senyelőtti viaskodása. Nem tetszik 
néhány egyletnek a versenypro-
gram összeállítása, mert az elője-
lek nem kecsegtetnek biztos siker-
rel. Ez teljesen elegendő ok arra, 
hogy a MASz szépen elgondolt 
törekvéseit cserben hagyják. 

A vezető atlétikai egyesületek, 
amelyek most 'mutathatnák -meg 
áldozatkészségüket és az atlétika 
propagálásával szemben kifejezhe-
tő önzetlenségüket, ezt a viadalt 
háttérbe '.szorítják olcsó külföldi 
babérok kedvéért, mert a progra-
mon nem szerepelnek egész vona-
lon olyan számok, amelyek az áí-
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Utólag megbántott egyesületek 
győzelme esetén nem annyira a 
propaganda oélját, mint inkább a 
vélt sérelmet szenvedő egyesüle-
tek népszerűségét emelnék. Ez pe-
dig nem ok arra, 'hogy akár a Ma-
gyar Testgyakorlók Köre, amely 
mult vasárnap két osztrák atlétát 
látott viadalán, Bécsbe siessen le-
tarolható győzelmekért, akár a 
Budapesti Egyetemi Atlétikai 
Klüb emelje a WAF nemzetközi 
meetingjének sikerét. Ezt nem 
szabad épen azoknak az egyesüle-
teknek megtenni, amelyek a ma-
gyar atlétikában domináló poziciót 
óhajtanak maguknak kivívni, mert 
a propaganda-versenyek céljától 
való eltávolodásuk csak arra mu-
tatna, hogy óhajtott első pozíció-
juk kivívását nem komoly verse-
nyekben elérhető győzelmek árán 
akarják, hanem olcsó elsőségek-
kel, amelyeket a sporttársadalom 
a viszonyok alapos ismerete mel-
lett kellő értékére fog leszállitani. 

A szabadkai atlétikai ver-
senyhez. Az a sereg atlétikai 
verseny, amely muilt vasárnap el-
döntésre került, csak most teszi 
lehetővé, hogy a Szagátikai Mun-
kás Testedző Egyesület országos 
versenyéről még néhány sorban 
megemlékezzünk. Szabadkán kö-
zel nyolc évi szünet után most 
bonyolították le az első atlétikai 
versenyt, amelyen ezerkétszáz fő-
nyi elökélö közönség jelent meg. A 
verseny eredményeinek sportérté-
két azonban teljesen lerontotta a 
rossz füves pálya, de remélhető, 
hogy a meetiug sikere alapján 
nagy délvidéki városunk vezető-
sége egy modern sporttelep léte-
sítésére szánja rá magát. A ver-
seny létesitése körül a főérdem 
Vojnich József városi főjegyzőt, a 
Bácska elnökét, Hoffmann Kálmán 
városi tanácsnokot, Kelemen Já-
nos és Kalmár Jenő egyesületi 
alelnököket illeti, a viadal nagy 
erkölcsi sikere jórészt az ő érde-
mük. 

A magyar-osztrák reprezen-
tatív viadal. A magyar és oszt-
trák atléták leg jobbjaiból kisze-
melt csapatoknak szeptember 
14-én lesz meg a találkozása ez-
úttal Bécsben, a Viennáriak a Ho-
he Warten elkészült atlétikai pá-
lyáján. Ez tudvalevően a második 
találkozás. Az osztrákok már most 
igen komolyan foglalkoznak a 
minél sikeresebb versengés bizto-
sítása érdekében és az a törekvé-
sük, hogy a Budapesten 8 és fél—— 
2 és fél arányban a magyarok ja-
vára végződött eredményt lénye-
gesen megjavítsák. A kijelölést az 
osztrák szövetség a szeptember 
8-án eldöntésre kerülő bajnoki 

meeting eredményei alapján ejti 
meg. Sikeresebb szereplésüket az 
osztrák atlétikának számottevő, 
fellendülésére alapítják. A ma-
gyar-osztrák atlétikai viadalnak 
programja: 11 versenyszámból fog 
állani. 100, 400, 1500 és 5000 mé-
teres síkfutások, 110 méteres gát-
futás, diszkosz-, suly- és kala-
pácsvetés, rud-, távol- és magas-
ugrás töltik be a programot. Min-
den versenyszámban, két magyar 
és két osztrák atléta indulhat és 
a pontszámoknál csak az első he-
lyet veszik figyelembe. Bármeny-
nyire is törekednek az osztrákok 
a sikeresebb szereplésre, a ma-
gunk réSzérői bajosan hisszük, 
hogy a kalapácsvetés és a rudrna-
gasugrás kivételével győzelmi 
esélyük lenne. A távolugrásban ér-
hetnek még el győzelmet, ha 
Franzl váratlanul jó formát mutat. 

Zsiday István, a SzAK nagy-
képességii sprintere, szeptember 
elsejétől kezdve a fővárosba köl-
tözik. Nagy veszteség éri távozá-
sával a SzAK-ot, melynek legjobb 
atlétája volt. Jellemző, hogy Zsi-
day az egész ősszel a SzAK szí-
neiben fog versenyezni, dacára 
annak, hogy a BEAC tagja lesz. 
Szép elhatározás ez a kiváló atlé-
tától ás annak a nagy szeretetnek 
folyománya, mellyel mindig vi-
seltetett klubja iránt. 

Magyar bajnokok és ma-
gyar atléták. Az osztrák b a j n o k -
ságok szeptember 8-án kerülnek 
eldöntésre. A bajnokságok termé-
szetesen zárt jellegűek lesznek, a 
mint az országos bajnokságok 
Európában nagy általánosságban 
mindenütt zárt jellegűek." Az osz-
trák atlétikai szövetség tehát gon-
dosan védi atlétáinak szorgalmas 
munkáját ás azt a felfogást vallja, 
hogy az osztrák bajnokságok első 
helyei a legérdemesebb osztrák at-
léták munkájának megjutalmazá-
sára szolgáljanak. Igen helyes ez 
a fölfogás, amely fokozza a kisebb 
lehetőségű atléta ambícióját és 
becsvágyát és amely hosszú s 
lelkiismeretes tréning betetőzése 
után nem fenyegeti azzal az eshe-
tőséggel, hogy a bajnokság napján 
megjelenik . a startnál egy idegen 
atléta, akinek az osztrák aTetiká-
hoz kevés köze van ugyan,- de az 
első helyet mégis magának fog-
lalja' le kivételes képességével. A 
Magyar Atlétikai Szövetség, a 
mely ugy látszik az "angol bajnoki 
rendszer változásáig bajnoki via-
dalunk nemzetközi jellegét óhajt-
ja fentartani, helyesen tenné, ha 
közvetlen szomszédaink példáján 
okulva, a magyar bajnokságok 
bajnoki bab éráit a jövőben magyar 
atlétádnak tartaná lenn. 

TORNA 
Modern sportszellemet! 

Az ősz közeledése eszünkbe jut-
tatja újra a Szegedi Tornaegyesü-
letet. Milyen kár, hogy nyáron és 
tavasz utóján egyáltalán nincs 
okunk vele törődnünk. Pardon. A 
nyáron mégis volt valami szenzá-
ciója ennek az egyesületnek. Az 
hírlett, hogy sporttelepe lesz, még 
pedig csodaszép, párját ritkító. E 
hir mindenkit nagyon megörven-
deztetett, de — ugy látszik — 
alaptalanul, mert a telep készülé-
séről most már igazán egy hang 
se hallható. Néhány évvel ezelőtt 
abban a reményben ringatózott 
az egyesület, hogy a város jóvol-
tából tornacsarnokhoz jut. Irt me-
morandumot, fölajánlotta tekinté-
lyes vagyonát, megmozgatott ér-
dekében iut-íát, minden hiábava-
ló volt. Mintha valami átok ült 
volna erre az egyesületre. De mi-
féle átok lehet az? Nem más, mint 
az ott uralkodó dohos sportszel-
lem. Távol áll tőlünk az a gondo-
lat, mintha az egyesületet le akar-
nánk bírálni vagy fejlődésének gá-
tat vetni. Ellenkezőleg, a haladást 
óhajtjuk nála is, mert erre a sze-
gedi sportéletnek nagy szüksége 
van. Haladást szeretnénk látni 
minden tekintetben, még a torná-
ban is. 

Egyesek bizonyára csodálkozni 
fognak ezen a kijelentésen. Pedig 
nagyon megfontoltan tettük ezt. 
Nagyon jól tudjuk, hogy az egye-
sület tagjai milyen kiválóak a tor-
nában. és irigylésre mélitó sikere-
ket arattak, mégis ez nem bizo-
nyítja azt, hogy helyes az a rend-
szer, ameíly ,az egyesület kebelé-
ben uralkodik. Hiszen azt a rend-
szert maguk a németek támadták, 
meg a lipcsei tornaünnep alkal-
mával. Sőt a MOTESz művezetője 
is egy uj rendszernek a híve és 
hirdetője. Általában azt vettük 
észre, hogy Magyarországon 
mindinkább a svéd rendszert ka-
rolják fel, Persze belevisznek egy 
kis magyar temperamentumot. Ta-
lán nem ártana, ha a Tornaegye-
sületben is megkísérelnék a svéd 
rendszert alkalmazni. Az tény, 
hogy alkalmas hely erre nincs. 
Legalább tehát annyit alkalmaz-
zanak belőle, amennyit lehetséges. 
Banga művezető tehetséges em-
ber é§ bizunk benne. 
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A szeptember újra életet visz a 
csarnokába. Legyen a levegője 
friss, kellemes és kivánni való. 

TENNISZ 

A d iósgyő r i o r szágos ten-
nisverseny. A Diósgyőri Atlétikai 
Club szeptember 5—8-ika között 
országos jellegű lawn-tennis mee-
tinget rendez a következő verseny 
számokkal: Férfi egyes (nyilt), ju-
nior férfi egyes (vidékieknek), női 
egyes (nyilt), férfi egyes handi-
cap, női egyes handicap, vegyes* 
páros handicap. A versenyen az 
ország bármely amatőr tennisjá-
tékosa résztvehet. A meetirig két 
főversenyére a Siemens- és Ganz-
gyár igazgatósága értékes tiszte-
letdijakat ajánlott fel. Eddig Kas-
sa, Losoncz, Miskolcz és Ungvár 
legjobb játékosai neveztek; azon-
ban kilátás van rá, hogy a ver-
senyről a felvidék egyik nevesebb 
tennisezője sem fog hiányozni. A 
legszebb és legértékesebb tisztelet-
dijat a női egyes nyilt versenyre 
tűzték ki, amelyben tehát remek 
küzdelemre van kilátás. Részletes 
programot a rendezőség (DAC, -
Diósgyőr, vasgyár) az érdeklő-
dőknek szivesen küld. 

A leányok 
testi nevelése. 

Rövid ideje, hogy a budapesti 
napilapok!, képes folyóiratok il-
lusztrációi felhívják az olvasó kö-
zönség figyelmét a női nem testi 
nevelésére. A külföld régen meg-
látta azt a hiányt, mely a iiu és 
leány általános nevelése között 
feltűnik, a testi nevelést. 

A kor követelménye ez, hiszen 
manapság a nő éppen ugy kiveszi 
részét az élet küzdelmeiből, mint 
a férfi. 

Az angol nők gyermekkoruktól 
kezdve intenziv testi nevelésben 
részesülnek, az eredmény meg is 
látszik, hisz ők indították azt a 
hatalmas világmozgalmat, melyet 
feminizmus néven mindenki is-
mer. 

Nagyos sokan, a testi nevelés-
ről beszélve, a szorosan vett testi 
gyakorlást, tornát, sportolást ér-
tik, pedig nem az. A testi nevelés 
alatt értjük az emberi testre vo-
natkozó mindazon hatásokat, mó-
dokat, körülményeket, amelyek 

akár közvetlenül, akár köz vetve 
elősegítik a test minden irányú 
helyes fejlődését, a már fejlett tes-
tet épségben tartják. Tehát lakás, 
táplálkozás, életmód, ruházat, 
testápolás stb. De mert az emberi 
test fejlődésére fontos hatások 
közül a testi gyakorlatok talán a 
legfontosabbak, erre van első sor-
ban szüksége 'leánynak éppen ugy, 
mint fiúnak. 

A leányok helyes testi nevelé-
sének kérdései közül elsőnek tűnik 
fel az, hogy űzhetik-e a férfiak 
által kedveit sportokat? 

Minden néven nevezendő sport-, 
torna-, atlétikai játékot üz'het a nő 
addig, mig az az egészség szolgála-
tában áll. Mert a tulhajtás, szer-
telenség és rendszertelenség itt is 
megbosszulja magát. 

Nem kell a leánygyermeknek 
hatalmas erőgyakorlatot végez-
nie, nem akarunk atlétát, akro-
batát nevelni, hanem egészséges, 
edzett, ritmikusan mozgó nőt. 

A szülő is jobban örülne piros 
pozsgás, erős csontú, virgonc 
gyermekének, mint a leányka 
egészségével fizetett kézimunká-
jának. A római anya gyermekeit 
mutatta be vendégének kincsei 
gyanánt; a mai anyák a kézimun-
kákkal dicsekednek, mintha az 
udvarias vendég nem egyformán 
dicsérné a kézimunkát, ha jó vagy 
rossz, vagy a szülőnek haszna 
volna ez ítéletből. Gyermekem 
egészsége sokkal fontosafbb, mint 
Érdeklődő Jánosné elismerése leá-
nyom kézimunkájáról. Lássak be 
végre, hogy a testi neveiéji szük-
séges. Vessünk el minden előíté-
letet, s tegyük meg mindazt, amit 
a test rendes fejlődése megkíván. 

Sokan a testgyakorlás közben 
ért balesetek miatt aggódnak. A 
mentők szálóigéjét használom: 
„Mindenkit érhet baleset." Azért, 
mert a város egyik utcáján valaki 
elcsúszott, lábát törte, zárjuk el az 
utcát, ne használjuk közlekedésre. 
Eltekintve ettől, a tornának és at-
létikának oly kifejlett iskolája van, 
hogy a szakszerű vezetés mellett 
a baleset ki van zárva. 

Sokan a nőietlenséget írják ro-
vására. Inkább leszek nőietlen, 
csák szabaduljak meg gyötrő ide-
gességemtől, kinzó főfájásomtól. 

Ellenállóvá edzem testemet, ne-
hogy nőiesen finom termetemet, 
mint gyönge liliomot törje iketté az 
élet szélvihara. 

A testgyakorlásnak alkalmaz-
kodnia kell az ember szervezeté-
hez, s mert a modern gimnasztika 
az ember nemesebb szerveinek fej-
lesztését, épségben tartását, ellen-
álló képességét tűzte ki célul, en-
nek elérésére minden módot, esz-
közt fölhasznál. E tétel maga kizár 
minden olyan gyakorlást, mely a 
test ártalmára lehet. Az életiben 
gyakran fordulnak elő körülmé-
nyek, amikor szükség van lélekje-
lenléte, bátorság-, kitartásra; de 
mind ez előnyök mellékesek, egye-
dül az egészség az, melyre min-
denkinek mindenkor szüksége 
van. Ez előtt meg kell hódolnia 
minden, más követelménynek, le-
dőlnie minden akadálynak. A testi 
nevelésnek a családból kell kiin-
dulnia, folytatódik az iskolában s 
annak végezte után az egyén ma-
ga gondoskodjék a teste nevelésé-
ről. Mind a három nevelési ténye-
zőnek oly gyakorlatról 'kell gon-
doskodnia, mely megfeleljen a 
testnevelés előbb említett céíjának. 
Ha igazán örömet akar szerezni a 
szülő magának, ha életerős, egész-
séges generációt akar az állam, ha 
az egyéni jóérzést mint a boldo-
gulás alapját birni akarjuk: gon-
doskodni kell a test neveléséről, 
mely a lélek hüvelye. 

Felelős szerkesztő: Pásztor József. 
Sporttudósitó: Bárdos Ödön. 

Ha ualamire szüksége uan, hiúja fel 12 -80 -a f , rögtön 
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a f ü r g e . intéz el mindent. 

LUSZTIG IMRE 
SZEGED, Széchenyi-tér 2. 
Főpostával szemben. — Telefon 1018, 

Kötött és szövöttáru 

: kü lönlegességek. : 

SPORTCIKKEK 

Szegedi *tlcti*aí Xlsb, Szegedi TestgyaHortóKHöre 
valamint számtalan Sport-egyesületnél használt és legjobbnak 
bizonyult „Scrum" labdák, valamint az összes futball-
kellékek, futball-cipők, térd- és bokavédők, úgyszintén 

T E N N I S R A K E T T E K 
C P L TET VÉREK UTÓDAINÁL Szeged* Klaüzál-íér. 

Vidéki megrendelések a legpontosabban eszközöltetnek. 

Nyomtatta a kiadótulajdonos: Várnay L. könyvnyomdájában, Szeged, Kárász-utca 9. 
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dek kérdése. Első pillanatra ugy látszik, 
mintha ellentétben állana a korai zárással, 
mivel mennél tovább tartja a kereskedő üz-
letét nyitva, annál többet árul, és annál job-
ban gyarapodnék vagyonilag. ,Ez azonban 
tévedés. A vásárló közönség-n-ek csak egy 
szükséglete van és azt akkor elégíti ki, ami-
kor tudja. Ha a vevőnek szüksége van vala-
mely árura és tudja, hogy azt csak 7 óráig 
szerezheti be, mert ezentúl minden üzlet zár-
va van, akkor vagy 7 óra előtt szerzi be, 
vagy másnap, de beszerzi, az bizonyos s 
igy a kereskedő ha nem aznap, de másnap 
csak eladja áruját. 

Ez szabály, ez atlul csak alig számba 
vehető csekély kivétel van. Az a szükséglet, 
amelynek kielégítése elmarad, iha a vevő 
„aludt rá egyet", az nem számíthat elbírálás-
ra. Az idegenforgalom! Ezt is 'hallottuk em-
legetni. Az idegen este 7 óráig, csak ugy be-
szerezheti szükségleteit, mint a helybeli, sőt, 
mivel neki más dolga nincs is, bizonyára be 
is szerzi. Marad végül egyik szegedi lap ál-
tal emlegetett az a kifogás, 'hogy az alkalma-
zottak, gyári munkások stb. késő estig van-
nak foglalkoztatva, mikor vásároljanak ezek, 
ha este 7 órakor zárják be az üzleteket. 7 
óra előtt! Hisz ha 8 órára tűzik ki a zárórát, 
akkor 8-ig lesznek ők is elfoglalva. És az-
után ezen társadalmi osztálynál a vásárláso-
kat mindig az asszony végzi. Nem vészit te-
hát a kereskedő semmit, ellenben nyer 1 órai 
pihenőt és megtakarítja az 1 órai világítás 
költségét. 

Szivessy -Lehel dr. törvényhatósági bi-
zottsági tag hónapokkal ezelőtt — szinte ko-
rán is — indítványt nyújtott be a törvény-
hatósághoz a záróra-szabályrendelet megal-
kotására. Akkor még a törvény nem volt 
szentesítve és életbe léptetve, a közgyűlés 
tehát kiadta-a tanácsnak azzal, hogy amint 
a törvény életbe lép, hivjon össze az érdekel-
tekből bizottságot és annak meghallgatásá-
val alkossa meg a szabályrendeletet. Elér-
kezett a határozás végrehajtásának ideje és 
felhívjuk a tanácsot, hogy tegyen eleget a 
reá bizo-tt feladatnak. 

Ugy tudjuk, hogy Szabó Gyula kamarai 
helyettes titkár már tüzetesen foglalkozott a 
kérdéssel és a kamara véleménye rendelke-
zésére fog állani a tanácsnak. 

Hoffer Jenő. 

Mit remél Bulgária ? Szófiából jelentik : 
Illetékes helyen szerzett információk szerint 
a nagyhatalmak azt tanácsolták Bulgáriának, 
hogy a thráciai kérdésben közvetlen Török-
országgal egyezzen meg. Ez a kérdés volt a 
tegnapi koronatanács és minisztertanács tár-
gya. Ma folytatták a minisztertanácsot, a 
melybe az ellenzéki pártvezéreket is bevon-
ták. Eddig még nem határoztak. A morató-
riumot nem halasztották el. Mértékadó kö-
rökben azt hiszik, hogy most, mikor Bulgá-
ria kénytelen lemondani Thrácia nagy ré-
széről, a bukaresti békeszerződés revíziója 
nem marad el, sőt szélesebb alapokon fogják 
tárgyalni, mint eddig. 

Delcassé bukása. Bukarestből jelentik: 
Blondel francia követet, aki tizenkét év óta 
Bukarestben képviseli Franciaországot, a 
legközelebbi időben vissza fogják hivni. Hir 
szerint Blondel lesz Delcassé utódja a pé-
tervári francia nagykövetségben. 

Az ujonclétszám emelésinek javaslata. 
Bécsből jelentik: A két kormány elhatáro-) 
zása szerint az ujonclétszám további eme-
léséről szóló törvényjavaslat beterjesztését 
1914. tavaszára lehet várni. A törvényjavas-
lat .gyors elintézése most ugyanis nem volna 
lehetséges az idő rövidségére való tekintettel. 
A törvényjavaslattal egyidejűen valószínűen 
egy novellát is nyújtanak be, amely teljesiti 
a képviselőháznak különböző kívánságait a 
katonákról és családjaikról való szociális 
gondoskodás tekintetében. 

Ujabb sikkasztás 
a Kereskedelmi Banknál. 

— Húszezer koronát kezelt el 
egy filippopoliszi hivatalnok. — 

(Saját tudósítónktól.) A közgazdasági 
világban nagy föltűnést keltett ma reggelre 
az a hir, hogy a Pesti Magyar Kereskedelmi 
Bank filippopoliszi főintézetének egyik hiva-
talnoka kétszázezer koronát sikkasztott. A 
sikkasztás — mint ma délelőtt végleg tisz-
tázták — igaz, de az eset nem olyan súlyos, 
mint első pillanatban hitték. Nem kétszáz-
ezer koronáról van szó, hanem húszezerről 
és ha a törvényes minősítés kisebbíti a ma-
nipulációt, akkor annyival is kedvezőbb a 
dolog, hogy Szegfű Lajos, a hűtlen hivatal-
nok, nem sikkasztást követett el, hanem hűt-
len kezelést. Bűnét beismerte, de ezzel nem 
adott befejezést a dolognak, hanem egy ujabb 
botránynak nyitott utat: Megvádolta több 
tisztviselötársát, hogy azok is rész vettek a 
visszaélésen és vele együtt manipuláltak. 

A sikkasztás első hírét Hernádi Antal, a 
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank filippopo-
liszi főintézetének aligazgatója kapta. Her-
nádinak nem-régiben kezdődött Ihatiheti sza-
badságideje. -Közel egy hétig tartó utazás 
után most érkezett Budapestre s innen tovább 
akart utazni. Pihenését azonban megzavarta 
egy Filippopol-isziból keltezett távirat. Az in-
tézet egy lojális hivatalnoka diszkréten arról 
értesítette, hogy a bankban sikkasztás tör-
tént. Az aligazgató nyomban visszatávirato-
zott és részleteket kért. 

Csakhamar sürii táviratváltás fejlődött 
ki Budapest és Fili-ppopolisz között. Az otta-
ni hivatalnok apró adatokban küldözgette az 

I ujabb és ujabb híreket. Végül annyit ki le-
lhetett hámozni a táviratokból, hogy Szegfű 
Lajos, aki katonai behívó ürügyével távoz-ott 
el Fiilippopoliszból, kétszázezer koronát sik-
kasztott. 

Hernádi ekkor följelentést tett a buda-
pesti rendőrfőkapitányságon, ő maga leuta-
zott Aradra, hogy ott Szegfű rokonainál 
megtudjon egyet mást a hűtlen hivatalnokról. 

Szegfű Lajost ma éjjel Kerny Géza rend-
őrkapitány kihallgatta. A bankhivatalnnk 
eleinte kereken tagadta, -hogy sikkasztott. De 
hosszas faggatás után mégis bevallotta, bogy 
..jogtalan előnyökhöz jutott" A pénztárnak 
ugyanis — pénz szűkében lévén — több bont 
adott át. Később ezeket nem tudta kiváltani 
és ugy segített magán, abogy tudott. "Hamis 
könyvkivonatokkal megterhelt egyes betevőt 
folyószámla-lapján és ezeket a könyvkivona-
tokat értékesitette. A pénztár kiutalta a ha-
mis utalványok összegét, ő -felvette a pénzt és 
ebből fizette ki hátralékos bonjait. 

Szegfű vallomása, szerint a .tikkasztott 
összeg azonban csak 20.000 korona. 

Ilyen komplikált sikkasztást rendasen ve-
zetett pénzintézetnél egyedül elkövetni szin-
te lehetetlen. Szegfű nem is kérette .magát, 
hogy erre vonatkozóan felvilágosítást adjon. 
Nyugodtan megnevezte a filippopoliszi főin-
tézet négy tisztviselőjét, mint olyanokat, aki 
manipulációiban segítségére voltak és az el-
tulajdonított összegeken megosztozk-odtak ve-
le. Ezek: Marko, Kalesz és Kokén Dávid, két 
spanyolzsidó eredetű hivatalnok, továbbá Ba-
kabzsi Nikola török ember és Szarnék (Albert, 
a főintézet igazgatója. 

A rendőrség jegyzőkönyvbe vette ezt a 
vallomást és intézkedett, -hogy a vád valódi-
ságáról a -filippopoliszi hatóság nyomozása 
szerezzen meggyőződóst. Annyi bizonyos, 
hogy Szegfű egeydül nem juthatott ilyen bű-
nös utón az eltulajdonított pénzekhez és bűn-
társai okvetetlenül voltak. 

.A filippopoliszi magyar sifckasztót a kár-
tya vitte a bűn útjára. A hivatalnokoknak 
van egy kaszinójuk, ahol állandóan hazárd-
játék folyik. Szegfű is részt vett a játéklban 
ás n-agy veszteségeit nem tudta háromszáz 
frankos fizetéséből pótolni. Igy ny-nlt idegen 
pénzhez. 

Az idegen pénz a könnyen szerzett bol-
dogulás egészen kiforgatta a hajdan szeré-
nyen élő bankfiut. Valóságos nagyzási hóbort 

vett erőt rajta. Többek kőzött elhatározta* 
hogy nagyobb utazást tesz Olaszországban. 
A bánk-ban elhitette följebb valóival, hogy 
be kell vonulnia fegyvergyakorlatra a hat-
vanadik gyalogezredhez, amelynek tartalékos 
tiszthelyettese. Ez azonban nem volt igaz. 
Szegfű a bűnös uton szerzett pénz maradé-
kával először Budapestre jött, majd meglá-
togatta aradi rokonait, végűi elutazott Olasz-
országba. Nagy lábon élt az ut al-att ós- mire 
Milánóba ért, már elfogyott a pénze. Távira-
tozott a -pesti főintézetlhez százötven korona 
előlegért ós ezt meg is kapta. Később is mind 
untalan táviratozgatott és a bank minldany-
nyiszor kiutalta néki azt a pár koronát, amit 
kért. Mert "Szegfű, ha nyíltan kellett pénzt 
szereznie, igen szerényen viselte magát. 

M-a Kerny Géza kihallgatta újból Herná-
di aligazgatót és -részletesen kikérdezte a 
filippopoliszi főintézet szolgálati viszonyai-
ról. Majd a kihallgatásokat vezető rendőrka-
pitány ismét maga elé hozatta Szegfű La-
jost és tudtára adta, hogy előzetes letartóz-
tatásba helyezi. 

Vázsonyi nem csatlakozik 
Andrássy grófhoz. 

— A budapesti zászlóbontás. — 

(Saját tudósítónktól.) Andrássy Gyula 
gróf pártjának szervező-bizottsága tegnap 
küldötte .el a szeptember 14--iki országos ala-
kuló gyűlésre a meghívókat. Ezeken a meg-
hívókon sem a gyűlés fix időpontja, sem a 
gyűlés helye megjelölve nem volt. Amint ér-
tesülünk, a hely tekintetében már megtörtént 
a megállapodás. A zászlóbontás ugyanis Bu-
dapesten, a IX. kerületben lesz, ahol Sprin-
ger Ferenc ügyvéd, Andrássy Gyula egyik 
leglelkesebb hiv-e a kerület képviselője. 

Vázsonyi Vilmosról az utóbbi időben 
hire járt, hogy csatlakozik Andrássy Gyula 
gróf pártjához. A demokraták vezére ma 
nyilatkozik, megcáfolja ezt a híresztelést és 
elmondja, hogy mért nem csatlakozik An-
drássy pártjához: 

— Andrássy Gyula gróf személyét fe-
lette nagyra becsülöm. Ez az érzés műkö-
désének közvetlen szemléletéből származik. 
A törvények, az önkormányzat feltétlen 
tisztelete, szokatlan érzék a k-ultura kérdései 
iránt, nagy európai műveltség és erős ma-
gyar érzés jellemzik őt. E mellett oly kris-
tályos tisztasággal fejezi ki gondolatait, 
hogy stílusa a pongyola, ideges és kevés 
íorma-érzékü politikai -korszakunkból szo-
katlanul emelkedik ki. Mint fővárosi em-
bert még az is rokonszenvvel fűz hozzá, 
hogy eltekintve a kiegyezési korszak áliam-
íéríiaitól, ő és Wekerle valtak a főváros leg-
jobb barátai. 

— Andrássy gróf pártalakitását az or-
szágra nézve üdvösnek, sőt szükségesnek te-
kintem. 

— Mindannak, amit elmondottam, az 
volna a következménye, hogy már most 
csatlakozzam Andrássy pártjához. Ha ezt, 
ez idő szerint nem teszem, ennek nem az 
az oka, mintha Andrássy választójogi pro-
gramiát nem tartanám kielégítőnek. Tud-
tommal ő teljesen magáévá tette a szövetke-
zett ellenzék választójogi programját, ugy 
a választók száma, mint a korhatár és titkos 
szavazás kérdésében. Az ő választójogi gro-
gramja tehát van olyan demokratikus, 
mint bárki másé. Az én magatartásomat ki-
zárólag az irányítja, hogy én ez idő szerint 
egyénileg teljesen (független akarok lenni 
politikai magatartásomban. Mint radikális 
meggyőződésű ember, aki a haladó korral 
csak egyre ibkarnátusabban ragszkodom 
radikális irányomhoz, magam akarok fe-
lelni a maga-m -cselekedeteiért. Tudom, hogy 
Magyarországon a polgári demokrácia mi-
lyen szegény. Kell maradnunk néhányunk-
nak, akik íentartjuk a radikális demokrácia 
hagyományait és ha nem is tehetünk egye-
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bet, legalább kitűzzük a zászlót, mig egy-
kor eljöhet az a korszak, hogy seregek is 
lesznek a zászló alatt. Igy látom legalább 
ez idő szerint a viszonyokat, mert hiszen a 
politikában napról-napra változik a szükség, 

Vázsonyi szóval nem csatlakozik An-
drássyhoz, holott nagyon sokan voltak, akik 
bíztak abban, hogy Vázsonyi szintén belép 
Andrássy pártjába. 

Itt emiitjük meg, hogy Désy Zoltán, aki 
tegnap reggel Marosvásárhelyről Budapestre 
érkezett, egy negyedórai itt tartózkodás után 
nyomban tovább utazott. Ellenzéki politiku-
sok információja szerint Désy Zoltán An-
drássy Gyula grófhoz utazott Tiszadobra, 
hogy szeptember 14-iki zászlóbontás előtt a 
program egy és más pontját tisztába hozza. 
Désy útjából következtetni lehet arra, hogy 
az ellenzéken vannak olyanok, akik esetleg 
otthagyják Kossuth, illetve Justh zászlaját s 
csalatkoznak Andrássy grófhoz. 

Hogy Károlyi Mihály gróf és pártja 
mennyiben akar együtt működni Andráá-
syékkal, arról eddig semmi hir sincs. 

HÍREK . 
Távirat. 

Régen feladtam, el is olvastad . . . 
Utárna aztán elszakadt a drót, 
Tavaszi éjen összekötöttük 
Válaszul akkor özönlött a csók. 

Várod-e még a szerelmes szókat? 
Emléked-e a válaszok éje? 
Él-e még benned elhaló hangom 
Elszakadt lelkünk kötözött meséje? 

1VÁNKOV1TS IMRE. 

— Szőcs Mihály tábornok lett. Buda-
pestről telefonálja tudósítónk, hogy Szőcs 
Mihálynak, a szegedi csendőrkerület volt pa-
rancsnokának a király a vezérőrnagyi cimet 
és jelleget adományozta. Szőcs Mihály éve-
ken át működött Szegeden és mint az itteni 
csendőrkerület parancsnoka, szorosan öszi-
széforrt a város társadalmával, amelyben 
szimpatikus és kiváló egyéniségénél fogva 
mindenkor szeretettel és őszinte megbecsü-
léssel vették körül. Az a törekvése, hogy a 
katonaság és a polgárság között jó viszony 
és összhang alakuljon ki, épen, személyi ki-
válóságai révén sikerült. Szőcs Mihály na-
gyon megszerette ezt a várost s azóta is, 
hogy szolgálata alól fölmentették, vissza-
vissza járt Szegedre és nagyon valószínű, 
hogy nyugalomba vonulása után végleg Sze-
geden fog letelepedni. Kitüntetése, amely a 
város előkelő társadalmában bizonyára nagy 
örömet fog kelteni, a Rendeléti Közlöny leg-
közelebbi számában jelenik meg. 

— Államosítsák e a Munkás-biztosítót? 
Székesfehérvárról jelentik: Arad város tör-
vényhatósága nemrégiben közgyűlési hatá-
rozatban mondotta ki, — amint ismeretes — 
hogy a munkásbiztositást jelenlegi szerveze-
tében céltalannak, sőt az államhatalomra 
egyenesen veszélyesnek tartja s ezért együt-
tes akcióra hívja föl az ország törvényható-
ságait, hogy Írjanak föl a kormányhoz a 
miu-níkásbiztositásról szóló törvény reformja 
és a pénztár államosítása érdekében. Teg-
nap este tárgyalta ezt az átiratot Székesfe-
hérvár közgyűlése, amelyen hosszas vita -ke-
letkezett az átirat érdemét illetőleg. A tanács-
nak az volt a javaslata, hogy nem ugyan az 
aradi átirat értelmében — tehát nem azért, 
mert a radikális elemek vannak túlsúlyban a 
pénztárak vezetésében — de mégis irjon föl 
a város a kereskedelmi miniszterhez, hogy 

csak az összes érdekelt szervek és tényezők 
meghallgdtása után fogjon hozzá a munkás-
biztositási törvény revíziójához. Ezzel a vé-
leménnyel szembein a közgyűlés értelmi 
többségének az v-olt a nézete, hogy az át-
irat fölött, mint jelentéktelen és fölösleges 
kívánság fölött, egyszerűen térjen napirend-
re a közgyűlés. A szenvedélyes vita ered-
ménye az lett, hogy az összes tisztviselők a 
tanácsi javaslatot emelték határozattá. 

— Kinevezés. Ember József dr. elsö-
osztályu honvéd főhad biztosnak, a szegedi 
II. kerületi hadbiztosság főnökének hasonló 
minőségiben a budapesti első kerületi liadbiz-
tosságobz való áthelyezését a király elren-
delte. 

— Szappanos István és a főispán. 
Egyik kecskeméti lap irja az alábbi sorokat: 
Ritka szép epizódja volt tegnap Sándor Ist-
ván polgármesteri megválasztásának. Mikor 
a főispán elmondotta a maga igazán szivböt 
jött, közvetlen melegségii üdvözletét, mellyel 
az uj polgármestert székébe iktatta, tüntetve 
felállott az ősz Szappanos István, a kuruc 
vezér, a függetlenségi pártnak törhetetlen 
elvű vezérlő bajnoka, az ellenzék tisztes pát-
riárchája s tapssal, hangos éljennel üdvözöl-
te szép beszédjéért a főispánt. U-tána persze 
az egész függetlenségi tábor, az egész terem 
kivétel nélkül tüntetett a főispán mellett. Az 
magában is ritka -eset, hogy az ellenzék bár-
milyen alkalomból a főispánt ünnepelje, de 
viszont az is a legnagyobb ritkaság, hogy 
főispánt egy város közönsége -olyan egyér-
telműen szivébe zárjon, mint ahogy Kecske-
mét városa Ráday Gedeon grófot a szivébe 
zárta azért a sok jóindulatért, amellyel a Vá-
ros ügyeit gondozza s azért a szívélyes, 
egyenes lelkű, magyarosan előzékeny bánás-
módért, amelyet ki-csi és nagy iránt egyfor-
mán tanusit. 

— Személyi hír. Eisenstein Jakab dr. 
kórházi és ál lamvasuti főorvos, szabadságá-
ról visszatért Szegedre. Vöröskeresztes -ápo-
lónői ügyekben most már ismét hozzá lehet 
fordulni. . . S 

— Rablótámadás Rósa Izsóné ellen. Ma 
reggel dr. Rósa Izsóné bevásárolni ment a 
piacra cselédjével. Bevásárlás után cselédjét 
az árukkal együtt előreküldte és aztán ma-
ga is haza felé tartott. Nyolc óra után ért 
a Bástya-utca 13. szám alatt levő lakásuk-
hoz. Alig ment be azonban a kapun, amikor 
hirtelen -elébe ugrott egy munkáskülsejü em-
ber és brutálisan rátámadt a megrémült uri-
asszonyra. 

— Rögtön adja ide a pénzét, — kiál-
totta és ebben a pillanatban nekiugrott, meg-
kapta Rósáné karját, dulakodni kezdett ve-
le, majd kirántotta kezéből a zöld selyem rí-
tiküljét és elszaladt v-ele. Rósáné szeren-
csére nem vesztette el lélekjelenlétét, hanem 
a rabló után kiment az utcára és segítség-
ért kiabált. Épen arra ment Juhász István, a 
Lioyd-Társulat szolgája, aki meglátta a me-
nekülő rablót és utána vetette magát. Ju-
hásznak sikerült is elfogni Rósáné támadóját 
az egyik utcasarkon, ahol mindjárt át is adta. 
a iközel-i rendőrnek. A rendőrségen kiderült, 
hogy Kismok Istvánnak hívják, 31 éves, ka-
locsai illetőségű, rovottmultu napszámos. Ki-
hallgatása alkalmával azt vallotta, hogy már 
napok óta éhezik, ezért követte el a rablást. 
A rablott pénz mindössze 14 korona volt. A 
rendőrség Kismok Istvánt előzetes letartóz-
tatásba helyezte és rablás büntette miatt 
megindult ellene az eljárás. 

— Kármán-Kohn ügye. Kármán-Kohn 
V-ilm-os íakereskedő annak a közlésére kért 
föl ibennümket múltkori, róla szóló cikkünk-
kel kapesolothan, liogy ő az említett uri le-
ányt tévedésből szólította meg az -utcán, mi-
vel ugy emlékezett, -hogy személyesen is es-
méri. Tov-áhbá azt is állítja, hogy ő soha neon 
volt álhirlapiró és az emiitett alkalommal is 

' csak sportlap tudósítónak adta ki -magsát. 
Kórmán ezen védekezését annál is inikábíb kö-
zöli ük, mivel -egyébként is arról értesülünk, 
hogy az ügy békés elintézést nyer a félre-
értések kölcsönös ki-magyarázásaival. 

— Megöltek egy főkonzuli titkárt. 
Odera-Frankfurtból jelentik: Néhány nappá! 
ezelőtt erdei munkások -egy tárcát találtak, á 
melyben egy ötven koronás osztrák és ma-
gyar bankjegy, több amerikai papirdolár és 
©gy elszakított osztrák útlevél volt. Eleinte 
azt hitték, hogy a tárcát ellopták és a tolva-
jok veszítették el. Megerősítette ezt a. fölte-
vést az is, hogy egyszer látták, hogy két em-
ber egy utazótáskát visz el arról a környék-
ről, ahol a tárcát találták. Tegnap a brieskovi 
tóban egy körülbelül negyven éves férfi holt-
testét találták. Nyilvánvaló volt, hogy meg-
ölték, kirabolták, azután a tóba dobták, Ru-
hájának zsebei kövekkel voltak megrakva. A 
-mellény zsebében -névjegyet találtak, mely-
nek alapján megállapították, bogy a meg-
gyilkolt emlber Gran-Wandmayer -Sándor, a 
newyorki osztrák és magyar főkonzulátus 
titk -ára. Találtak nála egy nyugtát, melyből 
kiderült, hogy Gran-Wandmayer augusztus 
18-án érkezett Németországba, -a Kai-ser W-iT-
hehn der Grosse gőzösön, ügy látszik, hogy 
a gyilkosok *a partra szállástól nyomon kö-
vették áldozatukat, hogy kirabolhassák. A 
holttest jobb halántékán különböző sérülések 
vannak, köz-öttük egy lövés, amelyet valószí-
nűleg -azért tettek a gyilkosok, hogy azt a 
látszatot keltsék, mintha a konzulátusi t i tkár 
öngyilkos lett volna. 

— Vastag Ferenc esete. Részleten meg-
írtuk mai számunkban, hogy Vastag Ferenc 
volt városi irnok a Somogyi-utca 19. számú 
házban -lévő lakásán dühöngeni kezdett, mire 
a mentők elszállították a rendőrségre. Az 
ügyeletes rendőrtisztviselő csak este 9 óra-
kor értesítette az 'esetről Rusz Gusztáv dr.-t, 
a közkórház elmeosztályának főorvosát, aki 
mielőtt látta volna Vastagot, azt mondotta, 
hogy reggel csinál részére -majd helyet a 
közkórház elmeosztályán -és meg fogja vizs-
gálni, hogy tényleg elmebeteg-e, mikor is 
gondoskodik majd elhelyezéséről. Ma reggel 
azonban kitűnt, hogy Vastag ittas volt, 
azonkivül -epilepsziában szenved, egyébként 
teljesen épelméjű. Miután a rendőrségi szu-
terénben kialudta magát, ma reggel nyugod-
tan viselkedett, ugy, hogy már szabadon is 
bocsátották. 

— Szegedi pékek akciója. A Szeged és 
vidéki sütőmesterek 'egyesülete ma bead-
ványt intézett a város tanácsához, amelyben 
azt kérik, hogy hatósági rendelettel kötelez-
ze a város az összes pékeket arra, hogy a 
szatócs-oknál visszamaradt kenyeret és süte-
ményeket ne fogadják vissza. A beadvány 
szószerint a következő: 

Tekintetes Városi Tanács! iA Szeged és 
vidéki sütőiparosok egyesülete -a szegedi ösz-
szes sütőmesterek nevében a legmélyebb tisz-
telettel kéri -a tekintetes Tanácsot, ihogy mél-
tóztassék a legszigorúbban elrendelni, bogy a 
sütőmesterek, nemkülönben a kenyérgyáraik 
által másodelárusitóknak kiadott, illetve el-
adott süteményeket, -avagy bármily néven ne 
vezendő kenyeret visszavenni, illetve vissza-
adni ne szabadjon és -aki ezen a tekintetes 
Tanács által hozandó rendelet ellen bármily 
tekintetben vét, a legszigorúbb pénzbirsággal' 
illettessék. 

Ily értelmű hatósági rendeletnek szüksé-
gessége azért merült fel, mert mi önálló ipa-
rosok tekintélyünk csorbítása nélkül nem el-
lenőrizhetjük oly intenzivitással azt a -kellő 
tisztaságot, amelyet éppen a mi iparunk min 
den tekintetben -megkövetel. íMert a szatócs, 
akihez a kenyeret és a süteményt reggel be-
szállítjuk, nem elég, hogy ott mindenféle fű-
szer, petróleum és kánforszag összejárja, ha-
nem azonkivül az álmos, piszkos-, m-oadatlan 
cselédek még, össze is- fogdossák a válogatós 
alkalmával, nem szólva -a piaci elárusítókról 
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és a geisüookról, amely intézmények a leg-
szigorúbb elbírálás alá esnek. Erre vonatko-
zólag Szeged szabad ikirályi város renidorifŐ-
kaipitányi hivatalának már véleményes élő-
terjesztést is tettünk, azonban határozat ez-
ideig még nem érkezett. Külföldön önálló ke-
nyér és sütemény elárusító boltok vannak, a 
melyekben a közegészség, valamint a köztisz-
taság érdekében elrendelt intézkedéseket ha-
tóságilag ellenőrzik. 

Minthogy azonban hazánkban különösen 
Szegeden ilyen értelemben a köztisztaság és 
közegészségügy hatóságilag ellenőrizve nincs 
ennélfogva alázatos kérelmiünk egyelőre oda-
irányul, hogy a visszaadási rendszert egy-
szer és mindenkorra megtiltani kegyesked-
jék s erről bennünket, nemkülönben az összes 
szegedi sütőimestereket végzósileg értesiteni 
kegyeskedjék. A szegedi és vidéki sütőmeste-
reik nevében Schütz István elnök, Hováth Já-
nos titkár. 

A tanács remélhetőleg már a közönség 
érdekében is tenni fog valamit a sütemények 
körül való visszaélések megszüntetésére. 

— A kolera. Szabadkáról jelentik: A 
petrőc-hódsági vonalról ma reggel távirati 
értesítés ment a hódsági elöljárósághoz, hogy 
az odeérkező vonaton egy utas koleragya-
nus tünetek között megbetegedett. Az állo-
máson Hofbauer dr. várta a beteget, aki 
azonban útközben meghalt. A pályaorvos 
ugy intézkedett, hogy a halottat a hódsági 
járvány-barakkba szállítsák. Szemző főszol-
gabíró pedig elrendelte, 'hogy a halottat szál-
lító kocsi elkülönittesisék és dezinficiáltas-
sék. — Szerajevóból jelentik, hogy Tuzlá-
ban, Janinában, Samacban, Widovicében, 
Uljicában és Kljucban uj kolera megbetege-
dések történtek. Tuzlában Suljic pékmester 
meghalt kolerában. Üzletét azonnal bezár-
ták és alkalmazottait elkülönítették. Igen sok 
betegséget eltitkolnak és azonkivül a vallá-
sos és nemzeti szokások is akadályt gördíte-
nek az orvosok munkája elé, ugy, hogy a 
betegség legyőzése nagy munkába fog ke-
rülni. — Brailábó 1 jelentik: Néhány nap óta 
azokban a román csapatokban, amelyeket 
Brailán át hajón szállítottak, kolera tépett föl. 
A mai napig a kolerában meghalt egy em-
ber, megbetegedett harmincnyolc és kolera-
gyanus negyvenhárom. A betegeket a váro-
son kivül lévő barakkokban helyezték el, a 
melyet katonai kordon vesz körüli. A város-
ban magában eddig még nem volt kolera. 

— Egy őrnagy csalása. Drezdából je-
lentik: Hihetetlenül hangzó, de föltétlenül 
igaz történet híre jár ja be mostanában a vá-
rost. Jó néhány évvel ezelőtt egy porosz őr-
nagy jött Berlinből Drezdába. Az őrnagyot 
nyugdíjazták ós pihenésének éveit Drezdában 
szándékozott eltölteni. Egy napon teljes ka-
tonai díszben megjelent a hatóságnál és hi-
vatalos igazolást kért arról, hogy az anyja 
életben van. Erre az igazolásra, úgymond, az-
ért van szüksége, hogy fölvehesse ,a nyugdi-
jat .az anyja számára, aki egy katonatiszt öz-
vegye. Az illető hivatalnok, aki nyilván a ka-
tonai díszruha befolyásolt, iki is állította a 
.kivárit igazolványt. Egyszerre csak senki 
sem jelentkezett sem az özvegy, sem pedig az 
anyja nyugdíjért. Ez feltűnt Berlinben és 
Drezdában tudakozódtak, hogy mi ennek az 
oka. Ekkor kiiderült, hogy az őrnagy meg-
halt, az anyja pedig már évtizedekkel előbb 
halt meg. Ilyenformám az őrnagy huszonkét 
év alatt hamis uton az anyja számára, kilenc-
venháromezer márkát vett föl a katonai 
kincstárból. Érdekes és különös a dologban 
az, hogy a hatósági igazolvány hitelességét 
mindig nagyon pontosan .megvizsgálták, de 
huszonkét év alatt senkinek seim jutott .eszé-
be, hogy a .nyugdíj,a» asszony korát megvizs-
gálja. Ha ezt megteszik, akkor kiderült vol-
na, hogy az .asszonynak, amikor legutoljára 
vették föl a nyugdijat, már száztizenhárom 
évesnek kellett volna lennie. ,A köninyenlbivő 
és fölületes hivatalnokok ugyancsak meg-
járták. Meg kellett tériteniök a kárt, ame-
lyet a kincs tár szenvedett. Szerencséjük re 
csak a legutolsó tiz év nyugtáira akadtak rá, 
amelyek összesen harmincezer márkáról szól-
tak. Ez osszpg megtéritóséül állandóan bi-
zonyos összeget levontak a hivatalnokok fi-

zetéséből és a nyngdijasok nyugdijából. Az 
egész történet mctet ugy pattant ki, hogy *z 
illető hivatalnokoknak kegyelemből elenged-
ték a még hátralévő összeg megtérítését. 

— Nincs vetőmag! Miskolcról jelenük: 
Miklós Ödön nyugalmazott államtitkár, a 
Borsodmegyei Gazdasági Egyesület elnöke 
'fölterjesztést intéz a föklmiveíésügyi minisz-
terihez, akitől segítséget kér Borsodmegye 
ga'zdaközömségje Számára. IA borzasztó idő-
járás ugyanis olyan pusztítást okozott a me-
gyében, hogy a. gazdák nemhogy• kenyérnek 
való gabonát tudtak volna betakaritani, de 
iannyit sem hagyott, amennyi vetőmagnak 
elegendő volna. Junius 6. óta folyton esett az 
eső, a gazdák nem tudtak aratni, a termés 
nyolcadrészét sem .hordhatták be. A mezőn 
esirázott ki a gabona és ott rohad. Különösen 
a szendrői, sajíészentpéteri és a miskolci já-
rásban inagy a pusztulás. .E1 képzelb etqtle n 
mennyiségű viz borította a mezőket, magával 
ragadta a vizár a gabonakeresztek ezreit. iA 
folyók: Boldlva, Sajó, Hernád és Tisza kiárad-
tak és a hegyipatakok rettentő scik vizet zú-
dítottak a falvakra. Házak, gazdasági épüle-
tek dűltek össze. A lekaszált széna, lucerna, 
lóhere teljesen elromlott, vagy elvitte a viz, 
a sarjú beisZapolva .rothad a réteken. A bur-
gonya a földben rothad, kicsírázik; a dohány 
•elrohad a nedvességtől, a szőlő zöldben rohad 
•el, a kukorica nem fog beérni. Igy ecseteli 
a fölterjesztés a borsodmegyei terméspusztu-
lást. Miklós Ödön Ta'rnay Gyula dr. főis-
pánnal együtt indított akciót .a kárvallottak 
segítésére. Legelsősorba'n az á törekvés, hogy 
a vetőmag nélkül maradt gazdák vetőmaghoz 
jussanak. Kérik a földművelésügyi minisz-
tert, hogy egyelőre hatvan vaggon buza, hu-
szonöt vaggon rozs, harminc vaggon árpa, 
harminc vaggon zab vetőmagot juttassanak 
a. borsod megyei gazdáknak, akiknek termé-
sét teljesen tönkretette a rengeteg eső, 

— Sulkovszky hercegnő elhunyt fia. 
Aradról jelentik: Sulkovszky hercegnő és 
Tagányi Sándor képviselő elhunyt fiát vá-
ratlanul felboncolták, a; paukotai kastély für-
dőszobájában. A boncolás délután 5 órakor 
ment végbe. A család ugyanis attól tartott, 
hogy esetleg hónapok .múlva névtelen följe-
lentés alapján az ügyészség elrendeli a fiu 
holttestének az exhumálás,át azzal az indoko-
lással, hogy nem természetes halállal mult 
ki. Ezt akarta a család elkerülni és ezért 
kiérte az ügyészséget, hogy rendelje el a bon-
colást. Az ügyészség ugy is határozott. Az ak-
tusnál jelen voltak Moroca királyi ügyész, 
Szöllősy Jenő vizsgálóbíró, .a törvényszéki or-
vosok lós a vármegyei főorvos. Pontosan 
nem tudták megállapitani a (halál okát, de a 
súlyos vesehaj nyomait konstatálták. A ha-
llott belső részeit éppen ezért felkiildötték 
Felletár Emil országos fővegyészlhez, hogy ál-
lapítsa meg, nincs-e a hulla beleiben méreg. 

— A szerzetes jel ölt. Egy szerzetesjelölt 
titokzatos eltűnése tart ja izgalomban Szat-
imár város lakosságát, tegnap óta. Ráskai 
Vilmos huszonkét éves kolozsrnegyei fiatal-
ember néhány hónappal ezelőtt naipidijasi ál-
lást vállalt a szatmári törvényszéknél. A vizs 
gálóbiró irodájába osztották be. A Teleky-ut-
ca 19. számú házban lakott és állandóan' a 
premontrei szerzetesrend ruháját viselte, 
mert — mint ő mondotta — már jelölték a 
rendűéi, de nem Volt hely és igy csak a jövő 
éviben fog bevonulni valamelyik klastromba. 
Kedden egy naipi szabadságot kért a titokza-
tos barátjelölt a vizsgálóbírótól s azóta nyo-
ma veszett. Sem az irodában, sem lakásán, 
sem ismerőséi nem tudnak róla semmit. Hét-
fan délután öt óra tájban egy szőke leánnyal 
•látták Szatmár utcáin sétálni s nem tudják, 
hogy ki volt ez az ismeretlen szőke hölgy, 
akinek kilétét ölest lázasan tudakolják, .mert 
föltehető, hogy a titokzatos hölgy ós a szer-
zetesjelölt titokzatos eltűnése (között bizonyos 
összefüggés van. Kalandos kirek kelteik láb-
ba a fiatalember eltűnéséről, de ma még ntem 
tehet határozottan tudni, hogy bűntényről, 
szerencsétlenségből. öngyilkosságról, avqgy 
szökésről van szó. Az eltűnt szerzetesjelölt 
középmagas, fekete hajú és sZemü, s 'borot-
vált arca van. Utoljába rendes fekete ruhá-

jában és magas fehér szerzetesmellényben 
látták. 

Véres búcsújárás. Székesfehérvárról 
jelentik: A fejérmegyei Sáregresen most volt 
a buesu, ami faluhelyen szokás szerint bics-
kázásban végződik, de ez a tegnapi eset még-
is kiemelkedik az átlagból, mert a korcsmai 
liarcnak, ami templom után tkezdiődött, egy 
halott és igen sok sebesült áldozata lett. Sab-
lonos ok volt a legényháboru előidézője. Egy 
leány miatt veszett össze két legény s nyom-
ban az első hieskav.illanás után két táborra 
oszlott a buesu legénynépe. Repültek a sörös-
üvegek, dolgoztak a bicskák. A csendőrök vé-
gül is i f jú Jobbadán Dánielt holtan találták 
a korcsma padlóján, tele volt késszurásokkal 
az egész teste. Nem tudott elmenekülni a 
harc szinteréről Dobos János se, akinek a 
sebei szintéri súlyosaik. Három korcsmáiban 
két csendőr nem tud rendet tartani s igy a 
gyilkosokat aligha fogják kipuhatolni. A le-
szúrt fiu hires verekedő volt. Néhány éve Do-
bos apját is egy bucsun gyilkolták meg. Még 
most se tudják ki volt a tettes. 

— Üzer'eié* halott emberekkel. Tn-
entböl jelentik: A periU olasz vámhivatal, 
raktárában az egyik vámtisztnek feltűnt több 
Turinból érkezett láda, amelyeken ez a föl-, 
irás volt: Tudományos állattani célokra szol-
gáló tárgyak, A ládákból, hullaiszag áradt, 
mire a ládákat kinyitották é,s megdöbbenve 
látták, hogy tele vannak emberi testrészek-
kel. A vámhivatalnok a borzalmas fölfede-
zésről értesítette a rendőrséget, amely azon-
nal táviratozott Turinba és kérte, hogy nyo-
mozzák ki a küldemény iföLadóját. Abban a 
föltevésben volt ugyanis a rendőrparancsr 
nok, hogy az emberi testrészek valamilyen 
bűntettből származnak. A turiní rendőrség 
csakhamar kinyomozta, a küldemény föladóit 
és le is tartóztdtta őket. A két letartóztatott 
ember az anatómiai intézetnek Tabria és 
Cavallero nevü szolgája, akik a holttestek 
fölboneo.lása után ellopták az egyes testré-
szeket és eladták őket egy osztrák anató-
miai intézetnek. Nemsokára ujabb küldemény 
érkezett a peri-i vámhivatalba, amelyet a Két 
bűnös szolga közvetetlenül letartóztatásuk 
előtt lopott el. • • A 

— A „levetkezés orgiája*. Aki figyel-
mesen ós elfogulatlanul vizsgálja a női divat 
fejlődését, bizonyára igazat fog adni annak 
a cikknek, amely a Times-ben jelent meg és 
Angliában nagy feltűnést keltett. E cikkben 
az irónő a nők mai „öltözködéséről" értekezik 
amelyet — szerinte — inkább „vetkőzésmek" 
lehet nevezni. A cikk szerint a női divat most 
épp olyan forrongásban van, mint volt a Di-
rectoire és az Einpir-időben. ö t év előtt még 
olyan szoknyákat és derekakat viseltek a 
hölgyek, amelyek teljesen befedték a. terme-
tüket. A harisnyájuk szövete sűrű volt és 
nem lehetett ra j ta keresztül a bőr szinét is 
kivenni, a fűző .és az alsó ruha pedig elrej-
tette a termet sajátosságait. Jött .azonban az 
uj divat, amely a karcsúság jelében indult 
hódító ú t jára s amely etgyre több alsó ruhát 
tett (feleslegessé, mert a tagoknak több sza-
badságot akart adni. A fűzőikből lassankint 
eltünedeztek a. halcsontok és a francia höl-
gyek, akik a. divatot különösen komolyan fog-
ják Ifél, testgyakoraltokat is végeztek, csak-
hogy nyúlánk és fius legyen az alakjuk. Ma 
már odáig jutottunk, .hogy a hölgyek — és 
pedig neon csak estélyék alkalmával, ide nap-
pal is — úgyszólván semmi alsó ruhát sem 
viselnek a toilette alatt. Az alsó szoknya tel-
jesen eltűnt és helyét néhol a trikó foglalta 
él. A harisnya olyan ritkaszövésü, hogy a láb 
teljesen átlátszik raj ta és a cipő is egyre töb-
bet árul el. A szoknya is félig áttetsző, esté-
lyeken és séták alkalmával pedig oly rövid 
és oly magas a hasítás raj ta , hogy a láb egé-
szen térdig kilátszik és minden egyes moz-
dulata látható. Azelőtt legalább az estélyekre 
tartogatták e merész ruhadarabokat, most 
azonban az utcán is ilyen toiletteköen járnak 
a höLgyek. Beszélik, hogy Parisban egy an-
gol hölgynek a következő szavakkal kínál tak 
ilyen tol lettet: 

— Nagyon meg lesz elégedve a toilet.tel 
asszonyom, mert ba rózsaszínű alsóruhát vesz 
fel alá, — „compléternerit >nue" fog festeni! 
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— Hazai miniszter díszpolgársága. 
Veszprémből jelentik: Veszprém város teg-
nap tartott disz közgyűlésén egyhangú lelke-
sedéssel Hazai Samu báró (honvédelmi mi-
nisztert a város díszpolgárává választották. 
Az wiílitvány mellett fölszólaltak Rosenberg 
Jenő városi főorvos, aki Hazai .működését 
jellemezte és Óvári Ferenc képviselő, aki ki-
jelentette, hogy az a szeretet, amely Vesz-
prém városában Hazai honvédelmi miniszter 
iránt megnyilvánul, kötelességévé tette, hogy 
ellenzéki képviselő létére is megjelent a disz-
közsgyülésen és boldognak érzi magát, hogy 
jelen lehet a határozathozatalnál. Komjáthy 
László dm polgármester távipa ti kagi értesjsj-
tette Hazai honvédelmi minisztert a város 
díszpolgárává való megválasztásáról. A dísz-
oklevelet küldöttség viszi a fővárosba a mi-
niszternek. 

— A katona árvái. Megható történetet 
irt nekünk egy szabadságos katona, aki a 
nehéz időket ott töltötte állig fegyverben a 
bosnyák határon. A történet egy kissé szo-
morú. egy kissé megríkatja az embert, de 
ngy .látszik, igaz, az utolsó betűig . . . Tör-
tént pedig, hogy egy Katona József nevü 
becsületes csertési földművest fegyverbe 
szólított még kora tavasszal a behívópa-
rancs. A derék szál ember bucsut vett fele-
ségétől, két apró gyermekétől s azzaL vasútra 
tilt és bevonult ezredéhez, a boszniai hegyek 
közé. Haza gondolt sürün, mert beteg volt 
az asszony, amikor odahagyta s az irások, 
amik érkeztek, nem hoztak jó hirt. Május-
ban elmaradt az irás, junius elején pedig 
mindössze egy távirat jött, hogy az asz-
szony meghűlt. A szegény baka sirva fakadt 
és szabadságot kért. A bajtársai rakták ösz-
sze a garast, hogy hazamehessen. Valahogy 
hazakerült, eltemette az asszonyt. Amikor 
lejárt a szabadsága, pontosan jelentkezett az 
ezredrapporton. De nem volt egyedül. Vele 
volt két kis gyermeke is. 

— Hát a gyerekeket minek hozta ide? 
— kérdezte az ezredes. 

A szegény katona igy felelt: 
— Nincsen a faluban senki, aki gondjai-

ba vette volna szegényeket. Én majd meg-
osztom velük a menázsimat. Legalább nem 
halnak éhen . . . 

Az ezredesnek könny szökött a szemé-
be. Nem felelt semmit, hanem a tiszti étkez-
débe ment, ahol ,nem sokáig maradt. Ami-
kor visszakerült, egy csomó pénzt nyomott 
a katona markába. Lehetett vagy ötszáz ko-
rona. 

— Fogja, ezt az ezred tisztikara gyüj-f 
tötte magának! Még ma szabadságolom. 
Menjen haza és viselje gondját a két gye-
reknek. 

Ezután megsimogatta a két szepegő gye-
rek arcát, süteményt nyomott a kezükbe és 
elbocsátotta a katonát . . . Ez a legújabb 
kaionahistória, amelyet meleg szóval mesél-
getnek, egymásnak a rezervisták, akik most 
kerültek haza a határról. 

— Az orosz börtönsirokból. Egy politi-
kai fogoly szülei egy orosz újsághoz a követ-
kező, rendkívül érdekes levétet intézték: 
„Gyermekünk: Vladimír Godtewszky már 2 
év óta .foglya a jekaterinburgi börtönnél, 
1901 ibaii ítélték el egy politikai pörből kifo-
lyólag. A v ád az vol t ellene, hogy rés zt vett 
egy orosz kém meggy ilkolásábaai és a sző-
ri áktemokrata párt forradalmi -csoportjához 
tartozott, A fin az elítéltetése előtt öt. éven 
keresztül négy elmegyógyintézethen volt, a 
.hol gyógyitlhatatlan elmebajosnak találtaik. 
'Ellenére eunek törvény elé állították és tiz 
esztendei katorga (Oroszországban a legsú-
lyosabb fegyházbüntetési) fogságra ítélték. 
Szegény gyermekünk az egész idő alatt a leg-
borzalmasabb kínzásokat szenvedi. Semmi 
tekintettel nincsenek arra, hogy ez a liünös 
még csak 17 esztendős volt, amikor állítóla-
gos bűnét elkövette. A legcsekélyébh 'fegyel-
mi vétségért megvonják tőle az összes kedvez-
ményeket: a rokonok látogatásának és a le-
vélírás jogát ás hogy a maga pénzén vehessen 
élelmet. Még ma is elkülönített zárkáiba csuk-
ják, ahol éheztetik ós sokszor látogatók jelen-
létében is kegyetlenül megverik. Egy alka-

lommal az egyik fölügyelő rálőtt, a golyó 
azonban, célt tévesztett, amiért aztán az illető 
.felügyelőt Gateniawn fegyház-igazgató meg-
fenyítette. A betegtől elvettek minden tár-
gyat, még a íkis testvérkéinek az arcképeit is 
és állandóan vasra verték. Ez a kegyetlen, él-
járás teljesen tönkre tette a szegény fiut. 'Még 
csak 24 éves és máris teljesen összeroppant, 
félig megvakult, testét elmebaján fcivül egyéb 
betegségek is gyötrik és mindezeket a bör-
tönéten szerezte, ahol örökös sötétségben kell 
töltenie napjait. A celláját télvíz idején be-
teken át nem fűtik. Valóságos középkori kín-
zásokat kell végigszenvednie. Lelki szenvedé-
seire és elmebaját gonoszságnak minősitik, 
amiért aztán a fegyház urai borzalmasan 
megbüntetik. Amikor a közelmúltban leve-
leinkre hosszú ideig nem kaptunk választ, vé-
dője utján tudakozódtunk állapota felől és 
ekkor azt a lakonikus választ kaptuk, hogy a 
fin jélen.leg elkülönített zárkában van. Váj-
jon meddig kell még ennek a vértanainak 
szenvednie?!" 

— Lélekkufár a hurkon. Újvidéki tudó-
sítónk ir ja: Veszedelmes és régóta fogházra 
érett leánykereskedőt fogott el tegnap az új-
vidéki rendőrség Jakominits Rozália szemé-
lyében. Az asszony, aki gyakran jár be Uj-
,vidékre, minap az utcán megszólította K. 
M. újvidéki 16 éves leányt, hogy hajlandó 
volna-e vele gyermekei mellé bonnenak Mit-
.rovicára eljönni. Jó fizetést igért és K. M. a 
délutáni vonattal Jakominits Rozáliával már 
Mitrovicára is utazott, hol legnagyobb meg-
döbbenésére szerelemtanyára került. Itt er-
kölcstelen iizelmekre akarták kényszeríteni, 
de a leány elkeseredett ellentállásán minden, 
kísérlet megtört. Egy „vendég" megkönyö-
rült a kétségbeesett leányon, kérésére érte-
sítette az újvidéki rendőrséget, mely Vései 
Elek főkapitány intézkedésére a leányt há-
lom napi fogságából kiszabaditotta és mi-
után a hatósági orvos megállapította, hogy 
a leány dacára az e helyen eltöltött három 
napi fogságának, érintetlen, a leány szülei-
nek visszaadta. Vései Elek főkapitányhelyet-
tes megkeresésére Jakominits Rozáliát Újvi-
dékre hozták, hol kihallgatása után letartóz-
tatták és az ügyészséghez kisérték át. 

— Az uj adózók. A III. osztályú kereseti 
adójának kivetési lajstroma a magyar kirá-
lyi pénziigyigázgatóságtól átérkezett s fo-
lyó év szeptember 2-től kezdve lesz a városi 
adóhivatalban közszemlére kitéve. 

— Fíu vagy leány-ruhák, iskolai öltö-
nyök, felöltők .nagy választókban kaphatók 
Neumann M. os. és kiír. udvari kamarai szál-
lítónál Szeged. 

— Csaló tengerész katona. Újvidékről 
jelentik: A balkáni viszonyok miatt március 
közepe óta Újvidékkel szemben, a pétervá-
radi partokon horgonyoz a dunai flottila. A 
város lakossága igen megszerette a derék 
tengerész tiszteket és katonákat. Ezt a ro-
konszenvet próbálta kamatoztatni Sachata 
József altiszt, ki, miután a rábízott élelme-
zési pénzekből kisebb-nagyobb összegeket 
elsikkasztott, most napok óta sorra járta az 
újvidéki előkelőségeket, ügyvédeket, kereske-
dőket és különböző mesékkel pénzt csalt kí 
tőlük. Legtöbbször azt adta elő, hogy a rá-
bizott pénzből bajtársainak adott kölcsön s 
mivel ezek a pénzt megtériteni nem tudják, 
öt most be fogják csukni. Az emberek szive 
megesett rajta, 40—50 koronákat adtak neki, 
amiket a csaló tengerész elmulatott. Végül is 
rájöttek az emberek, hogy Sachata hivatás-
szerűen purnpol. Följelentést tettek ellene fe-
iettes hatóságánál, mély letartóztatta. Kitűnt, 
hogy Sachata, noha tekintélyes összeget 
csalt össze, a hivatalos pénzekből is elsik-
kasztott 2—300 koronát. Skotnitzky Rudolf 
hadbiró százados beidézett mára vagy 40 
károsultat s kihallgatásuk után hétfőn vagy 
kedden — sürgősen — megtartják a főtár-
gyalást. 

— Egy amerikai különc. Mrs. Clifford 
Hármon, az amerikai Greenwich nevü város-
ban egyike a viliág legnagyobb mac.ska;bolOnd-
jainak. Mrs. Cliffordna.k ez idő szerint hu-
szonnyolc nagy macskája van és huszonöt ki-
csiny. Az amerikai hölgy legutóbb elhatároz-
ta, hogy gyönyörű bérkaszárnyát építtet az 

ő doromboló cicái számára. Mrs. Clifford 
Hármon, akinek fé r j e dúsgazdag amatőr aviá 
tor, nem holmi (bódét üttet össze a macskái 
számára, hanem tizenötezer dollár iköltséggél 
elegáns, modern házat építtet, melyben kele-
ti kényelemmel beverhetnek a kandúrok, meg 
a macska mamák s boldogan játszhatnak a 
cirmos cicák. A macska bórkaszárnyában ti-
zenkilenc szoba lesz. Mindegyik macskacsa-
lád számára egy-egy külön lakás. A szobák 
padlója keményfából .készül, a legmodernebb 
gőzfűtésre szerelik fel az egész házat, a szo-
bákban az öreg macskák számára puha ágya-
kat, a cirmos cicáik számára pedig .pelybes 
bélésű bölcsőket állítanak be. Mindegyik 
macskacsa'lád szobája erkélyre nyílik, ahol 
függőágy vár ja a család tagjait délutáni pi-
henőre. A (ház tetején tágas sétány lesz, ahol 
a szerelmes macska párok a hold fényénél bol-
dogan dévajkodhatnak, ábrándozhatnak a ma 
guk módjára, A mácsika-bérkászárny a min-
den szobájában asztal is van, amelyen liideg 
és meleg ételek kínálják magukat a boldog 
lakóknak. Persze ezeket az ízletes étkeket 
nem a macska mamáik főzik, hanem a bérház 
két emberi lakója, a házmester és a felesége, 
aki véletlenül magyar asszony s odahaza ál-
lítólag grófi (háznál szajkácsnésiködatt, ami 
megmagyarázza, miért nem panaszkodnak a 
főztje ellen M m Hármon elkényeztetett 
macskái. A szerződés értelmében az őszre el 
kell készülni a különös bérkaszárnyának, 
mert szapora lakói a hideg elől abban akar-
nak menedéket találni. 

— A telefon szerencseszámai. Nem-
csak Kisnagynak, Törökországénak vannak 
szerencseszámai. Van a telefonnak is. Meg-
történt, hogy egy fiatalember, erősen tagolva 
a számokat, a központtól kérte, hogy kös-
sék össze 6—10—13—17-val. „Ilyen telefon-
szám nincs!" — hangzott a válasz. A fiatal-
ember még kezében tartotta a kagylót és 
íme, nemsokára jelentkezett Moskovitz cipő-
gyárának szegedi képviselete. A telefonos-
kisasszony megértette, hogy a 6 gyermek-
cipő, a 1Ó és 13 egy elegáns női cipőnek, a 
17 pedig a legfinomabb sevrócipőnek jelenti 
az árát a kitűnő keresett cipőüzletben. 

— Rendőri krónika. Antal Balázs sö-
vényházai fiöldinivelő két éves Mihály nevü 
fia a tanya körül játszadozott és közben he-
tefulladt egy gödörte. A vizsgálóbíró elren-
delte a holttest fölboncolását. A gondatlan 
szülők ellen megindult az eljárás. 
Bútorszállításokat hely- {Jf]g£r BdlŐ 
ben é s vidékre, berak-

tározást száraz raktár 

helyiségben eszközöl 

szállító 

Szeged, Jókai-utca I.sz* 

Telefon 34. 

KÖZOKTATÁS. 
(o) Beiratások a városi nyelviskolába 

A szegedi városi nyelviskolába a .beiratások 
szeptember elsején kezdődnek a Jerney-ház-
ba.n, a városi felsőkereskedelmi iskola volt 
helyiségeiben. Beiratkozni délután 3 árától 
fél 8 óráig .lelhet. A gyakorlati és irodalmi 
kurzusokon az u j tanéviben Jakab Dávid ta-
nár igazgatása alatt Albert István, Bartsch 
Andor, Ernyei dr., Molnár dr., Sehreiber dr., 
Misohung Konrád dr., tanárok és Palotayné 
tanárnő fognak tanítani. 

(o) Beiratások a városi zeneiskolába 
A beiratás szeptember 1 és 2éán a volt nö-
vendékek, 3., 4. és 5-ón az újonnan jelent-
kező tanulók részére lesz naponta délelőtt 
1(1—12-i.g, délután 3—5-ig. A tandíj évi 80 K; 
a teiratasi d í j helybelieknek 3 K, vidékiek-
nek 6 korona. Különös figyelmet érdemel 
azon kedvezmény, bogy a nagybőgőt, klariné-
tét és kürtöt ingyen, a fuvolát pedig kedvez-
ményesen tehet tanulni. 

(o) Felvétel a szegedi állami felső-
kereskedelmi iskolába. A szegedi állami 
felsőkereskedelmi iskoláiba az 1913—14. isko-
lai évre szeptember 6-tól bezárólag szeptem-
ber hó 8-ig a délelőtti hivatalos órák alatt te-
het felvételre jelentkezni. Az alsó osztályban 
olyan növendékek vehetők fel, akik a polgári 
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-iskola, gimnázium vagy reáliskola negyedlik 
osztályát sikerrel elvégezték. A félvételre á 
tanuló a szülő vagy gyám kíséretéiben »zé-
niéiyesen köteles mejelenni, levéli! cg jelent-
kezni nem lehet. A felvételre jelentkező ta-
nuló legutolsó iskolai bizonyítványát, szüle-
tési és njraoltási bizonyítványát köteles 'be-
mutatni. A felvételi d í j 11 korona. Az évi 
tanidáij 100 korona, mely vagy egyszerre, vagy 
25—30 koronás részletekben előre fizetendő. 
Szegénysorán, jé előmenetelő és jó magavi-
seletű tanulók tandíjmentességért folyamod-
hatnak. A tandíjmentességet kérő és kellően, 
felszerelt, folyamodványok a szeptemberi be-
írások alkalmával az osztályfőnöknek adan-
dók át. A felvett tanuló felvételi jegyet kap, 
aki ezen jeggyel szeptember 8-ik napjának 
déli 12 órájáig köteles beiratkozás céljából 
jelentkezni. Ha valaki az említett határidőig 
nem jelentkezik, annak helye mással fog be-
töltetni. Tóth József, igazgató. 

o A szegedi ágostai evangélikus isko-
lában a beiratás szeptember 1-én, a tanitás 
szeptember 5-én kezdődik. 

(o) Felvétel a női kereskedelmi szak-
anfolyamra. A szegedi állami felsőkereske-
delmi iskolával kapcsolatos női fcer. szaktan-
folyamra az 1913—14. tanévire folytatólag 
szeptember 6-tól kezdve délután 2 órától le-
het beiratkozni. -Ezen ilO hónapos tanfolyam-
ra olyan növendékek vétetnek fel, kik a pol-
gári vagy felsőbb leányiskola negyedik osz-
tályát sikerrel elvégezték, de felvehetők olya-
nok is, akiknek nincsen ugyan a IV. osztály 
elvégzéséről szóló bizonyítványuk, de a fel-
vételt megelőzőleg sikeres felvételi vizsgála-
tot lettek, utóbbi vizsgálat csaik olyanoknak 
engedtetik meg, akik jelentkezésük alkalmá-
val életük 16 évét már betöltötték. A felvétel 
alkalmával minden tanuló 5 korona felvéte-
li dijat fizet. Az évi tandí j 120 korona, mely 
12 koronás előleges havi részletekben is lefi-
zethető. Tanidijmentesség nincs. Szükséges ok-
mányok: iskolai, születési és njraoltási bizo-
nyítvány. Bővebb felvilágosítással és iskolai 
tájékoztatóval bárkinek készséggel szolgál: 
Tóth József, igazgató. 

Egy honvédszázados szere 
a tüdővész ellen. 

(Saját tudósitónktól.) Orbán Ferenc, a 
kolozsvári 21. honvéd gyalogezred százado-
sa -egy orvosszert 'fedezett föl, -amely állító-
lag erős ellensiüyozója a tüdőbetegségnek. 
Orbán nagy szeretettel foglalkozik gyógyi-
tón-övények tanulmányozásával s igy fede-
zett föl egy növényi anyagból készített teát, 
mely,állítólag komoly orvosi körökben is fel-
tűnést keltett. 

Orbán, aki orvosszerének az Orbanin 
nevgt adta, a természettudományi kar hall-
gatója volt az egyetemén s mint egyéves ön-
kéntes kapott kedvet a katonáskodáshoz. Az 
Orbán bárói családból származik. A kolozs-
vári honvédszázados nagyapja Amerikába 
vándorolt ki, ott teremtett magának exiSz-
tenciát. A demokrácia hafczájába-n a bárói 
cim 'használatát is fölöslegesnek találta, le-
mondott róla s fiának, Orbán Ferenc édes-
apjának keresztlevele már nem került bele a 
báréi, megkülönböztető rang. A honvédszá-
zados is Amerikában született, majd apja 
visszaköltözött Magyarországba s fiát is ma-
gával hozta. Majd mikor Orbán Ferenc ,a 
hadsereg kötelékébe lépett, kérelmezte, hogy 
a bárói címet adja vissza néki a k i r á ly j t e -
gyelme. F z az ügy most van -a kabinetirodá-
ban. i 

Az Orbanin a százados hosszas kisérle-
tezésének -eredménye, ö természetesen csak 
orvosi engedelemmel adhatja a betegeknek. 
Kolozsvári orvosoknak is 'bemutatta, akik 
látva, hogy az egészségre ártalmatlan a szer, 
többeknek ajánlották. A föltaláló, Orbán Fe-
renc egész a legutóbbi időkig a kolozsvári 21. 
honvéd gyalogezred csapattisztje volt, később 
azonban Budapestre helyezték át. Az Orba-
nin ügye jelenleg a belügyminiszternél van 
s ha engedelmézfk. akkor rövid időn belül 
gyógyszertári' forgalomba kerül. 

Taritzky Ferenc dr., a kolozsvári tüdő-
beteggondozó-intézet főorvosa igy nyilatko-
zott az Orbaninról egy kolozsvári lap mun-
katársának : 

— Tény az, hogy Orbán egy teakeve-
réket állított ös-sze, melyből kipróbálás VS-
gett nekem is, küldött kisebb mennyiségben. 
Hogy milyen gyógyitó növények összetéte-
lével készítette, arról persze nekem nem nyi-
latkozott, de az megállapítható, hogy arzént 
nem tartalmaz. Amennyire tapasztaltam, a 
légző szervek bántatmainál sikerrel alkal-
mazható, a köhögési ingert csillapítja s a vá-
ladékképződést csökkenti, de arról szó sincs, 
hogy e tea talán egy uj tüdővész elleni sHé-
rum volna. Csak kisegítő szer, amely azon-
ban megállja a helyét légzési zavarokkal s 
esetleg étvágytalanságnál is. Orbán külön-
ben szabadalmat akar kérni találmányára s 
mim hallóm, teáját már az ország távolabbi 
részeiben is sikerrel használják. Kipróbálás 
végett küldött belőle Kétly báró budapesti 
orvosprofesszornak is, aki elismerően nyilat-
kozott az orvosságról. Igen érdekes Orbán-
nak egy tudomásomra jutott kísérletezése, 
hogy tudniillik tuberkulózissal oltott be több 
malacot, melyek aztán a teától teljesen .meg-
gyógyultak. 

Páholyból. 
-Nagyon so-ks-zor gondolkoztam már azon, 

hogy mért van az. hogy egy -kiváló ifiutball-
jákékos, ki már fölül emelkedik az átlagon, 
bizonyos olyan elemi hibákat hagy játéktu-
dásában korrigálatianul, amely ha elmarad-
na, teljesitménye sokkal értékesebb lenne. 
Előre bocsátom, hogy nem olyan hibákról 
van szó, melyekről az illetőnek talán nincs 
tudomása^ -Olyan hibák ezek, melyeket már 
sokszor szemére vetettek és amikre semmi 
féle mentség nincs. Mert ha valakinek bizo-
nyos olyan -gyarlóságai vannak, amelyikről 
nem tud, vagy ha tud is, de azon segíteni 
nem bir, akkor hát igaz, liogy hajnak baj, de 
hát megbócsájtható á> a-k-kor némuljon el a 
kritika erősebb szava. De az, amiről itt -szó-
lok, legkevésblő sem tartozik a ki nem kor-
rigálható hibák kiöz-é. Sőt! Egy kicsit keve-
sebb önfejüség, -egy kicsit több ambíció a tu-
dás tökéletesítésére ás már el is tűnnek a 
hibák. 

Mert lehetetlennek tartom, hogy egy já-
tékos sportbéli ambíciója ne abban merül-
jön -ki, hogy ameddig csak képessége engedi, 
tudását ne akarja minden eszközzel tökélete-
síteni. Az intelligens ember lélektanából ma-
gyarázható, hogy az, amivel szeretettel fog-
lalkozik, legyen az valami mesterség, tudo-
mány, művészet, ipar vagy kereskedelem 
vagy sport, büszkesége, önérzete és becsvágya 
folytonosan arra sarkalja, hogy toválbb-to-
vább a tökéletesedés u t ján az elérhető legna-
gyobb tudás felé menjen. Természetesen a 
tehetség mérföldekkel előtte jár mindig a te-
hetségtelen, de szorgalmas műkedvelőknek s 
mig amaz elérheti azon irigyelt magaslatot, 
emez csak mérsékelt magasságig érhet. Azok-
ról, akikről itt szólni akaróik, örömmel álla-
pithatom meg, liogy igenis a tehetséges, kivá-
ló érzékikéi -biró játékosok közé tartoznak. És 
it t a probléma. Szinte azt mondhatnám, hogy 
gyerekesen könnyű volna nekik hibáikat el-
hagyni és ez által játéktudásukat tökélete-
sebbé tenni. Hát miért nem igyekszenek er-
re. Érthetetlen. 

Vegyük példának azon csatárokat, kik a 
legtöbb követelménynek megfelelnek, amit 
egy jó csatárral szemben felállítunk. iA szél-
sők jól futnak, technikájuk kifogástalan, fi-
noman, szinte megvesztegető rutinnal veze-
tik a szélen a támadást. De ami ezután a leg-
utolsó momentuma lenne funkciója jó befe-
jezésének, azt -bosszantó rosszul csinálják. 
Pedig ez már a könnyebb része teljesítmé-
nyének, dé az eredmény szempontjából na-
gyon fontos. A centerezés. Szinte siralmasan 
-primitiv. Az egész világon, ahol csak a fut-
ball sportot űzik, mindenhol feltótlen sza-
bálynak fogadják el a fél magas centerezést, 
kezdve az angoloktól egész a Kutyabagosi 
fnttjáll klubig. Minden szélsőnek az a busz- í 

kesége, hogy szépen és jól beadott labdáit a 
belső csatárok jól tudják fogni ós rendelte-
tési -helyére továbbítani és legfőbb törekvé-
sük, hogy megtanulják ezt, miután csakis ha 
ezt tudják válnak a csapat hasznos tagjává. 
Mert mit ér a többi, ha nagyszerűen vezetett 
támadását befejezésékör rán t j a el és az nem 
c'ezet eredményre. A guruló labdát a véde-
lem könnyen fogja, mig a belső csatár ügyes-
sége csak a magas labdánál juthat érvényre. 
A fejjel továbbított labda legtöbbször véd-
hettem A kapásból lőtt suttok is mindig vá-
ratlanok és veszélyesek. De sem fejjel , setu 
kapásból guruló labdát továbbítani nem le-
bét. És mégis-mégis gurul a labdla . . . 

A legsúlyosabb feladat mindig egy csa-
patnál a közvetlen védelmen van. Egy csa-
tár, vagy egy fedezet ha hibázik, közvetlen 
ATeszélyt nem rejt magáiban, mert a közvet-
len védelem meg mögötte van. A két beök 
mögött azonban már csak ©gy ideg ember áll 
egyedül, egy éhes, nagy kapu közepén, kinek 
segítő társa már csak a három kapufa. A 
legtöbbször tehát a két. beck az, aki a legsú-
lyosabb momentumokban a veszélyt elháríta-
ni közbe lép. Feladatuk, bogy a támadást, 
mely már oly közel jutott a kapuhoz, hogy az 
ő közbelépésük szükséges, feltartóztassák ós 
a leszerelt csatártól a labdát elvéve, azt min-
den további okoskodás, driblizés néllkül előre 
rúgják, lehetőleg csatáraikhoz. Csak hivatá-
s i magaslatán nem álló b-eok teszi azt, hogy 
szabályellenesen játszva, a rárohanó csatárt 
ikidriblizni akarja . Elhiheti azt a beck, hogy 
a -csatár sokkal felette áll l-ábda technik szem-
pontjából az ő tudásánál és ha -drisblizésről 
van szó, ő jobban érti ezt. It#en eseteknél 
többször elő áll az, hogy a becktől elveszi a 
csatár a labdát és a legveszedelmesebb hely-
zetet teremti. Ilyenkor aztán a beck a veszély 
láttára nem riad vissza a durvaságtól sem, 
ami megint még nagyobb veszélyt, a tizen-
egyes büntető rúgást vonja maga után. És 
mindez miért, mert azt, ami legegyszerűbb, 
legtermészetesebb dolog a világon, az elsze-
dett labdát nem rúgja azonnal vissza a me-
zőnybe. Ennek még más hátránya is van. Az 
ilyen helyzetekben a haltok — látva a ve-
szélyt — lerohannak a beck segítségére és 
fedezés nélkül hagyják a csatárokat, fáradtak 
hiába, a játék elvesztette tempóját és az új-
ra előre került labdával rohanó csatárláncot 
nem tudják kisérni aani megint a támadást 
gyengíti, mert üres a mezőny és nincs aki az 
elvett labdát ú j ra a csatárokhoz juttassa, 
íme egy meggondolatlan könnyelmű tettnek 
a hibák egész láncolata a következménye. 

Nincs egy pillanat idő se a várakozásra 
a futballban. Akinél a labda van, az abban a 
pillanatban végezze kötelességét vele és ne 
akarjon nem az ő .szerepéhez tartozó dolgot pro 
dukálni. Sose felejtse el egy játékos se, hogy 
ő csak egy tizenegyed része a csapat gépeze-
tének és ha ő nem a szabályoknak megfelelő-
en teljesiti dolgát az egész kizökken és miat-
ta rosszul működik. Leh-et, hogy néhány sike-
rült d.ribli a laikus közönséget derűre han-
golja és mint attrakció valami, de a játék 
szellemének nem felel meg és -a játékos, ki 
ezt teszi, sohse tekinthető megbízhatónak. H a 
egy csapatban mind a tizenegy játékos se 
többet, se kevesebbet nem csinál, mint ami az 
ő szerepe és ezt észszerűen, komolyan cse-
lekszi, akkor győzni fog mindig a csapat. 
Mert egy -rendszer következetes, masszív be-
tartása olyan erőt képvisel, amit megtörni 
lehetetlen, vagy legalább .is nagyon -nehéz. 

Révész Béla. 

KÖZIGAZGATÁS 
(—) A pénzügyi-bizottság ülése. Lázár 

György dr. polgármester szeptember 9-ikére 
ülésre hívta össze a -pénzügyi bizottságot. A 
(bizottság a jövő évi költségvetést -fogja tár-
gyalni. 

Hrbelessen a 
Délmagyai 01 szagban 
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SPORT. 
Frontban az atléták. 

(Saját tudósítónktól.) A futballszezón 
már teljes gőzzel megindult, de azért az at-
léták még nem térhetnek pihenőre. Egészen 
októberig a nagyszabású versenyeknek se 
szeri-száma. Most vasárnap is öt helyen lesz 
alkalmuk a magyar atlétáknak, hogy egy-
mással és a külföldi versenyzőkkel össze-
mérjék erejüket. 

Jelentőség tekintetében talán első helyen 
áll az a propaganda-verseny, amelyet a Ma-
gyar Atlétikai Szövetség Diósgyőrött rendez. 
Igaz ugyan, hogy ez a nemes célú verseny 
nem fog ugy sikerülni, mint ahogy az vár-
ható volt, mivel két olyan hatalmas egye-
sület, mint az MTK és a BEAC csak alig 
egy-két atlétát nevezett, mégis nagy jelentő-
séget kell tulajdanitanunk a diósgyőri ese-
ménynek, már csak azért is, mert ez a ver-
seny az elsője ama propaganda sorozatnak, 
melyet a MASz ígért a magyar sportvilág-
nak. Remélhetőleg, ha néhány kitűnő atlé-
tánk (hiányozni is fog a küzdők táborából, 
nem marad el a versenynek megérdemelt si-
kere és a szövetség nem végzett hiábavaló 
munkát. 

A fővárosban az Óbudai Torna Egylet 
rendez országos versenyt saját Vörösvári-, 
uti pályáján. Az OTE egyike ama sporttes-
tületeknek, amelyek esztendők hosszú sora 
óta a legbecsületesebben és legszorgalmasab-
ban munkálkodnak a sport népszerűsítésén. 
Valóságos missziót teljesít ez a klub otthoná-
ban és igazán megérdemli, hogy a magyar 
közönség minden vállalkozásában támogas-
sa. Vasárnapi versenye elé is a legjobb re-
ményekkel tekinthet és bizonyos is, hogy si-
ker fakad annak nyomában. 

Ugyancsak országos verseny lesz h'agy-
kikindán is, hol a vidék legjobb atlétái adnak 
egymásnak találkozót. 

Mindeme versenyekkel szemben azon-
ban a magyar sporttársadalom figyelme két 
külföldi esemény felé irányul inkább. És pe-
dig Bécsben a WAF nemzetközi versenyén 
az MTK és a BEAC gárdája próbálkozik meg 
a dijak összenyerésével, ami remélhetőleg 
nem fog nehézségbe ütközni. A másik ese-
mény Berlinben lesz, ahol a Világhírű Berli-
ner Soprt Club rendez nagyszabású ver-
senyt. Itt, sajnos, a magyar színeket senki 
sem fogja képviselni, ám a viadal rendkivül 
érdekes és mindnyájunkat érdeklő lesz, a 
mennyiben Angliának öt -legjobb atlétája ke-
rül szembe .a német atléták elitjével. Ez az 
összeütközés szenzációs eredményeket hoz-
hat és igazán megérdemli az iránta mutat-
kozó nagy érdeklődést. 

o URAK—SzTK. A másodosztályú baj-
nokságért küzdő egyesületek egyik legjobb 
csapata az Újpest-Rákospalotai Atlétikai 
Klub lesz ma az SzTK ellenfele. Az URAK, 
dacára, hogy elsőrendű játékosanyag felett 
rendelkezik, bajnoki mérkőzésein határozott 
bál szerencsével játszik. Teljes csapatával 
nem egy eisőosztályu csapat felett aratott 
már szép győzelmet, most is jobb nem egy 
eisőosztályu csapatnál, azonban nem képes 
a másodosztályból kivergődni. Kiváló játéko-
sai vannak, mint például Einwag a tavasszal 
Bécsben óly fényesen szereplő magyar vá-
logatott csapat tartalékja, azonban nem tud-
ja minden mérkőzésére teljes csapatát kiállí-
tani s nálánál gyöngébb csapatoktól is vere-
séget szenved. Igy járt a tavasszal Szegeden 
ís, mikor több tartalékjátékossal tarkított 
csapata vereséggel távozott. A mérkőzés 
eredményének realitását nem akarva elis-
merni, kereste az alkalmat, hogy teljes csa-
patával mutatkozhasson be Szegeden. Ma 
olyan erős összeállításban jön az SzTK-hoz, 
amilyennel még a legkomolyabb bajnoki mér-
kőzésein is ritkán áll ki. Az SzTK nagy am-
bícióval megy a küzdelembe s folyton erő-
södő csapata teljes tudásának kifejtésére 
készteti az URAK csapatát, ha győzelemmel 
akarja elhagyni a pályát. A mérkőzés 5 óra-
kor kezdődik a lóversenytéri pályán. Biró 

Farkas (FTC). 2 órakor két ifjúsági csapat, 
fél 4 órakor pedig az SzTK csillag és a 
Sportifjak jóképességü csapata játszik. 

T§RVÉNYKEZÉS. 

A kuruzsló gyógyszerész. 
— A kö r or v os ok r é me. — 

(Saját tudósítónktól.) Megírtuk, hogy 
Padányi Gulyás Lajos boldvai gyógyszerész 
kuruzsol és emiatt az ottani orvosokkal ál-
landóan háborúságban él, sőt Lengyel Ig-
nác d,r.-t, a jelenlegi 'körorvost lelövéssel is 
fenyegette, Az egész környéken nagy port 
felvert ügy végre a biróság elé került és va-
lószínű, hogy most már eléri a törvény szi-
gorú keze a kuruzsló patikust, akit az egész 
vidéken a kör orvosok rémének tartanak. 
Lengyel Ignác dr. boldvai körorvos panaszá-
ra a közigazgatási hatóság is elrendelte a 
vizsgálatot. Konkrét bizonyítási anyag azon-
ban nem állott rendelkezésére s igy egyelőre 
határozatot nem hozott. Erre Lengyel Ignác 
dr. az edelényi kir. járásbíróságnál jelentette 
fel és tizenhárom rendbeli közegészségügyi 
kihágással vádolta. Az érdekes ügyiben teg-
nap délutánra tűzte ki a tárgyalást az edelé-
nyi járásbíróságon Mikecz János járásbiró. 

A tárgyaláson Padányi Gulyás Lajos 
gyógyszerész védőjével, Nagy Barna dr ügy-
véddel jelent meg s jelen volt Lengyel Ignác 
dr. körorvos is. Mikecz János járáslbiró a sze-
mélyi adatok bemondása után azt kérdezte 
Padányi Gulyás Lajos vádlottól: 

— Volt-e már büntetve? 
— Igen, tegnap, illetve ma tetszett el-

itélni becsületsértésért. 
— Nem ezt kérdem. Ezelőtt volt-e már 

büntetve? 
— Nem. 
— I t t van a pestvidéki törvényszók egy 

ítélete, amely szerint vádlottat hét évvel ez-
előtt kuruzslásért százhúsz korona pénzbün-
tetésre Ítélték, 

— Igen, emlékszem. 
A biró ezután előterjesztette a feljelentés-

ben foglalt vádakat. 
— Beismeri-e bűnösségét? 
— Nem, A feljelentés alaptalan. Nem 

kuruzsoltam. csak olyan gyógyszereket szol-
gáltattam ki, amelyek kiszolgáltatását a tör-
vény nem tiltja. Nem gyógykezeltem senkit. 

A biró ezután sorban felsorolta a feljelen-
tés konkrét eseteit. 

A vádlott gyógyszerész tagadott. Érdeke-
sebb volt, amikor a birót az a feljelentést ol-
vasta fel, amelyben egy parasztleány meg-
vizsgálásával és gyógyításával vádolta, 

— Egy szobaleány volt az, kérem, — dé 
nem kezeltem. 

Egy tanú közbeszólt: 
— Nem szobaleány volt az, hanem pa-

raszti eány! 
Vádlott: No hát igen, parasztleány, de 

nem vizsgáltam meg, csak meg csipkedtem. 
Elvégre, mint, volt huszárkapitány, ezt csak 
megtehettem. Talán ezt is tiltja a pharmaceaí 

Általános kacaj hangzott fel erre a vá-
laszra. A biró elrendelte a tanúkihallgatást. 
A megjelent tanuk a konkrét vádakat csak 
részben igazolták és az eddigi tárgyalás anya 
gátból azt lehet kivenni, bogy a boldvai pati-
kus közönséges kenőcsöt, aspirint és flastro-
mokat drága pénzen árul és azokat maga 
ajánlja. A konkrét adatokat csak az ezután 
kihallgatandó tanuk fogják bizonyítani, 
miért is a biró elnapolta a tárgyalást. 

§ A bankett. Aradon történt. A hősök 
Erdélyi Andor ügyvédi irnok és Prodano-
vics Döme. A két férfi jöbarátságban van, 
de azért olykor-olykor a változatosság ked-
véért be is porlik egymást. Most Erdélyi An-
dor a felperes. Bepörölte Prodanovicsot húsz 
koronáért. A keresetben elmondta, hogy a 
kedélyes Prodanovics nemrégen ezt jelentet-
te ki: ^ 

— Na, ha megnyerem a várossal szem-
ben a pörömet, adok egy százkofonás kan-

•kettet, amelyen öten teszünk. Te is köztük 
leszel, Adolárkám. 

— A pört — mondja a kereset — meg is 
nyerte Prodanovics, azonban a száz koro-
nás bankettet még mindig nem kaptuk meg. 
Mivel a százkoronás bankettből nekem húsz 
korona jutott volna, kérem a bíróságot, ítél-
je meg nekem a busz koronát. 

Prodanovics ügyvédje nem tagadta, hogy 
ügyfele csakugyan megígérte a százkoronás 
bankettet. Azonban az tisztán a házigazdá-
tól .függ, hogy mit tálaltat föl a banketten. 
Prodanovics ezen a lakomán csupa szafalá-
dét is hozathatott volna. Kérte a bíróságot, 
hogy ne ítélje meg Erdélyinek a husz koro-
nát, hanem csak husz korona ára szafalá-
dét, amelyet azonban a felperes köteles le-
gyen elfogyasztani. A nagy probléma fölött 
még nem döuiott a biró, mert előbb azokat a 
tanukat kell kihallgatni, akik az állítólagos 
ígéretet hallották. 

§ Királysértési perek. A szegedi tör-
vényszék második büntető tanácsa ma dél-
előtt három királysértés ügyében tartott tár-
gyalást. Ruzsin Velemiin ujszentiváni föld-
birtokos és Nenadov Vláda ujsziváci gazdál-
kodó ültek a vádlottak padján, a harmadik 
vád/lott Stefkovics Pál, újvidéki kőfaragó-se-
géd nem jelent meg. Ruzsin az ujszentiváni 
kaszinóban, Nenadov pedig a szegedi vona-
ton illette sértő kifejezéssel a király szemé-
lyét. A biróság a földbirtokost kétszáz koro-
na pénzbüntetésre, az utóbbit pedig három 
hónapi fogházra ítélte. A harmadiknak, akit 
a királyi ház „tagja ellen elkövetett sértés 
vétségével Vádol az ügyészség, elrendelték 
az ujabb tárgyalásra való elővezettetését. 

wmmm^mwMMffl^mmmmwm 

M erán-szá l loda, 
Budapest, V., Váczi-körút 82tá. 

a Nyugati pályaudvarral szemben. Legmodernebből 
berendezve. Szolid családi ház, figyelmes kiszolgálás. 
Igazgató: BALOG JÓZSEF. - Egy ágyas szobák 
:: 4 K-tól 7-ig Két ágyas szobák 7 K-tól 16-ig. 
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Az AKalant készített 
rágásra kitűnően használható a valódi fogaktól 
fol nem ismerhető, az eredeti fogakat íatyesen 
pótolják. Készítek teváfcoá arany koronákat éa 
levehető arany hidakat jutányos árak maHett. 
Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve. Bár-

milyen javítást 4 óra alatt késeitek. 

B Á R T A ÁGOSTON fogttdmihai* 
Kfeyó-HÉca l. ss. SZBOBA 
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Szombattól — Keddig 

g y e r m e k e 
2SJ 

Dráma 7 felvonásban. 
:: Irta: :: 
Edmond Rostand. 
:: Rendezte: :: 
L e o n c e P e r r e t . 
Teljes 2 órás műsor. 

Rendes helyárak. :: 

Előadások hétköznapokon d.u. 5, este 
7 és 9 órakor, vasárnap 2 órától folyt. 

V-A-S-S. 
I 

Vasárnap 

VÖRÖS 
C S Ó K . 
LÓI . 

Epizód az 1912-iki bal-
káni háborúból 2 fel-
vonásban, 1 előjátékkal. 

:: Ezenkívül: 
egy szenzációs 2 fel 
vonásos detektivtörté 
net és a teljesen u 
:: elite-műsor. 

.fii U '.': t 1 

Előadások hétköznapokon fél 6, ne-
gyed 8 és 9 órakor, vasárnap 2 órától. 

KÖZGAZDASÁG 

x Nincs olcsó gabona . A gabonatőzsdén 
szombaton gyönge Volt az irány. Ennek okát 
a kedvező időjáráson kivül másban 'hiába ke-
resnők. A magánjelentések ugyanis arról ad-
tak számot, hogy a termelők árukínálata 
igen minimális. Ezért a spekuláció az olcsó 
árfolyamokat fedezésre használja föl, mert 
a fővárosi malmok is átvevő szándékkal ve-
szik mostanában a papiros-buzát. Mindazál-
tal a nagy iizlettelenséghez viszonyítva még-
is jelentős ina a lanyhulás. A malmok az idő-
járásban beállott kedvező fordulatot, a kül-
földi árolcsóbbodás miatt nem szívesen vá-
sároltak, mert ha a behordást most már rö-
videsen elvégzik, attól tartanak, a kínálat 
mégis meg fog élénkülni és igy olcsóbban fe-
dezhetik szükségleteiket. Lanyhitó hatással 
van az is, hogy osztrák relációba megint ne-
hezen lehet árut helyezni és hogy az osztrá-
kok szívesen spekulálnak a lisztüzlet pan-
gása irriíiatt — lefelé. Olcsóbbitami akarják 
a belföldi gabona árát ,és hiába tagadják, 
most már Ausztriában is hozzá kell, hogy 
lássanak az őszi és téli hónapokra szüksé-
ges áru beszerzéséhez. 

x Stagnál a lisztüzlet. A lisztüzlet, mint 
a Molnárok Lapja irja, az elmúlt héten a 
malmok és a lisztkereskedők egybehangzó 
kijelentései szerint a stagnálás jegyében ál-
lott. A fővárosi malmok élénken vásárolnák 
a búzát, azonban a budapesti tőzsdén az iga-
zi, ilyenkor szokásos kínálat még mindig 
nem jelentkezik. Az októberi buzakurzussal 
szemben a készárut (78 kilogramos közép-
minőséget véve föl) még 50 fillérrel olcsób-
ban vehetik, ha a három havi váltót kész-
pénzre számítjuk át. Mai névleges lisztár Bu-
dapesten nullás alapon 17 korona. Előjegy-
zések jelentéktelenek, rendelkezések és el-
szállítások normálisak. Vevők Galíciából je-
lentkeznek szórványosan. Finom korpa 
prompt 5.15, őszi 5.30, tavaszi 5.50, goromba 
korpa 10 fillérrel magasabb. 

x Nyugodt. Ma Newyork gyöngébb jegy-
zést küldött. Ez és a délvidéki ikoleraesetek 
lehűtötték kissé a spekulánsokat, akik — a 
hét utolsó napija lóvén — szívesen realizál-
tak. A csökkenés azonban igen jelentéktelen 
volt és cz is megtérült később, mert Bécsiből 
kedvező híreket (kiolportáltaik, különösen a 
Déli vasutat favorizálták az ottani piacon. A 
forgalom azonban igen csöndes volt, mert a 
tartózkodás nem szűnt meg. A készárupiacon 
a Kereskedelmi bank 10, Salgó és Unió ma-
lom 5—5 koronával emelkedett. Nagyobb kí-
nálat volt ismét a Phőbusban, de az érdekel-
tek felvették a piacra kerülő árut , igy a to-
vábbi hanyatlást elkerülték. A zárlat nyu-
godt maradt. 

x Csökken a húsfogyasztás. A nagy-
váradi közgazdasági helyzetre jellemző ada-
tokat olvasunk a húsfogyasztás csökkenésé-
ről. Az elmúlt esztendőben a 108,000 koroná-
ra, a szokottnál kisebbre előirányzott összeg 
helyett csak 99,795 korona folyt be, ami a 
fogyasztás több százezer korona értékű csök-
kenésének felel meg s kétséget nem szenved, 
hogy az idén még ez az összeg sem fog be-
folyni. Még 1910-ben 115,112 korona 12 fillér 
volt a húsfogyasztás adója, azóta folyton ha-
nyatlik. Ezek az adatok nem általánosítha-
tók ugyan, de mégis szimptomatikus jelen-
tőségűek és a városokban mindenütt hasonló 
a tendencia. 

x Árverések. Huszonhat hasáb képviseli 
az árverések rovatát a hivatalos lap tegnapi 
számában. Az egész ország feszült érdeklő-
déssel várta az Osztrák-Magyar Bank fő-
tanácsülésének döntését s talán nincs minden 
összefüggés nélkül, hogy amikorra megjött a 
hir: a bankráta leszállításáról egyelőre szó 
sincs, a hivatalos lap csekély hetvenöt árve-

m 
A-

legolcsóbban kapható 

W e c h s l e r Ö d ö n 
fakereskedésében. 

Mars tér 23.— sz. Tt lefon 755 

Értesítem a n. é. közönséget, hogy. a 

G o l l s c f i á i l - f é i e 
Káré sz-utca 16. sz. férfi-fodrász mű-
termet átvettem, s azt a régi jószellem-
ben vezetem tovább. Abonenseket elfo-
gadok. A n. é. közönség pártfogását 

kérem tisztelettel 

Wiszt József 
fodrász. 

C S I L L Á R O K 
legnagyobb választékban, gyári árakon 
FONYÓ SOMA világítási vállalatánál KÜCSey-U. 4. 

NEMÉNYINÉ 
F O G M Ű V E S T E R M E 

Kárász-útca 6a. sz. 
alatt létezik. Készít mindenféle 
fograunkákat kaucsukban és 
aranyban. Vidékiek 24 óra alatt 
lesznek kielégítve. * Bármiiyen 
javftjM hat óra alatt elkészül, 522 1 

D e n i k ó i 
(nikotinmente-
sitett) dohányt , 
szivart, ciga-

rettát, ált. jövedéki és különlegességi 
gyártmányokat árusit a DENIKÓ részv.-
társ. főraktára Szeged, Kigyó-u. 6. sz. 

(Fried-féle ház) 

- SJ ' J . J i í világ ismeri és <11-
* • £ u - r . Qpó,z. ; tol határozóé. 

w * tan csak a vaíúJI uj UERSOB-
L . j i s a r k o t k é r ő SMUiydobüzbiui * uuui l "n miiulun n l á : i» to t vissza. 
11)308 Oersonmllvuk, Buáap.st, VII 



14. DÉLMAGYARORSZÁG 
- - - • - - • — -

1913. augusztus 31. 

T h i e r r y A. gyógyszer- balzsama 
segitsúget nyuit bármely betegség ellen, 
különösen a légzési szervek megbetege-
déseinél, köhögés, elnyálkásodás, gége-
katarrhns, tüdőbaj, étvágytalanság, IBSSZ 
emésztés koleraszerü betegségeknél, gyo-
morgörcs esetén. Külsőleg az összes száj-
betegségeknél, fogfájásnál, mint szájvíz, 
égési sebeknél és kiütések ellen kitűnően 
bevált. — 12 kis vagy 6 dupla vagy 1 nagy 
speciálüveg 560 K. Nagyobb rendelések-

nél jelentékeny árengedmény. 

Thierry A. gyógyszerész egye-
dfii valódi Centifólia-kenőcse. 
Megakadályoz s megszüntet vérmérgezést, 
fájdalmas operációkat leggyakrabban fe-
leslegessé tesz. Használatoa gyerekágyas 
nőknél, fájó emlők tejmeglnditásnál, r«-
kedés, emlőkeményedés ellen. Orbánc 
feltört lábak, sebek, dagadt végtagok 

csontszú, fekélyek, ütés, szúrás, lövés, vágás 
v. zúzódás által okozott sebeknél kitűnő 
gyógyhatású szer. Idegen testek eltávolítása 
mint üveg, szálka, por, serét, tüske s t b , ki-
növések, karbunkulus, képződmények, vala-
mint rák ellen, féreg, rothadás, körömgvűlés, 
hólyag, égési sebek, hosszú betegségeknél 
előforduló fölfekvésnél, vérkeléseknél, fülfo-
lyásnál, valamint kipálás esetén csecsemők-

nél stb. stb. kitűnő hatású. 
Két tégely ára K 3 60 a pénz előzetes bekül-

dése vagy utánvét mellett kapható. 

Budapesten kapható TÖRÖK JÓZSEF gyógytárában valamint az 
ország legtöbb gyógytárában. Nagyban THÁLMAYER és SEITZ, 
Hochnieister utódai és RADANOVITS TESTVÉREK drogériákban 
Budapesten. — Ahol nincs lerakat, ott rendeljünk közvetlenül 

Thierry A. „Örangyal'-gyógyszertárából Pregrada, 
(Rohitsch-Sauerbrunn mellett.) 

ÍTCH DIEN] 
"frTirr'-^-rifT'MIl 

Aüeín echter Balsam 
<3UÉ df?r Scbufcengel-ípoftefcc dts 
AThteny in Preopada 

bet RchtfccH -Saugrbnmn, 
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Ideális szép lesz 
minden hölgy, ki a világhírű Földes-féle 

C R É M E T 
( S Z A P P A N T 

husználja. A világ minden tájáról ér-
kező nyilatkozatok bizonyítják ezt, ame-
lyek a legőszintébb hálától visszhang-
zanak és a rajongás hangján szólnak a 
Margit-créme páratlan és csodás hatá-
sáról. A Margit-créme semminemű ká-
ros anyagot nem tartalmaz (sem ólmot, 
sem higanyt), összeállítása a modern 
kosmetika legtökéletesebb vívmánya. Az 
arc nemcsak selyempuha, hanem hófe-
hér s tiszta lesz, akik a Margit-crémet 
használják, arcuk szépségét teljes éle-
tükben megőrzik. — Margit-créme 1 
és 2 koronás tégelyekben az egész 
világon kapható. Margit-szappan 70 
fill. Margit-pouder 1.20 kor. (fe-
hér, rózsa vagy sárga színben). 

6 koronás rendeléseket 
:: bérmentve küld :: 

FÖLDES KELEMEN GYÓGYSZERTÁRA ARAD01 
Raktár az összes bel- és külföldi 
gyógyszer különlegességekben. 
Főraktár Szegeden: Barcsay Károly, 
Bentsik Lajos, Gerle Jenő, Leinzinger 
Gyula, Franki Antal, Frankó Andor, 
Meák Gyula gyógyszertáraiban. Vajda 
Imre és Tsa, Fodor Jenő és Tsa dro-
gériáiban. — Kiskundorozsmán: Dániel 
Mihálynál. — Horgos, Tichy Béla gyógy-

szerésznél. 
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rési hirdetménnyel igazolta a közös bank 
nem valami rózsás jelentését. A hetvenöt ár-
verés közül huszonöt végrehajtató bank 
vagy részvénytársaság. Csak 34 árverésnél 
p-éldául három bank is érdekelt, köztük a 
Magyar bank, huszezernégyszáz koroná-
val. 

x Az építkezés ijesztő pangása. Nem-
rég számokkal demonstráltuk azt az óriási 
visszafejlődést, ami a magyar építőipar terén 
a mult esztendő óta beállt. Most az Osztrák-
Magyar Bauik főtanácsának az ülésén is szó-
bak került ez a válság, amelynek illusztrálá-
sára felhozták, bogy .például .egy olyan nagy-
forgalmu .városiban), mint Temesvár, (ebben 
az évben egyetlen egy építési engedélyt kérel-
meztek. A krízist a téglaeladlások eredménye 
is erősen jellemzi. Az Egyesült fővárosi tég-
Jamiüveik augusztus közepéiig mindössze 54 
millió téglát adtak el, míg a mult éviben, ez-
alatt az idő alatt 118 millió, 1911-ben pedig 
176 millió vofUaz eladott téglák száma. En-
nek megfelelően még nagyoibbá vált a lakás-
ínség, amit igazol a főváros statisztkiai hiva-
talának az a jelentése, hogy 180.000 lakásból 
mindössze 778 áll üresen. 

x A termés fokozása homoktalajon. 
Magyarországon mintegy három millió ka-
tasztrális hold homoktalaj van, amelynek ter-
mőképessége soklhelyt olyan csekély, ihogy 
.két-három métermázsás termésével a ráfor-
dított tényleges kiadásokat sem téríti meg, 
holott Németország rengeteg homakterületei 
ma épen olyan termékenyek, .akár legjobb fe-
kete földje, amit a zöld trágyák rendszeres 
alkalmazásiával értek el. E zöl.dtrá.gya növé-
nyek közül a csillagfürt és bíbor herének 
most van a vetésj ideje s .a mai nehéz gaz-
dasági viszonyok mellett mulasztást követ-
nek ©1 homoki .gazdáink, ha nem alkalmazzák 
a zöldtrágyázást az eddiginél kiterjedtebben, 
a minek segélyével nemcsak kötötteWbó teszik 
homokjukat, de nitrogénban is rendkívül .gaz 
dagitjáik azt s Ina a zöldtrágyamag .elvetésé-
vel egyidejűleg 2—3 q kálisziuperifoszfátot is 
kiszórnak katasztrális holdanként, akkor 
megtettek mindent arra nézve, hogy talajuk 
termőképességét megkétszerezzék, meghárom 
szorozzák. 

i Jélzálogbank részvény 428—428.50. Magyar 
i bank 557.50—559. Salgótarjáni 772—773. Fő-
| busz 127—133. Ált. kőszén 1057—1059. Magyar 
i ovikor 2715. Horvát cukor 1392—,1398. Déli 

vasút 133—134. Városi vasút 368.50—370.50. 
Közúti vasút 714—715.25. Kereskedelmi bank 

« 3660—3665. Merkúr 275—276. 
A bécsi börze. 

Kötöttek: Osztrák hitel 628. Magyar hi-
tel 827. Osztrák államvasút 709. Déli vasút 
251.75. Rimamuráinyi 713. Alp. Ihámy árész -
vény 945. Lombárd 130. Dohány 361. Skoda 
826.50. Az irányzat nyugodt. 

Felelős szerkesztő : Pásztor József. 
K i a d ó t u l a j d o n o s : V á r n a y L. 
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A budapesti gabonatőzsde. 
A határidőpiaoon ma már valamivel élén-

kebb volt talán az lüzlet, mint tegnap, de a 
jegyzések aránylag lényegtelenül változtak. 
Az olcsóbb amerikai jegyzés, a mezőgazdasá-
gi munkára kedvező idő, a készáru csökkenő 
jegyzése, stb. eleinte megélénkítette ugyan a 
lebonyolító műveleteiket, de az árolesóibbodás 
mindössze néhány fillért tett ki, mert az ol-
csóbb árfolyammal sokan biztosítani akarták 
a íbiankó eladott .kötéséknél lévő nyereséget. 
Fölmondás nem volt. Az árfolyamok a követ-
kezők: 

Buza áprilisra 11.84, októberre 11.36. 
Rozs októberre 8.63. Tengeri májusra 7.42, 
szeptemberre 8.22. Zab októberre 8.16. A kósz-
áruvásáron 5 fillérrel olesóibb áron 20—.25 ezer 
mm. buza kelt el. 

A budapesti értéktőzsde. 
A .gyöngébb newyorki jelentés és a dél-

vidékről .közölt koleramegbetegedések soro-
zata kissé lehűtötte a spekulánsokat, .akik az 
előtőzsde kezdetén realizáltak. A visszaesés 
a nemzetközi piacon igen csekély volt, ám-
de a helyi piacon a közúti, a rimamurányi, 
a magyar bank, sőt a városi vasutrészvény 
is a tegnapinál 1—2 .koronával olcsóbban volt 
kapható. A zárlat ismét kissé javult, mert 
Bécsiből kissé barátságosabb jelentés érke-
zett, az ottani piacon a déli vasúti részvényt 
favorizálták. A készárupiacon a Főbusz rész-
vény a tegnapinál néhány koronával drágáb-
ban kelt el. A Korner,cbank 10 koronával, a 
salgótarjáni részvény 5, az Unió gőzmalom-
részvény szintén tetemesen drágábban volt 
keresett, mint a tegnapi napon. 

Kötöttek: Magyar hitel 828.25-829.75. 

Az ország egyik legszebb szál lodája, j 
• 

A Stefánia- és Széchenyi-patkok kö-
: J zött, a város legüdébb levegőjű helyén 

fekszik. Szobák 3 koronától feljebb. 
DÍSZES HALL. KÖZPONTI MELEG-
VÍZ FŰTÉS. FÜRDŐ A HÁZBAN. 
AUTÓ GARAGE. VACUUM CLEANER. 
AZ UJ KÁVÉHÁZ a művészet és ké-
nyelem pompájával, a hölgyközönség 

t S igényeire való tekintettel van beren-
| • dezve. GAZDAG BUFFET. SZÍNHÁZI 

VACSORÁK. Imbis, sandwich, friss 
Kugler és egyébb édességek. BILLI-

í g ÁRDOK A TELI KERTBEN. CSÜTÖR-
! g TÖKÖN és SZOMBATON ZENE VAN. 

j j E l s ő r e n d ű étterem. j 
DÍSZTEREM HANGVERSENYEK és S 

i g BÁLÁK RÉSZÉRE. Lakodalmak és 
egyébb alkalmakra szolgáló kisebb 
o-o és nagyobb termek. o-o 

i a • 

Szeged sz. kir. város tanácsától. 
30930/913 tan. sz. 

Hirdetmény. 
Az 1892. évi XV. törvénycikk 3 §-a ér-

telmében a szőlőtulajdonosok illetve bor-
termelők azon kedvezményben részesülnek, 
hogy a saját termésű boraiktól a házi 
szükségletre szánt mennyiség után állami 
bor italadó fejébe 12 K 70 fill. helyett csak 
6 K 70 fillért tartoznak fizetni, de csak 
azon esetben, ha ebbeli igényüket a szü-
ret megkezdéseig de legkésőbb ez évi 
szept. hó 15-éig az összeírásra jogosított 
hatósági közegeknél bejelentik. 

Felhivatnak tehát az 1913. évi szüret al-
kalmából az érdekeltek, hogy a fenti kedvez-
mény igénybevételére vonatkozó szándéku-
kat és pedig a város belterületén, Röszkén 
és Szt-mihálytelken, valamint a város körüli 
feketeföideken lakók a javadalmi közp. hiva-
talban, az Alsótanyán lakók László Kálmán 
rendőrbiztos tb. alkapitánynál, a Felsőtanyán 
lakók Pottyondy Miklós rendőrbiztos tb. al-
kapitánynál a szüret megkezdéseig de legkésőbb 

folyó évi szeptember hó 15-éig 
annál is inkább bejelentsék, mivel ezen ha-
táridőn túl, az ily igénybejelentésük figye-
lembe vehető nem lévén, a kedvezménytől 
ezúton elesnek. 

Miről az érdekeltek oly figyelmeztetéssel 
értesíttetnek, hogy a bejelentés alkalmával 
arról nyerendő igazolványt, illetve bejen-
tési szelvényt a kedvezményes dijtétel szá-
mithatása végett, bortermésük bejelentése 
alkalmával a javadalmi közp. hivatalban a 
saját érdekükben felmutatni el ne mulasszák. 

Yégül megjegyeztetik, hogy azok a sző-
lősgazdák, kik szeszes italok kimérésével, 
vagy kisebb mértékben való elárusitásával 
foglalkoznak, ebben a kedvezményben nem 
részesülnek. 

Szeged szab. kir. város tanácsának 1918. 
' julius hó 21-én tartott üléséből. 
I Dr. Lázár György, 

polgármester. 



1913. augusztus 29. DÉLMAGYARORSZÁG 31. 

A csődel járás alatt l evő 

H o b r a K c i p ő g y á r 
Szegedi f iók-raktára Kölcsey-u. 1. 

Az összes uri, női, gyermek cipők 
és mellék cikkek árusítása jutányos árak 
mellett kezdetét vette. Eladás nagyban 
és kicsinyben. Az ö s s z e s berendezés 
eladó. 

Diamantstein Adolf. 

Francia szabású ffizíK. 
itíi ilWatKiilSaWgcssígtk 

legnagyobb választékban 

Pollák Testvéreknél, 
Csekonics-utca 

Telefonszám 854. 
Szentes, Kossuth-utca. 

Széchenyi-tér. 
Telefonszám 855 

ŐSZI T R Á G Y Á Z Á S ! 
Óvakodjunk a 
hamisításoktól 1 

Óvakodjunk a 
hamisításoktól! 

Valódi védjegyű. 

THO MAS SALAK foszforsava^'műtrágya*! 

Csak 
akkor 
valódi, 
ha i lyen 
zsákban 

Hamisí-
tástól 
sz igo-
rúan óva-
kodjunk 1 

<«ine 

van és 
eredeti 

ólomzár 
van rajta 

Thomassdilacke 

Minden 
zsák tar-
talom jel-
zéssel van 

ellátva 1 

•/• i • a Thomasphosptiatfabriken 
l\almar Vilmos BÉRLI N, vezérképviselője Budapest VI., Aadrissy-ut 49. Különösen a jelenlegi rendkí-
vül olcsó árakra figyelmeztetjük a vásárlókat. 

SIPŐKRÉM 
Winöjjégg k i t ű n ö | 

É t ü u ü i 

Gy4rt)a:H E f f S z S G é s G É l G £ & 
- csóbz.éa kir. udvari szállító Buda gSUft 

h KAPHATÓ MINDEN ÜTT. * 
GJUTAAMAS 

Cs. és kir. szab. Keleti-féle | 

sérvkötök 
pneumatikus orvosi pelot I 
tával a legtökéletesebbek! 
Uackfrük hölgyek és urak j 
nööRÜÍÜR részére minden 
altesti betegség és iógc 

has ellen. 
GUMMI görcsér harisnyák.! 

Míiíábakai és mükezeket | 
amputáltak részére. 

Test&gyinesitő̂ ffi" 
Mű- és támasztó fűzőket . I 
Egyenestartókaíferdén-1 
nőitek részére, valamint 5 
b e t e g á p o l á s h o z tartozó! 

söszes cikkeket készít a technika legmodernebb elvei [ 
szerint a legjutányosabb gyári árak mellett. 

tKS" ! F Y i I c s- é s kir. szab. sérvkötök és | 
s 0 á i í c s t e g y e n e s i i ő g é p e k i g y á r a j 

BUDAPEST, IV., Koronaherceg-utca 17. vid [ 
Legújabb háromezernél több ábrával ellátót! 
képes árjegyzék ingyen és bérmentve[ 

Alapítva 1878. Telefon 18—76. 

? 

kiváló bór- és 
f lithiumos 

gyógyforrás 
vese- és hólyagbajoknál, köszvény nél, czukoroeiegségnél, vörhenynél, emésztési és 
lélegzési szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyúvíz. 

$ Kapható áaványvixkereskedésekbcíi é s 
gyógyszertárakban. SCHULTES ÁGOST 

37890/1913. fan. szára. 

Hirdetmény. 
Több helybeli birtokos jég, moly és fürt 

pernospora által okozott elemi kár eimén 
bejelentéssel élt. Ez alapon a bejelentett szaty-
mazi, fehértói és összeszéki kapitányságok 
területéhez tartozó „Neszürj" Alpári, Külső 
Szatymaz és Moraszik dűlőben megejtendő 
helyszíni kárfelvételek megkezdésére a sze-
gedi m. kir. pénzügyigazgatóság f. é. szep-
tember hó 2-át állapította meg. 

Ennélfogva az 1913. évi 50,000 sz. pénz-
ügyministeri utasítás 104 és 105 §§-ai értel-
mében a bejelentett elemikár helyszíni meg-
kezdéséről a kárt szenvedett fennti dülő-
beli birtokc sokat azzal értesítjük, hogy a 
földadónyilvántartói hivatalban (a városi 
bérház I. emelet 8-ik ajtó sz. a.) megtekint-
hetik, hogy a kárjegyzékböl véletlenül 
nem maradt-e ki az ő ingatlanuk, mert 
amenyiben onnan kimaradna, a kár mérvének 
bizottságilag történt megállapítása után többé 
adóelengedés nem igényelhető és hogy 
amennyiben a birtokaikban szenvedett káruk 
helyszíni felbecslésénél érdekeik védelméből 
jelen lenni akarnak, vagy magukat képvisel-
tetni óhajtják, helyszíni tárgyaláson részt-
vehetnek, s ezért az időben, amidőn a bi-
zottság oda érhet lehetőleg birtokukon 
künn tartózkodjanak. 

Szeged szab. kir. város tanácsának 1913 
augusztus hó 28-án. 

Dr. Lázár György 
polgármester. 

Hirdetéseket felvesz a 
kiadóhivatal Kárász-utca 9. 
QISIBSSBBBBHBSBBAAAAIBBBHEABBIAAAIIIEABASBIIAISGIAIABEINSAIISSISHHB 

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

íEfiH$DlT91fUK 
aVILÁGST! 

Sokszorosítások, másolások, irógépjavitások, 
Amerikai kellékraktár. Állandó gépiró tanfolyam 



16 DBLMAQYAR0RSZ7CQ 1913. augusztus 31. 

* * * * * 

^gtofyeselj (s betcgelj! 
A virgyógymód edz és gyógyit Idegesség, 

agy- és szivbántslmak, álmatlanság, emésztési 
zavarok, köszvény, CSHC stb. sikerrel kezelhe-
tők a WAGNER-fürdő külön férfi- és nöi 
gyógyosztáivában. — Kipróbált kezeld és ke-
zelőnő. - Gőz,-kád- és zuhany-fürdőnket is 
a nagyérdemű közönség figyelmébe ajánljuk 

VASÚTI MENETREND 
Érvényes 1913. május 1-től. 

A S z e g e d á l l o m á s o n 
Indulás: 

Budapest fe lé: K. exp. 256. Sz. v. Irt Gy. v. 605. 
Sz. v. 430. Qy. v. 959. Sz. v. 8rt Sz. v. 5°7- Gy. v 
3®. Sz. V. 123. Sz. v. 235. 

Temesvár fe lé : Sz. v. 926. Gy. v. 1156. Sz. v. 275 
T. v. sz. sz. 1'9 (Nagykikindáig). Sz. v. 5rt Gy. v. 6>o 
Sz. v. 209. Sz. v. 425. K. exp. 3ÖJ. 

Nagy-Becskerek—Károlyháza fe lé: Sz. v. 1® 
Sz. V. 451. Sz. V. 949. Sz. V. 1146. Sz. v. 229. Sz. V. 651 

Arad fe lé : Sz. v. Motor 6io. M. v. 1040. Oy. 
m. 1234. Sz. v. 156. Sz. v. 322. Motor 506 Mezőhegyesig). 
Gy. m. 633. M. v. 7® (Makóig). 

Szeged-Rókus felé: Sz. v. 224. Sz. v. 747. Sz. v 
1015. Sz. v. 207. Sz. V. 338 . Sz. v. 615 . 

Érkezés: 
Budapest fe lö l : Sz. v. 1203 Qy. v . 11«. Sz. v. ?2I. 

Sz. v. 709. Gy. v. 600. Sz. v. 10®. Sz. v. Irt Gy. v. 135 
Gy. v. 737. Sz. v. 537. K. expr. 255. 

Temesvár felöl: K. expr. 2rt Sz. v. 1257. Qy. v . 
909. Gy. v. 64i. o y . v. 2®. Sz. v. 133. Qy. v . 633. 
Sz. v. 748. 

Nagy-Becskerek—Károlyháza felől: Sz. v. 7'5 
Sz. v. 941. Sz. v. 1145. Sz. v. 118 (Csókáról). Sz. v. 254. 
Sz. v. 555. Sz. v. 1234. 

Arad felől: Gy. m. 9rt Sz. v. 11®. Motor 1259 
Motor 340. Gy. m. 242. M. v. 6®. Sz. v. 9®. M. v. 5]9 
Makóról). M. v. 753 (Mezőhegyesről). 

Szeged-Rókus felöl: Sz. v. 12®. Sz. v. 555. Sz. v. 
837. Sz. V. 1125. Sz. V. 3'6. Sz. V. 502. 

A Szeged-Rókus állomáson, 
Indulás: 

Nagyvárad fe lé : Gy. v. 11®. Sz. n. 3®. Sz.v. 8<2 
Sz. v. 1059. Sz. v. 244. M. v. 350 (Gyuláig). Sz. v. 7J5 
H.-M-Vásárhelyig). V. v. 822. (Békéscsabáig). 

Szabadka—Ujdombovár fe lé : Sz. v. 258. Qy.; v . 
52. Sz. v. 619. Sz. v. 814. Sz. v. 11®. Sz. v.~3i2. Sz. v. 
440. Sz. V. 653. Sz. V. 1020. 

Horgos és Zenta fe lé : Sz. v. 400. V. v. 1204. 
Szeged felé: Sz. v. 12®. Sz. v. 5rt Sz. v. 820. Sz. 

v. 1108. Sz. v. 300. Sz. v. 445. 

Érkezés: 
Nagyvárad felől: Gy. v. 5«. V. v. 740 (Békéscsa-

báról.) Sz. v. 946. M. v. 5® (Hódmezővásárhelyről). Sz. 
v. 1045. Sz. v. 243. Sz. v. 4®. M. v. 758. Sz. v. l ioi 

Ujdombovár—Szabadka felől: Sz. v. 3®. Sz. v 
7®. Sz. v. 1048. Sz. v. 1203 Sz. v. 2®. Sz. v. 5®. Sz. v 
753. Gy. v. 11® Sz. v. 1217-

Zenta-Horgos felől: V. v. 852. Sz. v. 605. 
Szeged felől: Sz. v. 2«. Sz. v. 802. Sz. v. 10®. 

Sz. v. 2®. Sz. 344. Sz. v. 6®. 

Közvetlen kocsik közlekednek: 

Budapest nyugati p. u.—Orsova között. I—II 
osztály. Budapestről indul lOj-j. 

Budapest nyugati p. u.—Pancsova kőzött. (Sze-
ged—Karlova—Nagybecskereken át). I—H. osztály. Buda-
pestről indul 1015. Pancsováról indul 301. 

Szeged—Békéscsaba kőzőtt: I—111. osztály. Sze-
gedről indul 631. Békéscsabáról indul 434. 

agyobb sz m az 
teli 6 órától re.-

Rőviditések magyarázata: A naj_ 
órát, a kisebb a perceket jeienti. Esteli „ 
geli 6 óráig éjjel van; ezen időszakba eső érkezéseke-
vagy indulásokat a percszámok aláhúzásával jelöltükt 
Sz. v. = személyvonat, Gy. v. = gyorsvonat, M.v.=rao-
orvonat, V. v. = vegyesvonat, K. expr. SS kel ti expres 
= tehervonat személyszállítással. 

Férfi-, női- é s gyermekruhák, pipere dolgok, 
napernyők, csipke és szövet függönyök, p a -

nama és mindennemű férfi és női kalapokat kizárólag 

vegyileg tisztifok és festek 
meglepő olcsó árakon! 

Hűen minta után festek selymet, szövetet, csipkét stb. 
Kereskedőknek és női szalonoknak árengedmény ! 

Gyászesetben szövet és selyem ruhák férfi öltönyök 
stb. soron kivül egészben festetnek feketére! 

A tisztításra átadott férfi ruhák szabóosziályomban a 
leggondosabban ki is javíttatnak. 

Jó munkáért elismerő levelek az ország 
minden részéből ! 

Telefon hívásra helyben a ruhákat elhozatom és haza-
szállítom. 

A nagyérdemű közönség szíves pártfogását kérve, vagyok 
kiváló tisztelettel 

Lucza József 
vegytisztitó kelmefestő. 

Főüzlet: Londoij-utcza 9. — Telefon 994. 
Fióküzlet: Gizella-tér 3. — „ 1055. 

Szeotgyőrgy-u. 10. „ 1281. 
Vidéken: Zenta, Hódmezővásárhely. 

• * * 

APRÓHIRDETÉSEK. 
Fájós fogára vegyen 

mielőbb a híres Leinzin-
ger-féla f o g c s e p p b ő l , 
üvegje 50 fillérért kap-
ható Leinzin r Gyula 
gyógyszertárában Szeged 
Széchenyi tér 5. 520 

Gyomorbajosok di-
csérik a Leinzinger-féle 
gyomorcsepp jó hatását. 
Üvegje 80 fillérért kap-
ható Leinzinger Oyula 
gyógyszertárában Szeged, 

Csipke. 
és szövetfüggönyök külö-
nös gonddal vegyileg I 
Iktatnak olcsó Irak mel-

; tisz-

lett és rövid idő alatt 

LUCZA JÓZSEF 
jtslmsfntű át vegytisztáénál 
Laudon-utca 9., Valéria-
tér sarok. Telefon 994. 
Gizella-tér 3. sz., Balogh-
palott. Telefon 1053 
Fióküzlet: ZENTA. Főtér, 
Zenta és Vidéke Takarék 

iban. HOHMEZOVA-
-Y, Szesedi-u. & 

N 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 . L o c s o l ó k o c s i k . A s z f a l t m o s ó g é p e k , 

A s z f a l t m o s ó g u m m i l a p o k . Hóekék . S z e m é t t a r g o n c á k , 
t62 . A f e S z e m é t g y ü j t ő s z e k r é n y e k . Hul ladékkocs ik é s s z e -

W m e t e s k o c s i k . Ú t h e n g e r e k . Pöcegödört i sz t i tók . Sz i -
vat tyuk. K á t r á n y o z ó g é p e k . K á t r á n y m e l e g i t ő üs tök , 

Ál landó mintakiál l i tás . • • • L e g m o d e r n e b b kivitelben. • • • 

Szab. G r a e p e l cséplőgép 
L E M E Z T Ö R E IS -ROST A. 

Egyedül gyártja a feltaláló: 

GRAEPEL HUGÓ 
betéti társaság, 

BUDAPEST, V., VácLut 40—46. sz. 
Árjegyzék és minta kívánatra ingyen és 

bórmentve. 

V c r ^ c t t y á r t s b á z 
Református-palota, gŐ7,fürdővel szemben. 

Alkalmi vételek! Szabott árak! 
Batisztok métere K —-50 
Ruhavászon K —'56 
Goldb és Cosmanos Cretonok K —'50 
140 széles Lüszterek . . . K 1 6 0 

Női c o s t ü m s z ö v e t e k f é l á r o n ! 
Grenadinok K — 
Tiszta selymek ruhára 
Pongyolák legjobbak 
Blúzok . . . . . 

K 

K 

K 

- . 9 0 
1-60 
3 8 0 
1-50 
1-90 
1-90 

Diszes női ingek K 
Clott női alsók K 
Keztyűk, harisnyák, paplanok o S c s é 

s á g a b á m u i a t as! 

Jftoskovits cipőárúháza, Szeged 
Kárász-utca 14. • Telefon 10-59. 

Nem állítólagos amerikai, sem Bécsi, ha-
nem hazai elsőrendű " W i amerikai 
és francia forma, férfi-, uri- és gyermek-
cipők legszebb és legjobb kivitelben. Szabott 
egységes 10—13—17—22 korona árban. 
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