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A monarchia szerepe
az albán-szerb háborúban.
Az albán államnak nincs még semmi
köze a mostani szerb-albán fegyveres öszszecsapásokhoz, — de igenis köze van az
egész egységes albán nemzetnek, amely
kegyetlen elnyomói ellen, de a saját nemzeti létének kivívásáért is szállott háborúba.
Az albánok akciójának komoly voltára és szervezettségére vall nemcsák
aránylag n a g y haderejük, hanem a fölfegyverzettségük is. A belgrádi sajtó azt irja,
hogy a fegyvereket mi adtuk az albánoknak, a tiszteket pedig mink és a bolgárdk.
Nem tudjuk, vétkül irható lett volna-e nekünk az, hogy a szerbeik viselt dolgai után
és nyíltan kimondott szándékaival szemben reális segítséget adtunk volna egy 'kiirtásra itélt népnek, hogy védekezhessék
a hóhérai ellen. De immár hitelesen megtudhatják a szerb vádaskodók, hogy az
albánok fegyverei svéd g y á r a k termékei,
ha van néhány Mannlicherjük, maguk szerezték, s hogy az albánok még tavaly n y á ron mostani ellenségeiktől, a szerbektől és
montenegróiaktól is sok fegyvert kaptak,
s hogy a török kormány albáni csapataitól is sok ezer m o d e m gyilkoló eszközt
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szerezhették. Nem volt tehát semmi szükség alattomos eljárásra a részünkről, de
nem volt szükség a mi biztatásainkra sem,
mert ezt sokkal hatásosabban végezték a
szerbeik kegyetlenkedései, főleg pedig a
belgrádi sajtó követelőzései az önálló Albánia további csonkítása és az albánok
teljes megsemmisítése iránt.
A szerbek tisztán magukra vessenek,
ha ismét véres háborúba keverednék, s
köszönjék londoni protéktonaiknak, főleg
az oroszoknak és franciáknak, hogy olyan
területeket is birtokukba vettek, amelyek
békés birtoklását sohasem remélhetik, mig
egynéhány albán él a világon.
Az albánok vállalkozásának eredménye, ha komolyan veszik a dolgukat és
nem vesztik el kitartásukat, inem épen reménytelen. Mert igaz ugyan, hogy Szerbia hozzájuk képest nagyon hatalmas és
nagy, bebizonyult harci képességű sereget
vethet ellenük. De viszont a harctéren,
ezen a kipusztított, vasuttalan, úttalan, hegyes, szakadékos, mocsaras területen az
albánok vannak igazán otthon, ő k e t védik
azok a sziklák, erdők és szorosok, amelyek
a szerb hadseregnek csak akadályai lesznek. Ők könnyen megélnék ott, ahol a szerb
hadsereg nem talál táplálékot, sőt a vasúttól való nagy távolság és a terep nehézségei miatt nem is igen szállíthat, ö nékik

az a föld, amiért harcolnak, hazájuk; mig
a szerbeknek tísak olyasmi, mintha mi tör! ténelimi jogon a régi macsói bánságot vagy
; Havasföldet akarnánk visszahódítani.
Az albánok hadereje a szerbhez képest kicsi és képezetlen; de nem szabad
elfelejtenünk, hogy az egykori európai török hadsereg soraiban nagyon sok kiváló
albán tiszt és katona szolgált. Végül a
szerb haderőt a két bakáni háború emberben is, fölszerelésben is nagyon megviselte.
A szerb nép a gazdaságában szenvedett
károk folytán ínség előtt áll. Az albánok
létükért odadobják magukat és mindenü| ket; a szerb népnek nem 'létkérdés az albán
j hegyek bírása, az albánok leigázása. Az
; úgynevezett harmadik balkáni háborúban
| tehát az albánok nem kis erkölcsi és anyagi támasztékokkal harcolnak s rajtuk áll,
. hogy nemzeti létjogosultságukat a legha; tásosabb módon, a vérükkel is megbizo! nyitsák és elismertessék.

el az embert. Könnyű selyemblúzán átrezgett
acélos fiatalsága, melyet nem birt legyőzni
a .sötét lelkű éjjel. Haja még mindig olyan
volt, mint a szőke selyem és orrcimpái még
ugy remegtek, mintha csak sejtene a szerelmet, nem pedig virtuóza volna. Csak a szeme
volt fáradt, néha szomorú.
Visszajött meleg csókot, remegő ölelést
hozni és azért, hogy hideg márvány kezét
lázas homlokomra tegye. Csók helyett harapást akart már kapni és ölelés helyett
édesen fájó szorítást. Kacagósan, vigan járta
a világot és csak nálam volt szomoru-panaszkodó. Most is ráborult az asztalra, félarcát a pislogó lámpa felé forditotta, melynek vörössárgás sugarai lágyan cirógatták
annak bársonyát. Haja, mint ezüstzuhatag
hullott az asztalra.
— Itt vagyok. Látod, visszajöttem.
— Látom.
— Hideg van már, fázom és fáradt vagyok. Sokfelé jártam, énekeltem és daloltam.
Korai még a kályha, de én kivánom.
Lassan sisteregve gyulladt meg a kályhában a nedves fahasáb. Majd mikor már
lánggal égett, lecsavarta a lány a lámpát és
csak a kályha világitott és melegitett. Sötét
volt a szoba, de a kályha előtt fényesen pí-

roslott a szőnyeg. Ide kuporodtunk le, mint
két remegő hajótörött. A szőnyegen elhúzódó fényes sáv volt a szigetünk. Picinyke
lakkcipőjén megbotlott a fénysugár, selyemharisnyáján átvillogott fehér bőre. A fáradt
szemei csillogtak, fényt kértek kölcsön a tűztől.
— Merre jártál? — kérdeztem, mikor
fejét az ölembe 'hajtotta.
— Merre jártam? Messze jártam, de
visszajöttem. Este énekeltem, éjjel táncoltam és pezsgőt ittam. Épen ugy, mint a többiek. Tapsot és virágot kaptam. Hisz tudod
artistanő vagyok.
— Tudom.
— Te okos vagy, nem haragszol és nem
vagy féltékeny. Miért is? Téged szeretlek.
— És mást?
— És mást? Most nem. Ezelőtt, ezután
igen. Haragszol?
— Nem. Miért?
— Igazad van. Én azért hü vagyok hozzád, mert mástól csak elválok, de tehozzád
visszajövök.
— Sok udvarlód volt?
— Sok.
— Milyenek?

Ami pedig minket — a kettős monarchiát — illet, legyenek a szerbek egészen
nyugodtak. Esztendők óta nem igen törik
magukat a szimpátiánkért, ennélfogva az
nem is az övék, hanem inkább a létükért
való harcra kényszeritett albánoké. De a
mi magatartásunk reális
vonatkozásait
nem a szimpátiának, hanem a
londoni
egyezmény szabályozza. Amíg tehát Szer-

•rtw^ys.33!

Jövőm be hívlak.
Jövömbe hívlak szeress örökké
— mint porszemet a templomi napok —
szeress és nyisd ki fehér szirmú kelyhed,
mint májusban az ódon ablakot.
Parton várlak, suhogó selyemben
ha érkezel a holt vizek felett
s> ez alkonyatban elhaló napomban
a bánatomnak elmú lása lesz.
Mindig szeretnél, elmúlásba vinnél
— mint porszemet a templomi napok —..
és amikor hosszan átöleltél
én becsukom az ódon ablakot
IV ANKOVITS

IMRE.

Éjszakai találkozás.
Irta : Szabó Mihály.
Szertefoszlottak a nyári álmok és már
az őszi szél sikongott az utcákon, mikor
Heddy visszajött hozzám. Fiatalosan és
iidén jött meg, de a szeme alatt hozta a sok
éjszaka emlékét, azokat a szép kék karikákat, amelyek a bufelejtő éjszakával jegyzik

bkölaöltönjrAk, ^jjfc NEUMANN H.
felöltők, cosiiimök

f i u k és l e á n y k á k
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DEEMAGYARORSZ'ÁG
előbb megszűnjék. A középiskola a maga
nyoíc osztályával szoros és zárt egység, a
melynek a törvény helyes intenciói szerint
„az a föladata, hogy az ifjúságot magasabb
általános műveltséghez juttassa és a feisőbb
tudományos képzésre előkészitse." Igenis, a
nyolc osztály most csak azokra van tekintettel, akik az egész kurzust elvégzik és nem
számol azokkal, akik előbb válnak ki a középiskolából.

res reformoktól. Ez kell, mert csak ez segit
el bennünket egy uj korszakhoz.
A miniszter rendelete a következő szavakkal záródik:
— Már ez évi junius 16-án tartott képviselőházi beszédemben is jeleztem azt a
meggyőződésemet, hogy hazai
középiskoUj alapokon
láink korszerű átalakításának immár elérkezett az ideje. Ugyanekkor körvonaloztam
a magyar középiskolák.
néhány módozatot is, melyektől részemről a
Abban föltétlenül igaza van a minisz- jelzett bajok orvoslását vagy legalább enyternek, hogy a tanítás eredménye sok pont- hülését várom. Első sorban azt kívánnám,
— Egy korszakos újítás terve. —
ban gyarló, és pedig nemcsak a szellemi, ha- hogy középiskoláink tantervi szervezete két
(Saját tudósítónktól.) A kultuszminiszter nem a természettudományok terén is. De
eredeti tartalmú leirattal fordult most az hogy gyermekeink többet tudnak a régi Ró- tagozatban épüljön föl. Ebez képest a törtéOrszágos Közoktatási Tanácshoz, iskolai ma topográfiájáról, mint a mai Budapestéről; nelem, földrajz és a természettudományi
ügyekben első véleményező testületünkhöz. hogy pontosan tájékozva vannak a leuktrai tárgyak oktatásában olynemü berendezést
Ha Jankovich Béla dr. intő szava nem marad csatáról, Odovakarról, a százéves háborúról, óhajtok, -hogy a tárgyak egész anyaga két
irott maiaszt és a Tanács bölcsei — csupa ellenben semmit sem hallottak az orosz-tö- izben tanittassék: az alsó tagozatban inkább
tapasztalt, sokat látott, az iskolai gyakorlat- rök háborúról, a berlini kongresszusról leiró és szemléltető, a felsőben inkább okban megöregedett tanár — átalakítják a kö- (idább már ne is igen menjünk): abban a ta- adatoló és összefoglaló módon. Múlhatatlazépiskola tervét a miniszter sugalmazta prin- nítás terve a hibás, a hagyomány, az egy- nul szükségesnek tartom, hogy a latin nyelv
cípiumok szerint, akkor ütött az órája az séges nyolcévi kurzus és elsősorban — a tanításának kezdete az első osztályból föl1883. évi XXX. törvénynek, egyik legjobban tanárképzés. Itt jó helyen fordult a miniszter jebb vitessék s az első idegen, nyelv a német
bevált, iegszervesebb, legszebben átgondolt a Tanácshoz, amelynek tagjai egyúttal a ta- nyelv legyen, melynek tanításában a csoporttörvényalkotásunknak, ameíy a középiskolá- nárképzést is kezükben tartják. Talán lesz rendszer alkalmazandó. A jogositás különbségei megszüntetendők s a kétféle középiskorol rendelkezik. A miniszter rendeletének a foganatja szavának.
la tanulmányi terve a mostaninál is közelebb
vegén megnyugtatja az érdekelteket, hogy
Abban is teljesen egyetértenek majd a hozandó egymáshoz, hogy ily módon a jogoa múltból nem -akar minden értéket elvetni,
kellő átmenet helyett nagy zökkenővel nyug- pedagógusok a miniszter úrral, hogy a mai. sitás egysége, amennyire lehetséges, az előztizenhét-tizennyolc éves ifjat a történeti, fi- ményekben is meglelhesse elégséges alaptalanítani a középiskolát.
lozófiai, irodalmi, földrajzi oktatás keretében jait. Végül figyelemmel kell lennie a reformMindjárt az első pontban a miniszter föltétlenül meg kell világositanunk a korun- nak a polgári iskola alsó osztályaira is. Fölazt követeli, hogy a gimnázium
alsó osztá- kat mozgató gazdasági és társadalmi eszmék kérem ezek után az Országos Közoktatási
lyaiban ne latin nyelvre, hanem németre ok- mivoltáról. Leginkább pedig abban találja el Tanácsot, mely a fönnálló szabályzat érteltassák a gyermeket.
Mert hogy „ a latin a leirat az igazságot, hogy a tisztviselők mi- mében iskolaszervezeti és tantervi kérdésekszellemében és szerkezetében annyira elüt a nősítésére vonatkozó 1883. évi I. törvény- ről nyilatkozni első sorban van hivatva, hogy
gyermek anyanyelvétől." Elüt a német is, cikk, a középiskola harminc esztendős átka, a fönt előadottakat tegye beható tanácskozás
amelyre még „csoportokban" is bajosan fog- terhe és végzete sürgős reformra szorul és tárgyává s készitse el — egyelőre csak körják megtanítani a tízéves gyermeket.
hogy a gimnázium és reáliskola teljes Jog- vonalaiban — a középiskolai uj szervezetnek
egyenlőségét szintén a legközelebbi jövőnek és tantervnek olynemü megokolt vázlatát,
A nyolcosztályu középiskolának ketté- kell végre meghoznia.
mely imént kifejezett célzataimnak megfelel.
tagolása alsó és felső részre merész gondoKülön is megjegyzem, hogy amennyiben a
Az Országos Közoktatási Tanács, amely reform az 1883-ik és 1890-ik évi XXX. törlat. Valamikor voltak nálunk is algimnáziumok és főgimnáziumok. Mért szűntek meg? megfontolásaiban nem hive a túlzó sietség- vénycikk módosítását szükségessé teszi, ily
Mert ezek nem a növekedő kultura áital te- nek, bizonnyal meg fogja fontolni a minisz- novelláris törvényhozási intézkedés elől sem
remtett differenciálódások voltak, hanem kö- teri leiratot. Ebben az Írásban sok a jó, az fogok kitérni s ezért a készítendő tervezet
vetkezményei a mi nagy elmaradottságunk- üdvös, a megvalósításra érdemes. S az bi- számolhat azzal a lehetőséggel, hogy a fönnnak és gazdasági Ínségünknek, amely nem zonyos, hogy a mai rendszernek sok a szem- álló törvények illető szakaszai módosíttasengedte meg, hogy nyolcosztályuvá épülje- beötlő 'hibája és nagyon is érthető, ha a mo- sanak. Végezetül hangsúlyozom, hogy aminek ki' a kis intézetek. Ma már alig van ilyen dern', nagy koncepciójú kultuszminiszter: dőn a középiskolai országos reformot napiJankovich Béla dr. nem riad vissza a gyöke- rendre tűzöm, korántsem kívánom azt, amit
; algimmtzium, És,ha van,. ideje, hogy mennél
a tapasztalat állandó értékűnek bizonyított,
elvetni, vagy mellőzni; nem akarok átmenet
Szőke, barna, katona, civil. Válogat— Egyik sem? — kérdezte félve, halvá- nélkül tovább haladni ,s nem akarom a középtam bennük.
nyabb lett az arca.
iskola érzékeny szerkezetét rázkódtatás ve— Egyik sem. Kalandom nem volt. Csak szedelmébe sodorni. Csak arra törekszem,
A kályhában most már csak halkan zenélt a láng, mintegy kísérőzenéje volt Hed- egy esetem volt. Nagyon ártatlan dolog.
hogy középiskolai oktatásunk eredménye
— Meséld el! — kérlelt hízelegve.
dynek, ki suttogva mesélte el szerelmeit,
(amennyiben nem a tanároktól, hanem az inőszintén beszélt, igazat mondott és jöttek
— Nappal történt. Napsugárban láttam tézménytől függ) lehetőleg fokoztassék s
az orgiák és jöttek a lázas ílörtök, csilingelt egy kis leányt. Nem beszéltem vele, csak a hogy a magyar középiskola a tehetetlenség
az arany hangja-, feldobbant a nézőtéren a . szivem dobogott meg mindig, ha láttam. erejénél fogva idők folytán ki ne kapcsolódtaps, hullott a dróttal összetákolt virág. Beleremegett a lelkem, ha szeme sugara az jék a nyugateurópai egyetemes fejlődés egéEleinte bánatosan vibrált a hangja, de ké- enyémmel találkozott.
széből.
sőbb mikor látta, hogy nem ül ki arcomra
— Szerelmes vagy bele?
Budapest, 1913. évi szeptember 27-én.
a harag árnyéka, majdnem büszkén mesélte
— Igen. Talán.
kalandjait.
Heddy felugrott a szőnyegről, szeme
Jankovich s. k.
— Szép fiu volt és erős volt a karja. villogott, lenézően mondotta:
— Te hűtlen, egy privátba? . . .
Csókban és ölelésben mester volt.
Már vette is prémes kabátját, indult az
Nem szakadt meg a török-görög tár— Szeretted?
ajtó felé. Az ajtóban megállott.
— Szerettem. De már nem szeretem.
gyalás. Mint a Reichspost diplomáciai körök- É s én visszajöttem hozzád, Hűtlen te,
Mesélt, mesélt sokáig. Utálatosan és
ből értesül, a porta a hatalmakhoz intézett
büszkén ropogtatta a szavakat. Ajkát gyak- te álnok!
Azután elment, becsapta az ajtót. Egyik körjegyzéket, amelyben támogatásukat
ran megnedvesítette nyelvével, hogy az inkéri
gerlőén piros legyen. Alig akart vége lenni a gondolat a másikat kergette agyamban.
mesének, de mire ujabb fahasáb került a „Nem vagyunk bornírtok, sem féltékenyek." a szigetek kérdésében. A porta kijelenti, hogy
kályhába, elhallgatott.
— Én vagyok a hűtlen és ő a hü? — az ázsiai tengerpart előtt levő szigetekről
kacagtam rekedten és utálattal néztem ki az nem mondhat le. Husszein bécsi török nagy— És te? — kérdezte kacéran.
— Én? Szomorúan egyedül jártam az ablakon.
éjszakát.
Ködös, párás, éjszaka volt és Heddy: az követ Berchtold gróffal való tanácskozásán
— Talán mégsem? Te se vagy bornírt asszonyi hűség, ment bele a sötét éjszakába. nyújtotta át a jegyzéket. A török-görög tárés féltékeny, én se lehetek az. Artistanő, Ment, ment egészen addig, mig örökre el
nem nyelte a mindent betakaró nagy sötét- gyalás megszakításáról szóló hir valótlan.
színésznő?
ség.
— Egyik sem.
bia csak az albán fölkelőkkel kiizd és nem
fenyegeti megsemimisitéssel Albániát, addig sem a mi, sem az európai nagyhatalmak közbelépésétől nem kelll tartania.

meggyőződhetnek arról, hogy dúsan
felszerelt raktárunkban kizárólag saját készítésű, elsőrendű bútorok,
minden versenyt felülmúló árban,
— kedvező fizetési feltételek mellett
is — kerülnek eladásra.

Tiszteletűi

Egyesült MiasztalosoK
B»torral|tára
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Följelentés
a Valéria-téri rendőrök ellen.
— Megvertek egy gazdálkodót. —

litással vádoltak, amely halállal végződött.
A Valéria-téren vannak a legdurvább rendőrök, akik ellen folytonosan panasz hangzik.
Épen ezért először Ferenczy Mátyás tb.
rendőralkapitányt hallgatta ki erre vonatkozólag a főkapitány, aki a közvetlen fölöttese
a Valéria-téri rendőröknek. Több tanút is
idézett be a főkapitány, akik a panaszos jelentése szerint jelen voltak az esetnél. Somo-

(Saját tudósítónktól.)
Kenderessi István
szentmi'hályteleki gazdálkodó följelentést tett
a szegedi törvényszéken több Valéria-téri
rendőr ellen, akik állítólag alaposan helybenhagyták tegnap délután. Följelentésében részletesen elmondja a rendőri brutalitás részleteit, továbbá szemléltetőül becsatol egy orvosi bizonyítványt, amely szerint 12 napig
gyógyuló sérüléseket szenvedett, az emiitett
alkalomkor.
(Pasics bécsi utja. — Viszonyunk
A följelentés szerint délután félháromkor
Szerbiához. — Tart a harc Albániában)
történt az eset a Valéria-tér és az Attila(Saját tudósítónktól.) A mai nap legfonutca sarkán. Kenderessi István a feleségével
együtt bejött a szegedi piacra paprikát áru- tosabb érdekessége az volt, hogy a király
Conrád
sítani. Délután a piac végeztével haza készü- kihallgatáson fogadta Hötzendorfi
vezérkari
főnököt
és
Krobatin
hodügymilődtek már és Kenderessiné az urát várta az
utcán, hogy a földön lévő paprikát majd föl- nisztert. A kihallgatásuk rendkivül hosszú
rakják a kocsira. A gazdálkodó ügyetlenül ideig tartott és a balkáni kérdéssel voít szohajtott és belegázolt a lovakkal néhány fü- ros összefüggésben. Az audienciáról semmi
zér paprikába. Az asszony ekkor szidalmazta nyilatkozatot avagy félhivatalos hirt nem
|
az urát, aki jó paraszti szokás szerint ugyan- adtak le.
Bécsből jelenti tudósítónk, hogy Pasics
csak visszafelelt, kimutatandó, hogy ő bizony nem papucshős. Vége is az lett az ügy- szerb miniszterelnök Belgrádba való visszaközben
Bécsben
meglátogatja
nek, hogy civakodni kezdtek és egyszerre utazása
csak egy Valéria-téri rendőr közébük ugrott Berchtold grófot. Jovanovics bécsi szerb köés nem is tudván miről van szó, rákiáltott vet az utóbbi napokban erre vonatkozóan
előkészitő tárgyalást folytatott a külügymiKenderessire:
— Miért nem vigyázott ennek az asz- nisztériumban. A szerb miniszterelnök és a
monarchia külügyminiszterének találkozása
szonynak a paprikájára?
ép
most különösen íontos, a szerb-albán haKenderessi, aki fönn ült a kocsin, nem
tárterületen
történt események miatt. Berchméltatta sokra a rendőr beavatkozását. Azt
felelte csak fölháborodásában, hogy a fele- told gróf és Pasics találkozásának egész küségével támad't vitáját a rendőr nem engedi nös jelentőséget kell tulajdonítani az albánok
ellen irányuló szerb akció további fejlődése
eligazítani.
és
ezzel együtt a monarchia és Szerbia jö— Mi köze hozzá? Az én paprikám!
szempontjából.
Amikor pedig még tovább is kiabált vele vendő viszonya
Belgrádból jelentik: A szerb hadsereg
a rendőr, — aki még ekkor sem tudta, hogy
házastársak dolgába avatkozott — a gazdál- tegnap reggel bevonult Dibrába és Ochridába.
Varaniste körül tegnap kisebb harcok voltak
kodó megismételte:
az arnauták ellen. A legutóbbi hivatalos je— Semmi köze hozzá!
A rendőr ekkor ahelyett, hogy fölirta lentések szerint az albánok visszovonulás
gyujtogatást,
volna a civakodó házastársak nevét, a gaz- közben igen sok vérengzést,
dálkodót erőszakkal leráncigálta a kocsiról. fosztogatást követtek el. Lopuskinál is vereSőt csakhamar több rendőr is érkezett a kö- séget szenvedtek az albánok. Kisszámú csazeli rendőrszobáról és ütlegelték Kenderessit. patuk nem tudta feltartóztatni a szerb rohaMajd a férje védelmére kelő asszonyt egyi- mot.
kük ököllel mellbevágta. Folytatáskép mikor
már leszedték a gazdát a kocsiról és elverA mai napon még ezek a jelentések érték, még bevitték feleségével együtt a Valé- keztek:
ria-téri laktanyába is, ahol nem a legnagyobb
KÉSZÜLŐDIK GÖRÖGORSZÁG.
tapintat közepette az asszonynak leszedték
Athén, október 2. A tengerészeti minisza frizuráját, aztán az utcára kiejtették. Majd térium behívta az 1900—1906. korosztályokbecsukták a laktanya ajtaját, ablakát és oda- ba tartozó tengerésztartaléko't. A honvédelmi
bent három rendőr pofozta,
rugdosta
és minisztériumok és hatóságok széleskörű inököllel ütötte a szerencsétlen embert. Mikor tézkedéseket tesznek, melyeket a Törökország magatartása által előidézett bizonytaigy elintézték az ügyet, kiengedték Kende- lan helyzet megkövetel. (Athéni
Távirati
ressit, aki azonnal véresen elment az orvos- Iroda.)
hoz és a becsatolt látleleletet fölvétette.
Athén, október 2. A török-bolgár liatáir
Somogyi Szilveszter jd'r. rendőrfőkapi- megállapitására vonatkozó török-bolgár szer
tány ma szerzett pozitív tudomást az esetről ződéfc aláírása következtében és m i u t á n a göés azonnal elrendelte a szigorú vizsgálatot. rög kormány Dedeagacs további megszálláA Valéria-téri rendőrökkel van állandóan a sát fölöslegesnek t a r t j a , utasítást adott arlegtöbb b a j ; Valéria-téri rendőr volt László ra, hogy az ott lévő görög csapatok hajón
András is, akit a Tábor-utcai rendőri bruta- elvonuljanak.

Hötzendorfi Konrád és
Krobatin a király előtt.

sí*

3.

PELMAOYARORSZXO

gyi Szilveszter dr. kijelentette a, Délmagyarország munkatársának, hogy abban az esetben, ha Kenderessi vádja valónak bizonyul,
akkor a bűnös rendőröket azonnal fölfüggeszti és az iratokat átteszi az ügyészséghez.
Szóyal mindent elkövet, hogy a polgárság
védelmének is eleget tegyen és a rendőrség
reputációját is megvédje az oda nem való
elemekkel szemben.

GÖRÖG INKVIZÍCIÓ.
Valóna, október 2. A görög hatóságok
Koricában és más helyeken üldözik az albánokat, akiket terrorizálni akarnak. Arra akarják kényszeríteni az albánokat, hogy a nemzetközi bizottság előtt megtagadják albánvoitukat. öntudatos hazafiuságukat nem leplező albánokat bebörtönöznek és Szerbián át
eltoloncolnak a görög hatóságok. Az üldözések egyre brutálisabbakká válnak.
VISSZA!
Athén, október 2. (Miután a török-bolgár
békeszerződés aláírásával a határok ímeg
vannak állapítva és fölösleges, hogy a görög
okkupáló csapatok .Dedeagacsbán m a r a d j amuk, a minisztertanács elhatározta, hogy ezeket a csapatokat azonnal visszahívja. Az erre vonatkozó parancsot m á r elküldték a csapatoknak és a hatalmaiknak is megküldték az
erre vonatkozó értesítést.
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DÚS választék kész díván, ottomán, matracok,
garnitúrák stb. — Javítások jótállással szakszerűen és olcsón eszközöltetnek.
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AZ ALBÁN TÁMADÁS.
Belgrád, október 2. (Hivatalos szerb íorrúsnói.) A legutóbbi iiivatalos jelentések szerű;: az albánok csapatank elöl visszavonulva
svLrcndbeii vérengzést, gyunngaíást,
fosztogatást követtek cl.
Belgrád, október 1. (Hivatalos.) Az albánok Lopuskinál vereséget szenvedtek. Az albánok, kik nem voltak nagy számban jelen,
nem tudták megállni -helyüket csapatainkkal
szemben, melyek még erősítéseket is kaptak.
A szerb hadsereg tegnap reggel bevonult
Dibrába és Ochridába. Varaniste körül tegnap kisebb harcok voltak az arnauták ellen.
Belgrád,
október 2. Magánjelentések
szerint szeptember 29-én véres harc dnlt a
szerb csapatok és az albán fölkelők között
Dibrától keletre. Kedden -reggel a szerb csapatok az albánok ellenállását -megtörve, bevonultak Dibrába, amelynek legnagyobb részét a fosztogató albánok fölgyújtották. A
szerbek azonnal a menekülő albánok üldözéséhez láttak. Ugyancsak sikerrel harcoltak
a szerbek Okridáná'l és Sztrugánál, ugy,
hogy a délnyugata területet az ál-bánoktól
csaknem teljesen ímegti&ztitották. Ezzel szem
ben a L j u m a területéin, ahol az albánok imég
mindig túlnyomó többségben vannak, a helyzet tartósan komoly. Szlerb katonai körökben
mindazáltal azt hiszik, hogy a szerb csapatok csakhamar visszavonulásra
fogják
kényszeríteni az albánokat. Mértékadó körök remélik, hogy a konfliktust nemsokára teljesen lakolizálják.
BORZALOM.
Belgrád, október 2. A szerb lapok részletes tudósításokat közölnek a dibrai harcról, amelyek azt mondják, hogy ezek a harcok fölülmúlták mindazt borzalmas
voltukkal, ami a múlt évben a Balkánon
végbement.
A város utcáin példátlan elkeseredéssel har-
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coltak. Minden egyes házat külön-külön kellett elfoglalni. Az albánok, miután lövőszerüket ellövöldözték, baltával mentek a szerb
kdtondkra.
Az utcákon végül elkeseredett
párviadalok voltak, ember-ember ellen küzdött. A halottak száma mind a két részen
meghaladja az ezret. Az albánok végre is kiürítették a várost. Dibra csaknem teljesen romokban van.
UJ HÁBORÚ.
Lipcse, október 2. A Leipziger Neueste
Nachrichten jelenti Konstantinápolyból: Itteni diplomáciai körökben török részről származó minden ellenkező kijelentés ellenére,
elkerülhetetlennek
tartják a görögökkel
való
uj háborút.

SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET.
Színházi műsor:
P É N T E K : Diákhercegnő,
operett.
* SZOMBAT: Boszorkányvár,
operett. Páratlan 1/J.
V A S Á R N A P délután: A kaméliás hölgy
dráma.
V A S Á R N A P este: Boszorkány vár.

L>ear király.
Tiszteletreméltó kísérlet volt előadatni
Sliakspere legklasszikusabb szomorú játétkát,
mely a színművészet egy tünedező korszakát
idézi az emlékezetbe. Komoly és szép művészi feladatok kínálkoznak "benne s még nem
rnult el egészen az idő, mikor a szereplők
becsvágyát a isbaksperei stiluS lendületével
elragadni lébet. Valóban jól tenné a szinház
vezetősége, ha többet építene színészeinek
művészi ambíciójára s a közönség iniemes
felhevülésére, mely muhiden igazán komoly
színpadi termék Bemutatását kisérni szokta. Erkölcsileg és a n y a g i l a g ez lenne az út,
mely a színház igazi felvirágoztatásához vezetne.

gulathoz méltó illúziót kelteni. A bolond
szerepét Turányi játszotta, gondosan és intelligensen, habár dikciójából hiányzott az.
irodalmi stílus pointirozása. Smthmáry
sokszor érthetetlen beszéde, Szemdrő és
Simkó
Giza teljesen elcsúszott játéka rontottak az
együttesen.
íme: szigorú mértékre szedve a színházi
est művészi eredménye. Ismételjük: a komoly színpadi feladatok szárnyakat adnak a
színészeknek, kik önként érthetőieg szeretnének mindig a legelőnyölsebb színükben mutatkozni; a sikert tehát egyedül a vezetés
tudatossága és az egyéni képességek helyes
kihasználása garantálja. Nem Shakspere és
nem klasszikus játéksorozatok leirőszakolása a
fő, — a közönség ízlése bizonyára változott
é.s íajisúiyban könnyedebb lett, — de a megjátszás komolysága, a színdarab irodalmi
színvonala és a játék kifinomult technikája
együttesen olyan értéklialniazatot jelentenek,
mely egyedül biztos ú t j a minden színigazgatók álmának, a kasszasikernek. Állítják,
hogy a. modern színpadi életnek ez a hármas
szükséglete a színházi siker igazi vastörvénye.
* Bányai Kató ujabb fellépése. A
szegedi színházban már kiosztották Az
uj
földesúr szerepeit. A Magyar Színházban a.
múlt napokban mutatták be ezt az érdekes,
magyar színdarabot, amely hűen Jókai Mór
hires regényéből készült s a kitűnő iró és főrendező: Hevesi Sándor dr. alkalmazta színpadra. A szegedi előadásnak még az ad külön érdekességet, hogy a d a r a b igazi naiva
szerepét Bányai Kató játsza e)l, aki ezúttal
tényleg naiva szerepkörben m u t a t h a t j a 'meg,
vájjon képességei predesztinálják-e a szegedi
színpadra. Mindenesetre .amily helytelen volt
a direkciótól, bogy nem naiva-szorepben (Az
ördög szemtelen Elzájában) léptette f ö l először, olyan helyes, hogy abban a szerepkörben is szóhoz engedi jutni az u j tagot, a
mélynek betöltésére — elvégre — vállalkozni kiván.

mindjobban elharapózó tangó-mánia ellen.
Azt monidja a berlini direktor, hogy a tangó
veszedelmesebb konkurreiise a szi Hibáznak,
mint a mozi. Ez ,a táncőrület — úgymond
Reinhardt — azt mutatja, hogy az embereknek egyre kevesebb lesz a pénzük ós idejük
a színházra és mindjobban kivész belőlük a
hajlandóság a szinház iránt. Eiz a táncepidémia rövid idő alatt sokkal erősébben fogja
csökkenteni a színház jövedelmét, mint a
mozi. A pénztári kimutatások alighanem igazolni fogják, hogy ez az aggodalmam jogosult.
* Az uj D'Annunzio. Gábriellé D'Annunzio Arcachonból, ahol most lakik, néhány
nappal ezelőtt P á r is ha érkezett és ifölólvasta
Coquelin és Hertz igazgatók és művészek
előtt u j d r á m á j á t , amellyel az Ambigu-szinház u j korszaka kezdődik. Az u j D'Annunziodráma véglegesen megállapított címe: A
kecskekóró („II. Caprifoglio"'). Női főszerepét
Bady Berta, férfi főszerepét pedig Le Bargy
fogja játszan •i, cikiil : szintén ott voltak az
olasz költő párisi lakásán a Rue de Ritvoliban, amikor u j müvét fölolvasta. D'Annunzio olyan lírai tűzzel olvasta a darabját,
hogy valóságos színházi sikert is aratott az
igazgatók és művészeik előtt. Itt említjük
meg, hogy — párisi híradás szerint — D'Annunzio még egy u j drámát irt, imég pedig
olasz nyelven. Ennek II Har a címe és Milánóban kerül bemutatóra.

Eredeti angol teasütemények,
dessert bonbonok,
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Tisza hódmezővásárhelyi diszpolgárs á g a . Hódmezővásárhelyről jelentik: Néhány
lap komoly hangon foglalkozik azzal az állítólagos népszavazással, amelyeit az itteni
függetlenségi és 48-as p á r t rendezett
Tisza
Istv.án miniszteirielnöklniek a töryiény'hiatásSk
gi bizottság közgyülélsén díszpolgárrá történt megválasztása után. Az állítólagos népszavazás ugy történt, hogy Kun Béla országgyűlési képviselő lapjában, a Vásárhelyi Reggeli Ujságbian fölhívta a lap olvasóit,
hogy a miniszterelnök díszpolgárrá való választásával szembén ők is adják le szavazataikat. A lap következő számában közölte
azután ezeket a szavazatiokiat, amelyekről
megállapítható, hogy túlnyomó nagy részét
nemcsak nem választók, hanem olyanok adták le, akiknek jórészt állandó Lakásuk sinds.
Hódmezővásárhelyen az egész népszavazást
gyerekes dolognak tekintették éls komoly ember még a függetlenségi érzelműek sem vettek részt benne. Hogy a hangulat Tisza István gróf diszpolgárságát illetően milyen,
a r r a nézve jellemző hogy a
megválasztatás
ellen beadott fölebbezést még azok a bizottsági tagok sem irták mind alá, akik a közgyűlésen ellene szavaztak. A díszpolgári oklevelet egyébként ötven-hiatvantagu küldöttség viszi a. fővárosba a miniszterelnöknek, a
ki értesítette Juhász Mihály polgármesterit,,
bogy október 9 én f o g a d j a a vásárhelyieket.
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tejcsokoládék.

Kárász-utca Ungar-Mayer palota.

* Művészek a kritikus ellen. Érdekes
A Lear király gondos és lelkes előadás- konfliktus t a r t j a most izgalomban a stockhol
ban morajlott le. Ennek az előadásnak 'han- mi színházi és ujságiró-társadalmat. Az odagulata volt, hia m i n d j á r t nem is az a h a n - való királyi operaház t a g j a i a szombati élőgulata, amelyet az irodalmi levegő a d adás után tiltakozó gyűlést tartottak, ameSbaksperenek. Elrajzolások, szintelenségek lyen megbélyegző határozatot hoztak a stockholmi Dagens Nyheter zenekritikusa, Petvoltak benne, de az egésznek művészi értéke terson Berger ellen, aki — szerintük — mag
elvitázhatatlan. A ímegtépászott öreg királyt nem engedett, tűrhetetlen hangú kritikákban
Csiky László játszotta, a régi gárdának ez a ócsárolja az operaházat és az énekeseket. A
jeles mohikánja, a lendüllő pátosz és szár- mii vész-uraik ós hölgyek azzal fenyegetőznyas dikció mestere, kinél csak a h a n g ércé- nek, hogy nem lépnek föl, ha az igazgatóság a szigorú zenekritikust ki nem tiltja a
nek apadásia emlékeztet arra, hogy a homok- színházból.
óra már-már közeleg a végső pihenéshez . . .
* A tangó é s a szinház. Furcsa nyilatOsiky Lear királya egyetlen széles gesztus,
I kozatot tett a minap Reinhardt Miksa a lonegy nagy, kifejező, tudatos akarás. Sikere
í doni Daily Mail berlini levelezője előtt a
volt, mint mindig ebben a szerepben, a közönség tüntető tisztelettel emlékezett
meg
róla.
Péntek, szombat
A többi szereplő j átéka dl len ezer és egy
alapos kifogást hihetne tenni, k'a szabadna
kifejezést adni a gondos és elfogulatlan szemlélet minden tanulságának. Talán nem vész
MOZI-SZÍNHÁZ.
kárba egy-egy futó megjegyzés. Egysedül
3 felv. Főszerepet: ASTA N1LSF.N játsza.
Baráti mutatott határozott és nemes vonalú
••••••••••••••
sziluettet Gloster alakjában. Körmendi telDéli tájak. Látványos.
jes lélekkel vett részt a játékban, de u j j a i
között mintha kifolyt volna az, amit megSzabadságolt feggenc. Dráma.
fogni akart. K risztinkovieh intrikus szerepét
iskolásán és gerinc nélkül játszotta meg,
Arckép. Humoros.
mely kísérletnek is gyöngle maradt. A női
A jó szivek. Humoros.
szerepek abszolút elhibázott szereposztása
nagy mértékbeu hozzájárult ahhoz, hogy
egyik királyleány sem tuldott shaksperei han-
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melytől fink léikének, békéjét remélték, mennél inkább megkönnyítsék, magukra vállal— Egy kereskedelmi utazó megölte a fe- : ták a két kis fiu neveltetését. A válásba az
i asszony is beleegyezett és ugy határozták,
leségét és azután öngyilkos lett. —
hogy a mai éjszaka lesz az utolsó, amelyet a
(Saját tudósítónktól.) Budapesten azAn- lakásban együtt töltenek.
Ágoston tegnap délben munkából tért
drássy-ut 97. számú ház első emeletének 8.
haza, Mikor megcsókolta a gyerekeit, a naszámú lakásában lakott Ágoston
(Fleischmann) Géza harmincnégy éves kereskedelmi gyobbik fiu igy szólott hozzá:
utazó, aki a bécsi Springer-féle szeszgyár
— A mama beszélt egy bácsival telefoalkalmazottja volt. Vele lakott a háromszo- non.
bás lakásban a felesége, született GoldberÁgostonná éktellen haragra gerjedt, hogy
ger Janka és két gyermeke, az ötödfél éves
a kis fiu e l á r u l t a Nekiment a gyereknek és
Árpád és a harmadfél éves Ervin. Ágoston fojtogatni kezdte, ugy, hogy az apa a kis írat
szerelemből házasodott. Az asszonyt a ház- csak nagy nehezen tudta kiszedni a kezei köban feltűnő szépnek ismerték. Csendes, nyu- zül. A dolog természetesen családi jelenetet
godalmas életet éltek Ágostonék, annál na- provokált. De Ágoston nem csapott lármát.
gyobb megdöbbenést keltett ma reggel a Fogta a két gyereket éis dknent velük szüléiházban az a borzalmas családi dráma, amely hez, ahol az egész délutánt töltötte.
az utazó lakásán lejátszódott.
Este nycűic órakor tért haza az apa a két
Ma reggel hat órakor Madarász Viktória
gyerekkel. A nagyobbik gyereket, akire az
cselédleány, aki az idősebbik gyerekkel a anya rá se tudott nézni a haragtól, kitették
cselédszobában aludt,
revolverdörrenésre aludni a cselédszobába.
Aztán nemsokára
ébredt föl. Kiugrott az ágyból és berohant a nyugovóra tértek. Ágoston látszóau nyugodt
szobák felé. De még ki sem nyithatta a szoba volt, de hogy ekkor m á r megfogamzott lelajtaját, amikor nyilott az ajtó és a küszöbön
kében a .rettenetes elhatározás, azt a ma
megjelent hálóingben Ágostonná. Nyaka, ar- reggeli véres tragédia bizonyítja.
ca, melle csupa vér. Támolyogva jött ki a
szobából és kétségbeesve kiabált:
— Szent isten, az uram megölt!
A vérző asszony átrohant az előszobán,
kinyitotta a lakás ajtaját, kifutott a lépcsőházba, fölrohant a második emeletre, ott a
— A politikai helyzet. lépcsőn összerogyott és meghalt.
A lármára kiszaladtak a szomszédos
(Saját tudósítónktól.)
A jövő hét közelakók és bementek Ágostonokhoz, megnézni,
pén,
október
8-án
a
képviselőház
ülést tart
mi történt. A hálószobában rettenetes láts
ezzel
vége
lesz
a
hosszú
négy
hónapos
parvány tárult eléjük. A férfi az ágy mellett feküdt óriás vértócsában. Jobb halántékából lamenti szünetnek. A csütörtöki ülésen a korszivárgott a vér. Már nem volt benne élet. mány beterjeszti azokat a törvényjavaslatoA hálószobában mindenütt csupa vér volt a kat, amelyeket már régebben a Eláz őszi
padló. A piros nyomok jelezték, hogy a halálosan megsebesült asszony arra szaladt ki. munkaprogramjára tűzött ki. Ezeket nyomAz asszony ágya csupa vér volt és a két vé- ban a bizottságok elé utalják s ha a bizottres ágy között édesdeden aludt a kisebbik ságok végeztek velük, előreláthatóan egy hét
fiu.
múlva, tehát október közepén a képviselőház
A drámát természetesen azonnal jelen- érdemleges tanácskozását is megkezdhetik.
tették a rendőrségnek, ahonnan bizottság
Hogy a Ház október 8-iki ülésén ezenment ki. A bizottságnak már csak az lehetett
kívül
mi fog történni, az az ellenzéki pártok
a dolga, hogy a két halottat elszállíttassa és
megtartsa a rendőri szemlét. A rendőrorvos elhatározásától függ s attól, megjelennek-e
megállapította, hogy a férj akkor lőtt rá a a Házban valami demonstráció végett —
feleségére, mikor az asszony még aludt.
persze most már csak elvi demonstrációról
Ágoston Géza igen szerencsétlen
házas- lehet szó — vagy nem. Ezt a kérdést az eléletet élt a feleségével. Ezelőtt hat esztendővel Ágoston
Géza a Foncdére hivatalnoka lenzék vezérei Justh Gyula makói beszámovolt. Akkor ismerkedett meg
Goldherger lójával kapcsolatban fogják eldönteni. A beJanikával, aki a Hitelbanknak volt gépárő- számoló előtt ugyanis Andrássy Gyula gróf,
kisasszonya, Ágoston megszerette a leányt és Apponyi Albert gróf és Károlyi Mihály gróf
elhatározta, hogy feleségül fogja ve nini. Ezt meglátogatják Justhot tornyai birtokán s
a szándékát közölbe is szüleivel, de azok a
házassági tervet keményen ellenezték. Ágos- egy napot nála töltenek, hogy vele együtt
ton több ízben próbálta szüleit hajlandóság- meghányják-vessék a taktikai kérdéseket.
r a bírni, de azok hajthatatlanok maradtak, Andrássynak, Apponyinak s az ellenzék más
mert nem sok jót vártaik ettől a házasságtól. vezetőembereinek eddig tett nyilatkozatai
Egyszer aztán rájöttek a szülők, hogy után bizonyosra vehető, hogy e tekintetben
fiuk akaratuk ellenére titokban már el is vette a leányt. E k k o r annyira megharagudtak, a tornyai tanácskozás nem igen fog uj dolgot
hogy meg is szakították Ágostonnal az érint- produkálni. Minden valószínűség szerint azt
kezést. Szülők és fiu között a békét a,z első határozzák, h o g y az ellenzék a Ház október
'gyermek születése hozta meg. Az öregek nem 8-iki ülésén megjelenik s itt a vezérek közül
nagyon szerették ugyan a fiatal asszonyt, de valaki, vagy mindegyik párt elnöke
különfiukkal ú j r a jó viszonyban voltak. Ez a vinyilatkozatot
tesz a parlaszony azonban nem volt a régi és Ágoston, külön tiltakozó
aki a szüleit nagyon szerette, az összekötte- ment tanácskozása ellen.
tés hűvössége miatt igen sokat szenvedett.
Most először történik, s igy nem érdeA házasság 'csakugyan nem vezetett jóra.. kesség nélkül való, hogy Andrássy
Gyula
Egy szép napon megérkezett Ágoston ciméne
gróf
s
az
ellenzéki
vezérek
Justh
Gyulát
az első névtelen 1levél, amelyben értesitettar, hogy a felesége szwesen fogadja
idegen birtokán keresik föl és elkísérik makói beurak udvarlását, Az első névtelen levelet a számolójára is. Ezzel Andrássyék nemcsak
névtelen .levélek egész sora követte, jöttek különös figyelmességet akartak Justh iránt
azután a baráti figyelmeztetések és egyszer tanusitani, de elhatározásukat bizonyos dipÁgoston maga is meggyőződött arról, hogy a
felesége állandóan apróhirdetések utján leve- lomáciai számítás is vezeti. Tartani lehetett
ugyanis attól, hogy Justh Gyula, aki néhány
lez
ismeretlenekkel.
(Mindez annyira elkeserítette Ágostont, nyilatkozatában erősen elitélte a függetlenhogy ezelőtt egy hónappal halálra szánta ma- ségi képviselőknek az Andrássy-párlba törgát. Ágoston közben elhatározta, hogy más- tént belépését, beszámolójában esetleg újra ki
kép segít szenvedésein. Megvitatta a dolgot
szüleivel és ezeknek tanácsára ugy határo- fog kelni az átlépések miatt. Ennek a támazott, hogy csöndben és bókéhen elválik az. asz- dásnak már most előreláthatóan elejét veszi,
szonytól. A nagyszülők, hogy a válást, a vagy legalább is élét tompitja az a körült

;

Készülődés az őszi
nagy mérkőzésre.
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mény, hogy Justh mögött, mialatt beszámolóját mondja, ott fog majd ülni a csábító is:
Andrássy Gyula gróf.
Még egy érdekessége van a makói konventikulumnak, s ez az, hogy a koalíció széirobbantását s az Andrássyékhal
és Apponyiékkal való szakítást annak idején 1909. november 4-én ugyancsak az emlékezetes
makói és tornyai tanácskozáson határozta el a
nagy függetlenségi pártnak
Justhhoz
szitó
többsége. Azóta sok minden történt s most
Andrássyék és Apponyiék maguk is Tornyára és Makóra mennek, hogy most legalább
az uj koalició összetartását és békességét
igyekezzenek megmenteni.
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A szerelmes hadnagy
tragédiája.
— Öngyilkos lett az ideálja ablaka alatt. —
(Saját tudósítónktól.)
Szomorú an megható szerelmi tragédia törtónt ma hajnalban
Szegeiden a Liliom-utcában. (Egy romantikus
hajlamú hadnagy öngyilkos lett ideáljának
az ablaka alatt, mig a cigány szentimentális nótákat muzsikált. Sápadt arcccal, nagybetegen f ekszik most a kórházban a boldogtalan szerelmes és bizonyára láz-álmában
még a nóta szavát hallja és annak a leánynak arcát látja, akiért el akarta dobni magától fiatal életét.
A tragédia hajnalban mégy órakor történt a Liliom-utca 10. számú ház előtt, özvegy Legátné lakásánál. Welther Árplád Ihonvédbadnagy m á r régóta udvarolt az uriaszszony gyönyörű, sízép leányának,
Legát
Babáéinak. Másfél évvel ezelőtt került Welther Szegedre és hamarosan megösuierkedett
az uri leánnyal. Gyakran kísérgette a Korzón és eljárogatott Legáték házába is. Az ismeretségből csakhamar szerelem lett és Welther r á j ö t t arra a sokak előtt banálisnak látszó (frázisra, hogy ideálja nélkül nem tud
élni tovább. Házasságukat azonban többféle
okok akadályozták.
Welther egéstzen fiatalember volt, be sem
töltötte még a 22-ik életévét és pályájának
kezdetén állott. Apja., aki gazdag földbirtokos Zen tán, természetes, hogy ilyen körülmények között hallani sem akart arról, hogy
fia az egész életre lekösse magát. Ez még
azonban nem lett volna a legnagyobb baj.
A tragédia tulajdonképeni inditó oka abban
rejlett, hogy Legát Babéi — mint mondják
— nem viszonozta a hadnagy érzelmeit és mivel még ő is nagyon fiatal, a n y j a sem akart
a házasságiról hallani. Ebhez járult még az
is, hogy Welther a szükséges kauciót sem
bírta volna előteremteni, mivel az a p j a teljesen elzárkózott ebbeli kérése elől.
Welther azonban nem az az ember volt,
aki annyi akadály dacára is meghátrált volna. E g y héttel ezelőtt haza utazott Zentár a és még egyszer megpróbálta apja ellenzését megtörni. Csakhogy kísérlete ezúttal is
sikertelen maradt. R é t nappal ezelőtt érkezett vissza Szegedre és a háziasszonyának
elpanaszolta majdnem sírva, hogy nem lehet
az övé, akit életénél is jobban szeret. Apja
most m á r nemcsak a házasságát ellenezte, hanem fiát teljesen kiakarta vonni abból a
körből, ahol csak az érzelmei megszülettek
és folyton erősödnek, ezért azt mondta, hogy
Nagybecskerekre
fogja áthelyeztetni
és nem
engedi, hogy továbbra is Szegeden maradjon. Welthert a háziasszonya vigasztalni próbálta, de bizony ez sehogy se sikerült. A
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hadnagy bement a .szobájába, egész nap ki se
jött onnan, hanem odabent sóhajtozott és
szomorkodott. Este aztán a szolgájának azt
mondta:
— Nekem már elég volt ebből az életből,
hamarosan abba hagyom.
A szolga ezt hallva nagyon megijedt és
mindjárt megértette, miről van szó. Másnap,
— vagyis tegnap, — délben amikor a gazdája elment a Zászló-utca 3. szám alatti lakásáról, megkereste a szolga Welther Browning revolverét, amit a hadnagy mindég az
'éjjeli szekrényének fiókjában szokott őriEni
és ki akarta szedni a fegyverből a golyókat.
Öt golyót mór bi is szedett, amikor hirtelen
kintről csengetés hallatszott. A szegény szolga, szörnyen megrémült, a. revolvert visszatette a helyére és szaladt ajtót nyitni. Tényleg gazdája jött vissza és amint az egyszerű
szolgának nagyszerűen megsu,gta sejtelme,
a revolverért. iSzökott helyéről kivette a
Browningot, zsebbe csúsztatta és eltávozott.

Szeged, október 2.

ÖSZI RÓZSA, ŐSZI HALÁL.
Bágyadt
napfény csillog a nagy, fehér krizantémumok
bolyhos szirmán. A levegőben már benne van
az elmúlás leheletfinom melódiája. Grieg
hangulatai suhognak a falevelek között: Adse
•halálára emlékezünk és arra gondolunk,
hogy nemsokára reánk is sor kerül.
Hogyan éljék át a bánat poézisének
korszakát finom és rezzenő női lelkek? Ilyenkor többet szenvednek, mint bármikor. Sokan ki se birják. Csöndes megadással lehajtják lágy vonalú nyakukat és elmúlnak, mint
egy elbágyadt, szótalan, szomorú őszi rózsa..
Minden napon uj áldozat fekszik a teritőn. Jobbára fiatal asszonyok, de akad közöttük illetetlen leány és a szerelem lázát
már az emlékek közé soroló, érett asszonyiságu fehérnép is. Egymásután dobják el maWelther, hogy ezután hol járt és mit guktól az életet, néha kettesével is. A rendőri
csinált, azt nem t u d j a senki. Késő este azon- krónika alig győzi őket számon tartani. M i '
ban, vacsora után, több tiszttársával együtt bajuk volt ez életben? Pillanatnyi elmezavar,
megjelent, a /Torzó-kávéházban. Társainak — igy mondják a társadalmi nyavalyák
mindjárt, föltűnt, hogy natgyon sáípadt és bá- mindentudó doktorai, akik nem tudják megnatos. Nevetve mondták néki, hogy mulas- érteni, hogy lehet közelebbi ,ok és értelem
son egyet és felejtsen. TTgy látszik tényleg nélkül is elmúlni az életből, csak ugy, rég
ez volt a szándéka a szerelmes hadna.gyrVak, fájó, véres sebekre tapasztván egy kis fehér
mert a, tanácsot, megfogadta és pezsgőt ren- ! k e z e t . . .
delt. Egyik üveg után á másik következett
Egy időben azt mondták, hogy lelki
ós éjfél után már az egész társaság ittas- betegség szedi áldozatait a túlérzékeny aszvolt, Welther pedig odaintve Erdélyi Kál- szonyok között. Nem lehet az, hogy műszaki
mánt, a cigányprímást, ragyogó szemmel beteg legyen. Mert vagy mindnyájan betegek
mondotta:
vagyunk, akiknek idegélete szenved az élet
— Húzd el öreg a legszebb nótát: „Van közonségessége miatt, s ez esetben az egészegy kívánságom, szeretném, az arcod csak séges embert kell abnormisnak nevezni; vagy
még egyszer látni, szeretnék a sarkon órák egészséges az egész világ s akkor a pillanatnyi elmezavar és a magyarázhatatlan, rendhosszát állni . .
Zengett a hur és szólott a nóta.. Három szertelen cselekvések hosszú sora nem egyéb
óráig sirva-vigadott Welther hadnagy tár- természetes életnyilvánulásoknál, melyeket
saival együtt a Korzó-kávéházban, aztán föl-- nem szabad csodálkozással fogadni.
pakkoltatta az egész bandát s elvitte magáA szép, szomorú asszonyok azonban mit
val a Liliom-utcába, szerenádot adni Legát sem törődnék a meghatározásokkal. Szinte
Babéinak. Mig a banda húzta ,a fájdalmas- izgatni látszanak az emberiség értelmét, mibus magyar nótákat, addig Welther a szom- velhogy titkukkal szemben tehetetlen. Virágszéd'os ház falának támaszkodva, némán, hervadás ideje van. Fehért-estü asszonyok,
könnyező szemekkel báimult bele a hűvös büszke lótuszok, hang nélkül sülyednek e! a
éjszakába ós mikor megcsendült a szerelmes bánat feneketlen mélységű tavában.
•
szivek legkinzóbb nótája: a- „Csak egy kis
lány van a világon" akkor <a hadnagy előPAPOK ÉVADJA.
Egyúttal, csak ugy
kapta revolverét és mellbe lőtte magát.
iGsö'nd lett. A cigányok letették a vonót. mellékesen, néminemű papok is piacra hurEgy pillanatnyi rémes pauzát egy halk zu- coltatnak. Kis szerelmi botrányok és ügyes
hanás követett és Wltlher eszméletlenül fe- pépzharácsolások okozzák a meggondolatküdt a földön, ideáljának lakásával szem- lan szerzetesek vesztét. Ha meg volna még
ben. És abban az emeleti szobában, még ak- a lőcsei vásártéren álló vasketrec kulcsa,
kor sem gyulladt ki egy biztató fénysugár... bizonyára odazárnák őket, ahol hajdan a
Társai ijed,t)en emelték föl a földről a sze- parázna asszonyszemélyeket állították ki
gény kis hadnagyot és a lakására vitték. A ország-világ csujjára.
katona orvos megállapította, hogy a golyó
Baj, baj, hogy már ebbe a kiválóan feközvetlen a sziv fölött hatolt a testbe és a gyelmezett testületbe is beleesett a fére^.
bordák között akadt meg. Súlyos, de nem A cölibátus nem birja tovább a versenyt.
életveszélyes sérülést okozott. Welther had- 1 Hiába sújt végig közkatonáin ama hatalmas
nagyot még a délelőtt folyamán beszállitot- tábornok, kinek szinte cézári jelzése igy szeták a honvéd-csapatkórházba és ön,gyilkos- repel a dörgedelmes szavakat ontó bullákon:
sági kísérletéről táviratilag értesítették a , X. P. PPA. Már e félelmetes kabaláknak
szüleit.
' i v ^ í ' f f nincs akkora erejük a fekete reverendás seEz a szerelmes hadnagy, szomorú histó- regre, -mint hajdanán. A papok kezdenek
riája.
egyéni, polgári,- -emberi életet élni és minden
vonatkozásukban a többi halandóhoz kívánnak hasonlítani, Még a bűnben is.
A néphit pedig, melyben már egészen
gyertya-fényű W O I L F R A M izzókörték m e g - ,
érkeztek melyeknek fogyasztása úgyszólván i sajátságos
fogalmak vannak a párbérről,
semmi, Szegeden kapható
stóláról, miegymásról, sok helyütt megtavállalatána
gadja bálványait. Aki ismeri a falusi élet
Fonyó Soma Sagg,*•uteza
4
lelki világának titkait, az nagyon jól tudja,
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hogy itt kevés szépíteni való akad ezen a
tényen. Mindenfelől érkezik a híradás, hogy
valamelyik falu népe meghasonlott a papjával s inkább nazarénus, vagy baptista lett,
csak hogy függetlenítse magát. Mert a nép
hit nélkül nem él'het el, de pap nélkül igen.
S talán nincs már messze a népies közvéleménynek az a kora, mikor a középkori példabeszéddel azt fogják tartani, hogy . . . „Őrizkedjék az asszonynak elejétől, az öszvérnek
hátuljától, a szekérnek oldalától és a papnak
— minden porcikájától..."
MÉRNÖKSÉGI
TRAGÉDIA.
Keresik
mindenfelé a második városháza terveit, de
nem találják sehol. Ez a mérnökségi tragédia.
Mert kisül hamarosan, hogy a városi műszaki ügyeknek, ez a jeles eltemet-ési hivatala
hozzá sem fogott még az évekkel ezelőtt neki
kiosztott feladat megoldásához.
Igy állván a dolog, Lucifer kartárs szava
jut eszünkbe az Ember tragédiájából: Barátom, sirsz a tragédián? Nézd inkább komédiának s legott nevetni fogsz!
Kétségtelenül vidám az ügy inkább, mint
szomorú. A hatóságnak nem fáj tőle a feje,
a közgyűlést nem érdekli az ügy. Hogy a
polgárság ezrei méreggel és bacillusokkal
etetődnek az adóhivatal börtönszerü helyiségeiben? . . . Ki törődik avval? A nép örüljön,
ha élni hagyják. A mérnökök igen tanult emberek, az ő idegzetük kíméletre és nyári
szabadságra szorul. Nem tehetnek róla, ha a
tervek maguktól meg nem csinálódnak. ő k
jássák, hogy lesz-e belőlük énekes halott, ha
a szegedi mérnökségtől várják életrehivásukat...

Royal nagy kávéházban
október 5-én és minden vasárnap

NAGY T O M B O L A

értékes nyereménytárgyakkal. •
Naponta czigányzene. Hétfőn és
csütörtökön Vajda Jancsi muzsikál

SZÍNHÁZI V A C S O R A !
Saját termésű kitűnő hegyiborok.
„Royal Zöldike."

Tulajdonosok : Matejka és Fliegel.

Délmagyarország
előfizetési ára Szegeden:
egy évre . .
félévre
. .
negyedévre .
egy hónapra

.
.
.

24.12.6.-

kor.

2.-

FOGAS
tzájpadlás
nélkül.

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

3 ART A ÁGOSTON fogtechnika*
Kígyó-utca 1. sz. SZEGED.

1913. október 1.

H

Szegedi

Í R E K .

kalendárium.

,MZ ÉVEK
ELSUHANNAK" . . . Csak az imént
cirógatott körül a tavalyi
ősz szürke fátyoléval,
nem
régen tompultak el a mult
akkordjai, melyeket a bálterem párfömjei küldtek el
az emlékezet lomtárába, a tavaszi újra éledés bíboros napja még látszik lelki szemeim
előtt, amint elhalóan lebukik, hogy
helyet
adjon a nyárnak, melyben él az élet s szövődik az újra elmúlás egy —- bizonytalan,
talán — édesebb jövő felé.
A tülekedő élet vérkeringése
újra eljitttatott a legszebb
elmúláshoz.
Itt az ősz.
Legszebb, mert itt aratjuk, amit elvetéttünk, itt siratjuk el, amit el kellett
temétnihik, itt reméljük át amit már-már
feledül
kezdtünk; innen még visszanézünk
büszkén,,
fej vetetten a jövőre, mit eddig csak
megálmodtunk és elkérjük a bánattól a reménysugarat, amely gyengéden átölel, mint a hófehér őszi fonál.
Este volt.
Hallgattam a fák között az ősz zörgő
lomszeremád ját, a ritkuló, sárga lázas tűnő
szerenádot, mely a paloták forgatagában
felkavart zsibongó éjjeli élet koncertjével
összekavarodott.
Mulattak valahol és
kurjongattak.
Milyen boldogok is ezek az emberek, ezt
énekelték:
„Szüret után lesz az esküvőm" —
AZ 1DÖJARAS: A meteorológiai
intézet
jelentése szerint: Enyhe és túlnyomóan
száraz idő várható. Sürgöny prognózis:
Enyhe,
elvétve csapadék. Déli hőmérséklet: 18.6 C.
A VÁROSHÁZÁN
valamennyi
hivatalban délelőtt 8 órától 2 óráig van hivatal. A
polgármester betegsége miatt nem fogad; a
főkapitány 11—1 óráig fogad.
A TÖRVÉNYSZÉKEN,
táblán, a máv.
Qzletvezetőségnél és a kerületi
munkásbiztositó-pénztárnál délelőtt 8—2 óráig van hivatal.
A KÖZKÓRHAZBAN:
A
beteglátogatisi idő délután, 1—3 óráig tart.
VÁROSI
SZÍNHÁZ:
Este S órakor
Diákhercegnő,
operett.
URANIA
SZÍNHÁZ:
Délután 5 órától
kezdve este 11 óráig: A bánya. 4 részben.
VASS MOZI: Délután 5 órától
kezdve
este 11 óráig: Az ördög-sziget.
Dráma 3
felvonásban.
EDISON MOZGÓ: Délután 5 órától este
11 óráig: Az elrabolt grófleány. Dráma 3 felvonásban. Főszerepet Asta Nielsen
játsza.
— A polgármester jobban van. Súlyos
betegségének vége felé, a tartós javulás utján van már Lázár György dr. polgármester,
kinek munkásságát hetek óta nélkülözni
kénytelen a városi közigazgatás. A polgármester makacs lábbaja napról-napra javul,
a beteg kedélye friss és eleven, látogatóival
a legszívesebben eldiskurál. A város közönsége kétségkívül őszinte örömmel fogja tudomásul venni szeretett közéleti vezérének a
munkamezőre leendő közelebbi
visszatérését. Az orvosok véleménye szerint igy is néhány hétbe fog még kerülni, mig Lázár
György dr. megtanulja a lépcsőn való járást
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és újra teljes erőben fejtheti ki áldásos köz- i szedelme Lenne a közéletnek, h a a közvéleményt irányító sajtó munkásai ra'bszolgakeéleti tevékenységét.
nyéren, kiuzsorázott helyzetben a tisztáin üz— Tisza István gróf Pozsonyban. leti célok i r á n t fogékony laptulajdonosnak
Tisza István gróf, a dunántúli református kiszolgáltatva lennének. Igazságos ügyünket
egyházkerület fő gondnok a vasárnap Pozsony egyébként bejelentettük a Budapesti Újságba utazik, hol jelen lesz az u j református írók Egyesületének.
templom -feliavatásán. Tisza résztvesz egyháza .gyűlésén is és hétfő estig marad Pozsonyban.
— Móra Ferenc főszerkesztő. A
szegedi sajtónak és irodalomnak egyik kiváló jelese, Móra Ferenc, mától kezdve
főszerkesztője a Szegedi Napló-mk, ahol hirlapirói pályáját több, mint egy évtizeddel
ezelőtt megkezdte. Ez alatt a nem is nagyon
hosszú időköz alatt Móra Ferenc számtalan
tanújelét adta kiváló újságírói képességeinek
s Kulinyi Zsigmond örökében bizonyára tiszteletet és becsülést fog szerezni a hirlapiróí
munkásságnak. Mórát szeretetreméltó egyéni tulajdonai és fényes irói kvalitásai a közélet leghivatottabb harcosává avatták és uj
pozíciójában őszinte rokonszenvvel üdvözli
sajtó és közvélemény egyaránt.
— A vasúti katasztrófák ellen. Németország csupa egyesület, csupa liga, a legújabb német egyesület azonban valamennyinél érdekesebb, mert a vasúti katasztrófák
elhárításán akar dolgozni. Berlini jelentés
szerint az uj egyesület dijakat fog kitűzni
olyan találmányok jutalmazására, melyek
nagyobb biztonságot teremtenek a sineken.
Az egyesület be fogja hálózni az egész országot, sőt ki akar terjeszkedni a külföldre is.
A halálfélelemben mindnyájan egyek vagyunk: a német egyesület még Franciaországgal is kontaktusba akar lépni.
— Bismarck és Nagy Károly. Berlinből
érkezik az az érdekes bar, hogy egy buzgó
német genealógus, doktor Knetsch csudálatos fölfedezésre jutott. Bismarck, a vaskanceliár, ükunokája
nem kisebb férfiúnak,
-mint Nagy Károlynak. Ilesse.nii Fülöp hercegnek a tízeníhatódifk százaidban volt egy
.tenmészetes fia, aki Bismarcknak egyik őSe
volt. Már most Hesseni Fülöp egyenesen
szent Erzsébettől származik, a szle.nt királynő viszont Nagy Károlytól. Bismarck tehát
elég szerény volt, miikor ta -császári koronát
fölajánlta II. Vilmos nagyapjának. MoSt
m á r csak azt szeretnők tudni, hány hüvelykkel lett nagyobb 'v.a.gy kisebb a vaskancel'lár e szol gállatkész fölfedezéstől f
— Sztrájk a Pesti Tükörnél. A Pesti
Tükör munkatársai tegnap délben sztrájkba
léptek. A sztrájkról a szerkesztőség a következő nyilatkozatot teszi közzé:
A Pesti Tükör szerkesztősége a mai n'ápon a munkát abbahagyta. Erire az elhatározó lépésre a lap munkatársait az a körülmény kényszeritette, hogy a Pesti Tükör tulajdonosa, dr. Kenéz-Kurlamder
Ede a szerkesztőség tagjaival szemben arra a képtelén
álláspontra 'helyezkedett, h o g y felmondási
időket elismerni nem alkart, a fizetések rendes megállapítását megtagadta, meglevő jogviszonyokat megbolygatott és visszaélve a
becsületes újságíró szegénységével, olyan
szerződési föltételeket akart kiuzsorázni tőlük, amelyeknek el fogadása miegalázálsa lett
volna a munkának, megalázása az újságírói
tisztességnek. Elhatározásunkat, mikor a
munkát abbahagytuk, még az a körülmény
is befolyásolta, hogy munkaadónk nemcsak
a rneggyzőződésSel és az igazsággal ellenkező célok szolgálatát követélte tőlünk, hanem
olyan közleményeket ;is, .amelyek az újságírói tisztességgel összeférhetetlenek. Ilyén
körülmények között kénytelenek voltunk a
lap szerkesztését megtagadni, annyival is
inkább, mert ismétéljük, állandóak voltak a
konfliktusok. Álljuk a harcot, mert ezt kív á n j a a munka, tisztessége és az ujságiirői
becsület és bittel hisszük, hogy a kenyérért
ós tisztességért valé harcunkban szolidárisak
velünk újságírói kar társaink és támogatni
fogja harcunkat a nagyközönség is, mert ve-

A Pesti Tükör sztrájkja ügyében az
Újságíró-Egyesület választmánya ma délután
négy órakor rendkívüli ülést tartott, melyen
Róna Lajos szerkesztő részletesen
elmond o t t a , hogy miért lépett sztrájkba a szerkesztőség. Majd Gyárfás, a P. T. eddigi igazgatója beszélt és kijelentette, hogy KenézKurlándertől a lapot megvette és ezután az
övé lesz a Pesti Tükör. Olyan kijelentést tett,
hogy hajlandó békésen megegyezni a szerkesztőséggel. Az ujságiró-egyesület igy nem
hozott határozatot a sztrájk ügyében. A szerkesztőség nevében Róna Lajos és
Hoványi
Kornél tárgyalnak és remélni lehet, hogy a
tárgyalás holnapra békés megoldásra vezet.

— Királyok, ha találkoznak. A magyarok sürün hivatkoznak a történelemre, 'a tanulságokra, a jogokra és miegyébre, aimi .a
históriából fakad, de azért nem nagyon isinerik ezt a tudományt. A legközismertebb
király dolgait is rég elfeledték 'azok a hivatalukban elfoglalt magyarok, lakiik — ne
mondjunk sokat — tiz éve, Ibogy kikerültek
az iskolából. Bizonyság ez a mulatságos esetecsfce, ami Nagyváradon történt most a polgármesterek kongresszusián. Fekete
Nagy
Mihály, kcliózsvári p'olgáTmlesterMbelyettas
nagy élvezettel nézegette a váradi városháza
falán a képeket. Feltűnt neki egy szép történelmi festmény, amelynek t á r g y a két király találkozíha. Odafordul Heringh Sándor
városi aljegyzőhöz és megkérdezi, hogy mit
ábrázol ez a kép. Az aljegyző zavarba jött,
de csak egy pillanatra. Hirtelen föltalálja
magát és igy szól:
— Ez kérem, Szent László és Podjebrád
cseh király
találkozása.
A kolozsvári alpolgármester megköszönte a szives 'fölvilágosítást és odébb ment, a
másik képhez. Egy pillanatig sem kételkedett a dologban, nem gondolt rá egyáltalán,
hogy Podjebrád, Mátyás király a p ó s a , négyszáz esztendővel később élt,
mint Szent
László.
— Még a paprikát i s ! Nem szabad
csodálkozni azon, hogy nálunk mindent hamisítanak; ami az élelmiszerhez tartozik, azt
meg fokozott buzgalommal hamisítják. A
hamisítóknak ez a főfoglalkozásuk és ezt
űzni kell. Az a lanyha ellenőrzés, ami ezen
a téren bóbiskol, nemhogy fogyasztaná a hamisítók számát, hanem még gyarapítja.
Ehetsz virslit, amelyik krumpli-liszt, kolbászt, amelyik fürészpor, kenyeret, amelyik
bah, marhasültet, amelyik ugatott, nyulgerincet, amelyik nyávogott és ihatsz bort, amelyik festék és spiritusz, sört, amelyik büdösség és vizet vagy tejet, amelyik bacillusfürdő vagy gipsz-habarcs. Válogathatsz az
érdekességekben, érdekességeket találhatsz a
változatosságokban. Kifogyhatatlanok a hamisítók furfangjainak a tárházai. A szegedi
paprika hirét hallottad-e? Azt gondolnád,
hogy ha Szegedre zarándokolsz és a szegedi
piacon a harcsabajuszú, pitykés mándliju és
ó'-vel beszélő szegedi paprikát veszel, hogy
azt vettél? Vettél fenét! Egy időben a szegedi
piacon zsákszámra árulták a sokkal olcsóbb
és komiszabb minőségű spanyol paprikát
szegedi paprika helyett. Vegyészeti szerszámokkal, elkobzásokkal, büntetésekkel kellett
a szegedi piacra özönlő kofákat arra kényszeríteni, hogy a város hirességét ne Spanyolországból hozassák, hanem adják a vásárló publikumnak az igazit, hiszen megfizeti
az árát. Most a kecskeméti ember szintén
pitykés, szintén ö-vel beszél és szintén hamisit és szintén paprikát hamisit. Kecskeméten
piaci razziát tartottak és egy csomó paprikakofától mintákat vettek. A vegyvizsgálat ugy
találta, hogy a bires alföldi paprika nem
annyira paprika, mint inkább olajjal festett,
őrölt homok. Ilyennel etették a publikumot a
kofák. Igy hamisítják egyetlen, külföldön is
1 ismert nemzeti hírességünket a saját véreink
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édes hazánkban. Kemény büntetést kéne rájuk szabni. Nem bebörtönözésről, nem fejvesztésről van itt szó, csupán arról, hogy
meg kéne velük etetni a saját paprikájukat.
— A Szegedi Turista-Egyesület kiránpulása. A MTE szegedi osztálya ez uton értesíti tagjait és az érdeklődőket, hogy október 5-én, vasárnap egész napos gyalog-kirándulást rendez Szeged—Ókeresztur—Magyarkanizsa—Törökkanizsa útvonalon. Meák
Gyula ur szives előzékenységgel megigérte,
hogy délután 4 órakor a kiránduló társaság
elé jön Magyarkanizsára és motorcsónakján
szállítja haza, Szegedre. Gyülekezés a Kultur-palota előtt; indulás reggel 8 órakor.
Ebédet mindenki hozzon magával. Vezető:
Szalay József dr.
— A Magyar Figyelő október 1-i száma
rendkívül gazdag és változatos tartalommal
jelent meg. A lap ólén „Tekintélyek alkonya" cimen Berezeg Ferenc szerkesztő tollából politikai cikket találunk. Szabó Jenő
főrendiházi tag „Egy bukaresti tanár a hajdu dorogi egyházmegyéről" cimen beható tanulmányban foglalkozik Jor.ga N. bukaresti
tanár ujabb vágyaival. Cholnoky Jenő egyetemi t a n á r Vámbéry Ármin emlékét méltatja. Tonelly Sándor a balkáni b á b o m közgazd,a,5pg|i és politikán! következményeit vonja
le tanulmányában. Lakatos Sándor etnográfiái és társadalmi cikkben számol be dániai
benyomásáról. K á d á r Gusztáv „Nemzeti vagyonunk" cimen Eellver Frigyes most megjelent könyve kapcsán nagyórtékü közgazdasági szempontokra világit r á . A szépirodalmi
részben Gárdonyi Gézának gyönyörű költeményét „Feljebb" ós Lövik Károly novelláját „Egy régi gavallér visszaemlékezéseiből"
találjuk. A gazdag Feljegyzések rovat egesziti ki a szám változatos és értékes tartalmát, A Magyar (Figyelő szerkesztősége és
kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy-ut 16.
Előfizetési ár egész évre 24, félévre 12, negyedévre 6 korona.
— Schwarz Liza. A gyapolyi kastély halottjia, a szép milliomos kisasszony, Schwarz
Liza bolttestét ma délután helyezték önök
nyugalomra Budapesten, a Kerepesi-uti zsidótemetőben. A család iránt, melyet a rejtélyes öngyilkosság mélyen lesújtott, a legszélesebb körben nyilvánul meleg és őszinte
részvét. Hogy mi vihette a halálba a szép
mi'lliomoslányt, nem derült k i mára sem, 'a
rejtély .nem lett világosabb. A romantikus
háttér, melyet Nagy váradon emlegetnek, .a,
család megvilágításában elvesizti minden
valószínűségét. Mind bizonyosabb, bogy a
finom lelkű mii vészlány pillanatnyi elmezavarában követte el a végzetes cselekedetet.
— Nyugat. A Nyugat, Ignotus, Ady Endre
és Fenyő Miksa szerkesztésében megjelenő
szépirodalmi folyóirat október elsejei (19-ik)
száma a következő tartalommal jelent meg:
Lengyel Géza: Architektúra, K a f f k a Margit:
Himnusz (versi). Balázs Béla: Wan-Hu-Csen
könyve. Laczkó Géza: Német maszlag, török
áfium (regény, XIX.) [Molnár Antal: Zenei
rpuaissanoe. Kertész István: Bab (novella).
Ady Endre: Versek. Perlrot-Csa'ba Vilmos:
Akt-tanulmány. Ignotus: Magyar irodalom
1900-ig. Figyelő: Jász K á d á r Endre: Az u j
magyarok. Bálint Aladár: A MüvésZliáz
zsürimentes kiállítása. — Az Ernst-muzemm
francia Tankó Béla: Boutroux Émile: A természettudomány fogalma. iSzabó E r v i n : Lölbuert Mátyás: Terra dnoognita. Ady E n d r e :
Balázs Béla: Az utolnó nap. Disputa: Boross
László: A függetlenségi párt. Tankó Béla:
A magyar protestantizmus kérdéséhez. Storfer Adolf József: Széljegyzetek. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IX., Lónyay•utca 18. Előfizetési ára. egy évre 24, félévre
12 korona. Egyes szám á r a 1 korona 20 fillér.
Megjelen minden hónap 1-én és 16-án. Szegeden Várnay L. könyvkereskedésében kapható.
— A hercegnek nem kell vasút. Nagykanizsa és Alsólendva között igen szükséges
a vasútvonal s igy az érdekeltség mindent
megtett, hogy az épitós mielőbb telhetővé váljék. A vas út vontai létesitése a herceg Ester-
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házy Mikiós-féle bitbizomány érdekeit is
szolgálná, ezért hizálóimmal fordultak herceg
Esterházyboz is támogatásért és pedig, hogy
több súlya legyen ia dolognak, m a g a Nagykanizsa vámosa fordult ;a herceghez. E r r e
Nagy Albert hercegi kormányzó Nagykanizsa polgármesteri (hivatalához átiratot intézett, bogy őliercegsége nagyon s a j n á l j a , de
mert a tervezett vasút a hitbizományi érdekekre nem kielégítő, nem adhatja a dologház hozzájárulását,
— .A nevető örökösök. A munkanélkülieknek, akik éhinséggel küzdenek, bizonyára
eláll a lélekzctiik, ha ezt a hirt olvassák.
Pierpont Morgan amerikai milliárdos örökösei kerek tízmillió dollár örökösödési
adót
fizetnek a nagy vagyon után, ami rájuk maradt. Munka nélkül, a legcsekélyebb erőfeszítés nélkül, befektetés és kockáztatás nélkül
jutnak egyszerre ekkora vagyonhoz. Az
óriási vagyon, több mint negyed milliárd dol-^
lár — egy millió és 250 millió korona —
ami után a négyszázalékos örökösödési adó
tízmillió dollárt tesz ki. A dollárkirály mindenféle vállalatában a világ minden nemzetiségéhez tartozó ezer és ezer munkás görnyedett. verejtékezett azért, hogy a nevető
örökösök kényelmes fotelben ülve, összetett
kezekkel lesiessék az amerikai méretű örökséget. Hány ezer munkás hagyta ott a bárnyákban, vasutakon és gyárakban az egészségét, az életét, amig ez a rengeteg vagyon
összegyűlt, hogy az örökösök zsebébe vándoroljon. Hány ezer kétségbeesett, boldogtalan, nyomorgó ember hagyta el könyezve
hazáiét s családfát, hogy aztán odaát a nehéz
munkája gyümölcsét here milliomos örökösök szakítsák le. Tiz millió dollár, vagyis ötven millió korona, amelyet az örökösök csak
adó címén fizetnek, akkora összeg, hogy Budapest munkanélküli munkásai, akiknek számát 40 ezerre teszik, egy esztendeig meg
tudnának élni belőle. És ha az egész ország
munkanélküli munkásait, mintegy 100 ezer
ember, vesszük alapul, azok legalább négy
hónapig élhetnének gond nélkül.
— Fölégáz Rózsahegyen. A rózsahegyi
papírgyár kutat fúratott telepe udvarán. A
vállalkozó néhány napi m u n k a után kilenc
méternyi mélységre jutott. Szokás szerint
vizsgálta az elért' talaj minőségét és ílnosry
az esti sötétségben jobban lássa a csőben levőta.lajt, gyertyát cvujtott. Alig, hogy az
ésrő gyertyát a cső'fölé tette, óriási robbanás
támadt,, amely a kut mellett, állókat a földre
teritette, A robbanás pillanatában hatalmas
lángoszlop .is Csapott k,i a csőből, amely percekig égett, A robbanás után vártaik mintegy tizenöt percig, azután ú j r a megnézték
gyertyával és az össze gyüleimiletit gáz ujlhböl
meggynladt. Az éj folyamán folyton gyülemlett a talajból felszivárgó gáz. Másnap beszüntették a. kútfúrást, és .sürgős jelentést
tettek a besztercebányai bányakapitányságnak és a kormánynak. A talaj, amelyben f u rásfcözben gázra találtak, palnmázgaréteérből
áll és a kiemelt földrétegen szénnyomoikat is
találtak.
— Változások a postán. Október elsejétől fogva a posta a, belföldi é« az Ausztriával, illetve Németországgal való forgalomban több változtatást léptet életbe. Ajánlott
levetek, úgyszintén érték nyilvánítás nélküli
csomagok a Németországgal való forgalomban ,is círnezhetők tintairónnah A. szállítólevelek és postautalványok szelvényére felragaszthatok címkék Írásbeli közleményékkel,
üzleti hirdetésekkel, v-aHmimt képekkel; ezen
tul tehát az engedélyetek jótékonysági bélyegeit a Németországba szóló utalványok és
szálllitétevelek szélvényein i.s lehet alkalmazni. Az expressz leveleket ezentúl Németországban is csak akkor kézbesitik"" éjjel, (ha a
levélen erre külön jelzés látható. Az ntárnvétetes ajánlott levelek utalványának szelvényén, ugy mint a nemzetközi forgalomban
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— Pénzt koboz a rendőr. Két mohácsi
rendőr muszka stiMijéről értesít most bennünket pécsi tudósítónk. Tiaszits Budin és
Namaits Péter községi rendőrök a hatósági
tekintély kihasználásával akartak pénzhez
jutni, A két konstábler éjnek idején betoppant egy éjszakai mulatóba és hamis pénz
után szimatölt. Felszólították a mulatozókat,
adják á t pénzeiket. A mohácsi lumpok hüledezve tettek eleget a felszólításnak. A vendéglős t ú l j á r t a hatósági emberek eszén s a
csizmájába rejtette p á r száz koronáját. De
Kleics Péter ráctöttösi gazdától egymagától
háromszázkilencven koronát szedtek el, hogy
a pénzt a rendőrségen megnézik: nem-e hamis. H a a pénz jó, visszaadják. Persze, hogy
•enkisem kapta vissza aiz elkobzott ' összegeket s a rendőröket följelentették iá 'csendőrségen. A csendőrség letartóztatta la két rendőrt, akiknél megtalálták a pénzt.
— Szerelem a síron tu! Egv dult arcú, körülbélül harminc éves fiatalember jelent meg a napokban a franciaországi Tilly
község temető-őrénél és arra kérte, hogy mutassa meg Sámson asszony sirját, aki vagy
bárom év előtt halt meg egészen fiatalon. A
temető-őr elvezette az elhunyt nyugvóhelyéliez, azután magára hagyta. Leírhatatlan
meglepetés érte azonban másnap, amikor
Sámsonná asszony s í r j á t feldúlva ós o koporsót nyitva találta. A megrémült ember
rohant a rendőrségre és azon
gyanújának
adott kifejezést, hogy a tettes senki más nem
lehet, mint a tegnapi titokzatos látogató.
Feltevésében nem is csalódott és a meggy a1
nusitott ember, akit Guerbert-nek
hivnak,
bevallotta bűnét és elmondta siralmas történetét,. Guerbert ismerte ISamsonnét még lány
korában és őrülten belészeretett, de sajnos,
érzelmei nem találtak viszonzásra és a nő
csakhamar férjhez ment, A szerencsétlen szerelmes elhagyta Tillyt, hogy felejtsen, de
Imádottjának képe folyton kísértette. Mikor
megtudta, hogy meghalt, nem tudott élten tállni annak, hogy meglássa még egyszer a
bálványozott nő arcvonásait. Visszament tehát Tiilybe ós elvégezte rémes munkáját, 'de
annyira megiszonyodott az elhunyt elékteleuedett arcától, bogy ész nélkül rohant St.Germainen Lay-ba, aliol letartóztatták.
— Pompeji végnapjai. Az „Uránia"
igazgatósága óriási anyagi áldozatok á r á n
megszerezte az Ambrosló filmgyár hasonnevű felvételét, hogy a múltkori Pasquol gyártmánnynal szemben a közönségnek módjában
tegyen elbirálm melyik a jobb film? Igazán
az igazgatóság már nagyobb szenzációval
nem is kedveskedhetett volna a; közönségnek. Budapest forrong, lázban ég a két film
miatt, mindkét gyártmány óriási sikert ért
el. Ked'den, szerdán és csütörtökön tesznek a
szenzációs előadások. Dacára a horribilis kiadásinak rendes helyárakkal t a r t j a meg az
igazgatóság az előadásokat.
— A csendőrdrám*. A balmazújvárosi
csendőrlaktanyában történt dráma ügyében
a debreceni eséndőrkerüíteti hadbíróság vizsgálatot indított. A Vizsgálóbizottság
Elek
István csendőirarmesteir lakásán, aki
Jankó
Mór járásőrmestert lelőtte, hat levetet találtak. Az egyik .nyitott levélben igy ir az őrmester:
— Előre megfontolt szándékkal, öntudatosan cselekszem, éppen olyan öntudatos fin,
mintha, csak rapporton szabadságot kérnék.
A járásőrmester nem méltányolta eléggé érzékenységeméit.
Megállapitották, hogy a tragédiának az
volt a.z oka, hogy Elek a járásőrmester h a v i
elszámolására kérdőjelet tett, almiéirt azután
rapportrn. rendelték. Ezért a rapportért állt
boiszut Elek.

— Ohnet: A bánya; Ebers: Az őrdőgsziget. Ki nem ismeri ezt két hires regénvf ?
Nemrégen mozidráimát csináltak
mindkét
remekműből. A siker kolosszális. Pénteken
már Szegeiden is látható a szenzációs kép.
a belföldi, az Ausztriával és a Németország- ? A bányát az Urániában, Az
ördög-szigetet
gal való forgalomban sem kell többé fal tün- a Vass-ham. vetítik. Érdekesebb, iitegizgatóbb
tetni az ajánlott küldemnéy ajánlási számát. c kép még nem volt (Szegeden.

1913. október 1.
— Villamos elgázolás. Kiss János 69
éves mindszenti munkásember ma este félhétkor ittasan haladt a Vitéz-utcában. Amikor kiért a Petőfi Sándor-sugárutra, arra
haladt az 54-es száinu villamos kocsi a közvágóhíd felé. Kiss a villamos síneken keresztül akart menni, de a kocsivezető hangos
csengetésére meggondolta a dolgot és a sínek mentén 'haladt egy darabig. A Vitéz-utcai megállóhelytől 25 méternyire azonban
hirtelen ráesett a villamos sinre és az épen
akkor odaérő kocsi elgázolta. Életveszélyes
sérülésével a közkórházba szállították, ahol
este 7 órakor meghalt. A rendőrség szigorú
vizsgálatot tartott és megállapitotta, hogy
senkit nem terhel a balesetért felelősség, mert
a szerencsétlen ember annyira részeg volt,
•hogy nem is tudott mágaról.
— Mi a b a j u k ? Egy idő óta csak megfigyelték a párisi botanikus kertben, hogy az
óriás teknős bókákat valami titokzatos betegség támadta meg. Különös tünetei voltak ennek a betegségnek, a teknősbékák epileptikus rohamokat kaptak. Sokáig nem tudtak
a dolog n y i t j á r a jutni, végül tegnap kiderült
a rejtély s egy megindító emberi tragédiában bontakozott ki. Tetten értek tegnap egy
cilinderes öreg embert, hogy injekciókat
ad
a teknőisbókáknek és csakhamar kiderült,
liogy ez az öreg elmber, aki az állatok bőre
alá valami ismeretlen folyadékot fecskendez,
nem más, mint Frederics Ambrosetti,
az állattan egykori tanára Milánóban, aki teljesen elszegényedett. Mikor az őrök lefogták,
igy tiltakozott:
— Hagyjatok békén! Az én elixír emtől
nemsokára ugy futnak majd, mint az agaraim.
Hamarosan konstatálták, hogy a /hetvennyolc éves öreg urnáik meghibbant az elméje. Elixirét az emberiségnek szánta, xle előbb
hullákon akarta kipróbálni. Szerének az öszszetételét azonban nem akarta eláruilni. Az
őrültek Lázába vitték.
— Frosso ember vagy automata nem
hozott oly feltűnést kirakatomban, mint az
idei fru ós leányka, ruháim, melyet olcsó és
szabott árak mellett lehet elérni Neumann M.
es. és kir. udvari k a m a r a i szállítónál, Szeged.
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SPORT.

Péntek, szombat, vasárnap és
hétfőn

ontüs küldetés,
Vígjáték 2 f e l v o n á s b a n .
Amerikai felvétel.

Amerikai színészek.

A főszereplő:

E.

Largentiere.

mm
OSinet Gyöt!? drámája
nyomán négy részben.

Előadják a Comédie Francaise
tagjai.
E l ő a d á s o k h é t k ö z n a p o k o n d . u . 5, e s t e
7 é s 9 ó r a k o r , v a s á r n a p 2 órától folyt.

o Nyilatkozat. Felkérettünk a következő
sorok közlésére. Horn József ur, az SzTíK
futballintézője, egy délután megjelenő napilapban valótlan, elferdített tényekkel vádolt
mag engem. A durva támadásért megfelelő
elégtételt vettem magamnak, mivel nem
akartam elébe vágni az ügy szokásos elintézésének, mostanáig vártam. 'Saját egyéni reputációm érdekében azonban most már szükségesnek tartom, hogy a tényállás valódi (feltárásával azon fórum elé vigyem ügyemet,
amely előtt a méltatlan megtámad tatás ért.
Horn uir felkért engem, hogy irjak alá átigazolást az SziTK részére. Nevetve (fogadtam
felszólítását, — mert ezen tényleg .csak nevetni lehetett, — de megtettem neki ezt a
szívességet. Azonban a nyilatkozatot át nem
adtam, zsebre tettem és később összetéptem,
mivel ismétlem, csak tréfának tekinthettük
az egész ügyet. Aki engem isimer, nagyon jól
tudja, liogy képtelen lennék (komolyan hasonló lépés elkövetésére. H o r n ur hibájából
főleg az ő klubtársai nagyban terjesztették
az igazolás (hírét, m i n t megtörtént pozitívumot. Megtudta az esetet a Szegedi
Sport
tudósítója is, aki ismerte a dolgok
valódi
állását és leadta a hirt.
lapjában olyan formában illetve utólag szerzett információim szerint azzal a célzattal,
hogy tagtársaim szándékom felől tisztában
legyenek. A cikkért Horn ur neheztelését tudatta velem levélben, mire én rögtön férfiasan sajnálkozásomat kifejeztem a történtek
felett, kijelentettem, hogy a cikk megje/lenéséről előzetes tudomásom nem volt, annák
megírásába tehát be nem folyhattam ós végül megígértem közbenjárásomat a megfelelő rektifikáeió érdekében. E z hétfőn délután
1 történt. P á r órán belül azonban be nem válthattam ígéretemet, mert aznap az egyik
urat, akinek a hamis és tendenciózus hir terjesztésében nagy része volt, nem tuldtam fellelni. És mivel Horn u r kedden reggel a Dél•magyarországban magáról hirt nem talált,
annélkül, liogy tőlem felvilágosítást ikért volna, a délután megjelenő „Friss
Hírekben"
megrágalmazott. Nyugodt lelkiismerettel bárkinek megítélésére ,bizom, liogy kettőnk eljárásáról véleményét megalkossa.
Blum

Miklós.

o BAK-SzAK. Lelkesen készül a SzAK
vasárnapi nagy meccsére. Csütörtökön nagy
tréning volt, mert nagyon ambicionálja a
csapat a tisztességes eredményt nagynevű
elleniele, a BAK ellen. Minden valószínűség
szerint játszik a SzAK-ban Varga János, az
F T C volt kitűnő csatára, amiről vasárnapig
pozitív értesülést szerzünk. A BAK teljes első
csapatával jön Szegedre. Tagjai egytől-egyig
kiváló futballisták. Leghíresebb közöltük
Károly,
a többszörös reprezentatív középfedezet, akit nagy futbalitudományáért „tanár urnák" neveznek. Schaffer is kitűnő játékos. Egyike az ország legjobb góllövőinek.
Bécsben egyik lövése kiszakította a kapu
hálóját, tehát könnyen csinálhat hasonló kárt
a SzAK-nak is. Továbbá jónevü futballisták
Ludxvig, Kucsera, a Klementek,
Gállos stb.
Gáilo-s feltartózhatatlan balszélső, ugyancsak
próbára fogja tenni a SzAK jobbfedezetének
képességeit. A meccset fővárosi szövetségi
biró vezeti.
o Ifjúsági mérkőzések. Vasárnap fél két
órai kezdettel bajnoki 'meccset játszik a Felső Ipar és az Ali, Gimnázium. Mint a diákmérkőzések általában, ez is nagy érdeklődésre tarthat számat, mert egyenlő képességű
csapatoknak végsőkig megfeszített küzdelme várható. Hétfőn, október 6-án, isimét az
Jpair áll szemben a Városi Kereskedelmi csapatával. Az utóbbi mérkőzés kezdete déluitán
három órára van kitűzve.
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Beszélgetés a szüffrazsettek
első vezérével.
— Mrs. Pankhurst Párisban. —
Páris, szeptember közepén.
Nagyon ritka alkalmat kellett megragadni. Az angol szüffrazsettek világhírű vezére, leányaival Dean viliéből visszatérve, Párisban időzött ós a Rue de Rivoli egy csendes hoteljében szállott meg. iEzt a történelmi nevezetességű utcát egészen a R u e Cambon'ig valóságos angol kolónia lakja, amely
m á r az utca képén is meglátszik. Az üzlletek is mind angolok, amely nagyon kellemes
kontrasztot n y ú j t a párisi lármás iizlet'n.egyedekkel szemben. A szálloda is egészen angol
mintára. Kívülről a lehető (legegyszerűbb, belül előkelő ízléssel berendezett szalonokban
a vendégek halk beszélgetése (mellett a szolgák némán szervírozzák a teát.
A kis szürke szalonban, ahová a portás
kérdésemre utasított, m á r csapatjával voltak
a párisi tanítónők, női újságírók és riporterek, akik mind jogaik nagy eíőharcosával
akartak beszélni.
A 'Csodálkozás m o r a j a ifutott végig a várakozókon, midőn Mrs. Pankhurst megjelent
Lehetetlen, hogy ez az élőkelő lady, alig
őszülő szőke h á j j a l , kissé meggörnyedt tartással, a vezetője legyen annak a 'forradalmi
lázban égő, veszélytől vissza nem riadó, elszánt seregnek, amely Womens Socval and
Political Union nevet viseli. Két fiatal leánya még jobban megerősítette ezt a hitünket. A Bois de Boulogne lovagló utjain, az
előkelő teaszalónokban látni iilyen
fiatal,
gond nélküli ter emtéseket. Tehát n em csupa
hiszterikás, elkeseredett, öreg kisasszonyok
hangoztatják a Votes for
Women-t.
iMistréss P a n k h u r s t elbeszélte, hogy a
holloway-i fogház után nagyobb szabadságot vett magának egészsége helyreállítása
céljából. Deau viliét választottuk, mert ott
egyik legkedvesebb barátnőm és amerikai
előliarcosunk, Mrs. Beim ont béréit villája
egy részét vendégszeretően felajánlotta. Azt
t u d j u k különben, hogy nagyobb északamerikai propaganda utat helyeztünk kilátásba,
bár az ottani hatóságok minden nehézséget
utunkba gördítenek, hogy ettől a fontos úttól elriasszanak. Be remélem, hogy testvéreink nem fognak megtántorodni. Ami engöm illl'et, mi m á r meg is váltottuk jegyeinket és jövő hónapban h a j ó r a szállunk. A
francia Provenee csomagszállító hajón megyünk, amely október 14-én indul Le Havreból.
— Hát hiszi asszonyom, — kérdeztem,
— hogy az amerikai testvéreivel tökéletesen
meg fogja tudni m a g á t értetni? És nemrégiben nem szólitotta-e őket forradalmi lépésekre?
— É s az amerikai diákok, — veti közbe
egy kollégám, — el vannak készülve a legbrutálisabb ellenfegyverekre a r r a az esetre,
ha az ottani szüffrazsettek az angolok példáját követnék. Hiszen azzal fenyegetnek, hogy
a színházi előadásokra néhány ezer patkányt és egeret fognak becsempészni.
És mialatt a jelenlevő francia hölgyek
halk sikollyal és szoknyáik összehúzásával
feleltek, miss Christabel olympiai nyugalommal igy szólt:
— iEzek puszta fenyegetések, amelyek
nem fognak teljesülni. 1903-tól kezdve, amikor küzdelmeinket megkezdtük, olyan erős
lett pártunk, hogy képesek vagyunk hetenkint 12.555 frankot harcainkra áldozni. És
ezt az összeget csakis önkéntes adományozástól szerezzük tagjainktól, kik nem csak hölgyek lehetnek. Ezt elhiheti. A fehór-piroslila színünk m a már nagyon sok férfi tagot
szerzett.
— De hát az istenért, — veti közbe egy
másik látogató, — hogyan hozzák elveikkel
összhangzásba azt a vandalizmust, amellyel
önök történelmi emlékekre rontanak ós merényleteiket emberek ellen? Gnök a szabadságért küzdenek és mások életét veszélyeztetik?
— Nagyon jól tudjuk, —• felelte Miss

Christabel — hogy ezek a tettek törvényellenesek . . . de amik erre késztettek . . . Hiszen ha egyszer győzők leszünk, mindent ki
fogunk magyarázni . . . És hogy ugy mondjam, m á r hajnalodik az a nap . . . Mert a
parlament ás meg van .győződve követeléseink jogosultságáról . . . de a férfiú önérzet
most sokkal nagyobb bennük, mint az igazságérzet. Majd eljön még a mi időnk . . . körömszakadtig harcolni fogunk!
Valaki felhozza azt az éhező sztrájkot, a
mélyet a bezárt szüffrazsettek utolsó fegyvernek használtak. Most Miss Eveline válaszol:
— Ez mindenesetre igen nagy fizikai tortúra, amely próbára teszi az ember energiáját. Célszerű fizikai kultúrával erősek és ellenállók lehetünk, anélküli, hogy ezért atlétának kellene lentiünk.
Midőn a beszélgetés megint általánosabb
lett, sikerült Christabel kisasszonytól eddigi
munkái felől érdeklődnöm.
— J o g i tanulmányaimat Svájcban kezdtem és otthon folytattam, ahol 1903-ban, dacára a n a g y ellenállásnak, letettem a 'doktorátust, Természetesen nem folytathatok ügyvédi praxist, .mert ebben a tekintetben nem
vagyunk olyan messze, mint Franciaország,
Hollandia vagy Európa más müveit állama.
És .igy minden igyekezetemmel azon igéret
megvalósításán fáradoztam, amelyet atyámnak halálos ágyán fogadtam.
Ö is ügyvéd volt és emellett a manchesteri radikálisok képviselője. Legintimebb bar á t j a a híres filozófus Stuart Mill volt, akivel a női választójogi ligát alakították. Mill
— t u d j a — sokáig tartózkodott Párisban, a
hol elvéhez és eszméjéhez sokan csatlakoztak. Igy az ifjabb Dumas, aki előzőleg oly
nagy nőgyűlölő volt és aki ,az ő „Tue-la!" kiál
fásával oly nagy feltűnést keltett ós aki néhány hét múlva egészen Mill híve lett.
Atyáin — folytatta a miss — 1879-ben vette
nőül Emmeline Gouldent. Anyánk ihüen oldala mellett harcolt egészen atyám 1899-ben bekövetkezett haláláig és azóta ő áll a mozgalom élén. Tudom, hogy a külföldön félreértik harcainkat. Szidják, gúnyolják, sőt
nem is helyeslik. Ez azonban miniket nem
gátol a további küzdelemben. Az utókor
majd igazságot szóigáltat.
Ezután azzal dicsekedett, hogy 1905-ben
hatóság elleni erőszak miatt volt elcsukva és
pedig az első fogoly — mint ilyen, ő volt. Az
a n y j a is csak 3 év múlva tapasztalhatta
ki az angol börtön életet! Ugyan — fejezte
be a „oerclet" miss Christabel, — ezek csak
árnyoldalai hivatásunknak. Ez minden foglalkozásnál igy van, de a mi drakoi törvényeink annál nagyobb buzgalomra és kitartásra ösztönzenek! Majd meglátják, mi lesz
a vége!
1 "'(

KÖZGAZDASÁG.
x A gabonatőzsdéről. A gabonacsarnok
ma nyitva volt ugyan, de a tőzsdelátogatók
egyáltalán nem jelentek meg, mert m á r régen megállapodtak abban, hogy a z,sidó-ünnepeken üzletet nem kötnek. Ma különben
felmondás sem volt.
x Ünnepi szilárdság. Az értéktőzsdén
ma rendkívül nyugodt üzlet volt, mert a
zsidóünnep megbénította a forgalmat, ami
nem akadályozhatta meg az üz/let irányának
a föllendülését. A m a g y a r államkölcsön megkötése, úgyszintén a békésebb külpolitikai
hirek annál kedvezőbb hangulatot teremtettek, mert ultimé után a berlini pénzpiac ja- j
vulása nagy lépéssel halad előre. A börze
jó dispozieiója azonban a gyér látogatottság f
miatt kellő kifejezésre nem juthatott. A bécsi
piacon is megszilárdult az irány, az Alpesi,
Skoda 6—8, Prágai Vasmű 20 koronás árjavulásával terelte magára a fi,gyeimet ós impulzust szolgáltattak a többi papírok vásárlására is. Nálunk az á r j a v u l á s a nemzetközi, úgyszintén a helyi piacon 2—3 koronát
tett. A zárlat szilárd volt. A készárupiacon
a temesvári szeszt bécsi számlára 10 koronával drágábban vásárolták, a Magyar villa-
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j inosságiért ma is 5—6 koronával nagyobb
| árat fizettek, mert a benfentesek kólportál! ták, hogy legközelebb a főváros ú j r a tárgyalásokba bocsátkozik a Magyar villamossági
megváltása céljából.

Í

x Államosítják a Déli Vasutat. A Déli
vasút szanálása kapcsán többször fölmerült
a vasút államosításának ötlete. Most, hogy
a vasút szanálására tárgyalások folynak a
francia érdekcsoport és az osztrák kormány
között, megbízható helyről arról értesülünk,
hogy a Déli vasút államosítása küszöbön van.
A kérdés annyira megérett, hogy az államosításról szóló megállapodás perfektuálása
már ezen a héten várható.
x A háborús esztendő hatása. Ép egy
esztendeje, hogy a balkáni népek háborúja
megkezdődött, amely a kettős monarchia
gazdasági életét érte legközvetetlenebbül. A
kár, amit nálunk okozott, kifejezésre jut a z
értékpapír kurzusában is, azért nem érdektelen, ha a múlt év háború előtt való időszakából, szeptember hónapjából közöljük néhány papir árfolyamát, hogy összevethessük
a mai árfolyammal. Aránylag a bankrészvények tartották legjobban árfolyamukat, de
azért például a Pesti Magyar Kereskedelmi
Bank részvénye is 3960 koronáról 3710 koronára, a Magyar Általános Hitelbank részvénye 843 koronáról 824-re, az Osztrák és
Magyar Bank részvénye 2145 koronáról
2065 koronára, a Pesti Hazai Első Takarék-,
pénztár részvénye 17.500 koronáról 17.075
koronára esett. A biztosító-társaságok közül
az Első Magyar Általános Biztosító Társaság
részvénye 16.500 koronáról 14.900 koronára
csökkent. Az iparvállalatok közül a budapest-szentíőrinci téglagyár részvénye 615
koronáról 525 koronára, az Egyesült téglaés cementgyár részvénye 256 koronáról 205
koronára, az István-téglagyár 263 koronáról
150 koronára, az Első Magyar Részvényserfőző részvénye 6700 koronáról 6300 koronára, a Rimamurányi részvénye 781 koronáról
678 koronára, a Ganz-Danubius részvénye
3700 koronáról 3015 koronára, a Magyar Cukoripar R.-T. részvénye 3016 koronáról 2710
koronára, a Budapesti Közúti Vaspályatársaság részvénye 753 koronáról 645 koronára
esett.
A budapesti gabonatőzsde.
A gabonapiacon, bár a tőzsdeterem nyitva volt, egyáltalán nem fejlődött forgalom,
mert a zsidó-ünnep miatt távol maradtak a
tőzsde látogatói. Ami iaz októberi sízállitások,at illeti, ma nem vdlt fölmondás. Egyrészt
a szünet miatt, másrészt mert úgyis vasárnapra esnek az átvétel. A külföldi gabonapiacokról mérsékelt árváltozást jelentettek.
A budapesti értéktőzsde.
A zsidó-ünnep ma megbénította a forgalmat, de nem akadályozhatta meg az üzlet
irányának a föllendülését. A magyar államkölcsön megkötése, á jobb külföldi jelentés,
kissé békésebb külpolitikai hírek, a berlini
pénzpiac javulása, végül n a g y ifödözés ,a bécsi vaspiacon nálunk is jó kedvet okoztak, a
mely azonban a tőzsde gyér látogatottsága
miatt kellő kifejezésre nem juthatott. A nemzetközi piacon ia magyar hitelrészvény, a helyi piacon a közúti, a városi, a magyar bank
és a rimamurányi részvény 2—3 koronával
javult és szilárdan zárult. A készárupiacon
ma kevés üzlet volt, a temesvári szesz és a
magyar villamossági részvény keresett volt.
A zárlat igen csöndes.
Kötöttek: M a g y a r hitel 825.50—826. 'Osztrák hitel 625.50. Jelzálogbank 424.50-425.50
Magyar bank 554.50—555.50. Osztrák és Magyar államvasút 697—698. Közúti vasút
646.50—'647.75. Rimamurányi 679.50—680.50.
Magyar villámossági 506—507. Ganz 2990—
3005. Temesvári szesz 245—254.
Felelős szerkesztő : Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.
i i i i i m i i n i m n n m m m n n n i i i i i n n m i i
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APRÓHIRDETÉSEK.
Fájós fogára vegyen
mielőbb a hires Leinzinger-féla f o g c s t p p b ő l ,
üvegje 50 fillérért kapható
Leinzin
r Gyula
gyógyszertárában Szeged.
Széchenyi tér 5.
520

literje 8 fillér.

A BOSZORKÁNYVÁR.
Víg operelte 5 felvonásban. Irta: Berla Alajos. Fordiották: Reiner Ferenc és Fái J. Béla. Zenéjét szerzette:
Millöcker Károly.

Heltai
Hilbert
Sümeginé
Benkő
Martinyi
Virágháti
Szendrő
Stella
Erdélyi
irányi
Békefi
Balázs
Miklósi
Déry
Solymosi
Nagy

Hajhullás, hajkorpa
gyorsan elmúlik a Leinzinger-félt „
i n a h a js z e s z " által. Ára 1 kor.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Csipke.

H »öv

Ok kfllfr
llOgtíK.
tk mlolcsó
.
.
•
lett és w w idő alatt
LUCZA JÓZSEF
bhnefNtf ás wgytisztitlná)
Laudon-nlca 9., ValériaÉér sarok.
'eiefon 904,
Te
Gizella ' 3. sz.,
Gizella-tér
Baloek.
a., Be
palota.
Telefon
~ " tas KSS
Fióküzlet: ZENTA, Fótér.
Zenta és Vidéke Takarék
háziban. HOHMEZOVASÁRHELY. Szecedi-u. &

Kapható a

Központi Tejcsarnok
összes fiókjaiban.

Auer-fény világítási- és
jókarbantartási vállalat.

• • • •

Szeged, Kossuth Lajos-sugárut 1. szám.
C s i l l á r o k , gázfőzök és
mindennemű gázfelszere:: lési cikkek raktára ::
Telefon 488.

Gyomorbajosok dicsérik a Leinzinger-féle
gyomorcsepp jó hatását.
Üvegje 80 fillérért kapható
Leinzinger
Oyula
gyógyszertárában Szeged,

Gyenge nők, gyermekek és betegség után
mindenki
erőre kap a
Leinzinger-féle „C h i n ar
vasbortól". Ára 2*40 filléLeinzinger -gyógyszertárban, Szeged.
205

SZEMÉLYEK:
Grof Kányavári
Coralie, énekesnő
Laura,
Stella,
Rozamunda,
Kakasdi,
Bonneville,
Capponi,
Mihály gazda, módos paraszt
Marcsa, leánya
Józsi, csordás
Andris, bojtár
Klára néni
Verus unokahuga
Lamotte, udvarmester
Simon, korcsmáros

Hajőszülés
ellen
csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajrestorert"
használja. Ara 2 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
520

Telefon 488.

Legjobb hajfestő az
o r s z á g o s a i elismert Leinzinger-féle Ara 2 korona,
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szegsd.
Széchenyi-tér
520
Izzad valamely testrésze? Ugy használja a
dr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
025

• • •

k i v á l ó bór- ós
litMumos
gyógyforrás
vese- is hólynghajoknál, kfiszvénynél, czukoraetegségnél, vőrhenynél, emésztési is
lélegzési szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyúvíz.
> Kapható Asrányrizkareskadéaakbaii 4a
SCHULTES ÁGOST
gyógyssartárskbaa.

V
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.
könyvkereskedése SZEC•ED, Kárász-utca 9. sz.
Az Atheneum könyvtár:
Sudermann

Egyszer volt

•

•

•

1-80

Maxim Gorkij

Az anya

1*80

Victor H u g ó

A Párisi Notre-Dane 2 k. 3-80

Krudi

A vörös postakocsi

.

4'—

.

2-50

Molnár Ferenc

A Testőr

.

.

.

Bródi

Mozi vászon nélkül

. —'40

Magyar Kabarét 2 k.

. 10.—

Frőhllch

Hogyan nyomoznak
1-80

Fáradt alakok

jelenik meg

isi

Kellerman

1—

.

.

.

2 —

.

.

.

420

Kellerman

Punshon

A kétlelkű ember .

.

Kardos

Színi Gyula

A rózsaszínű hó

E hó közepén

000000®

.

280

Der Tunnel .

[)ER TUNNEL az Atheneum könyvtárban
magyar kiadása

Ára K 1-80.
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A törökkanizmi járás főszolgabírójától.
6447—1913. szám.
Tárgy: A csókái községi végrehajtói állás betöltése.

Pályázati hirdetmény.
Csóka községnél megüresedett községi
végrehajtói állásra ezennel pályázatot hirdetek.
Az állás évi 720 korona fizetéssel van
egybekötve, melynek 780 koronára leendő fel
emelése iránt eljárás folyamatban van.
Felhívom mindazokat, kik ezen állást
elnyerni óhajtják, hogy szabályszerűen felbélyegzett, sajátkezüleg irt,
1. iskolai képességüket, 2. eddigi alkalmaztatásukat igazoló és végül 3.) erkölcsi
és illetőségi bizonyítvánnyal '.felszerelt kérvényüket hivatalomnál f . évi október hó
20-ig adják be. A szerb nyelv ismerete kívánatos.
(Elkésve, vagy fenti felszerelés nélküli
kérvényeket visszautasítom.
Törökkanizsán, 1913. szeptember hó 27.
Dr.
MIHALOVICS.
főszolgabíró.

Szőrmé
óriási
a

választékban

legolcsóbb

szabott

árakon

- Pollák Testvéreknél

M e g

v e t t e

Egy nagy tétel cosztíim szövetet K 2 7 0
120 széles gyapjú szövet . . K 1*20
Cozmonozi Goldberger Kartonok K — ' 5 0

Cozmonozi Pargetok féláron!

Széchenyi-tér.

Pongyolák
Cloth eroplán kötények. .
Cloth alsó szoknyák . . .
Diszes női ingek
Selyem női harisnyák . .
Tiszta gyapjú válkendők.

Telefon 855.

Csekonics - utca.
Telefon 854.

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

Alkalmi vételek!

.
.
.
.

K
K
K
K
K
K

Szabott áralj!

Vcrscttyárfiház

Szab.

G e a e p e I

cséplőgép

L E M E Z T Ö R E £» R O S T A .

Református-palota, gőzfürdővel szemben.

Egyedül gyártja a feltaláló:

GRAEPEL HUGÓ

betéti társaság,
BUDAPEST, V., Váci-ut 40—46. sz.
Á r j e g y z é k é s minta kívánatra
bérmentve.

ingyen

és

1 Q7Q Ata t Mlndenltt bevált hires, kSzkedvelt minden
IO / O Oia 1 létező házüiert felülmúl,

Thierry ft. gy^sz^z balzsama
C s a k a zöld a p á c a v é d j e g g y e l v a l ó d i .

dfíein echlerBalsam
«u dsrádHilunaal cW
? ,.TW»rry

in
ft-sgpsda
•el ícJÍKk-Seearkraa..

Sokszorosítások,

másolások,

kellékraktár.

Vigyázzunk a zöld apácával ellátott védjegyre. - Ezen balzsamból l e f e k v é s előtt egy v a g y k é t k a n á l c u k o r r a l b e v é v e v a g y anélkül ú g y s z ó l v á n e g é s z s é g e s v i r r a d á s t jelent. M i n d e n
hamisitás,
utánzat és m á s balzsamok hasonló védjegygyel való eladása bünt e t é s terhe mellett t ö r v é n y i l e g tiltva van.

irógépjavitások.

Állandó gépíró tanfolyam.

Hirdetéseket felvesz a

GyárQ&H E R C Z E G é s G E I G E R
O cöáar.éskJr. udvari szállító Budapest.
KAPHATÓ MINDENÜTT.

12 kis v a g y 6 n a g y , v a g y 1 k ü l ö n l e g e s családi ü v e g ára K b 60 Klssb
rendelés, mint 12 kis vagy S n a g y ü v e g nem less ssállltva. Nagyobb
rendeléseknél Jelentékeny á r e n g e d m é n y . Budapesten kapható- T ő r ö k
József g y ó g y s z e r t á r á b a n s a legtöbb g y ó g y t á r b a n . Nagyban kapható
Thalmayer és Settz. Koohmelster u t ó d a l , Radanrvlts Testvérek drogériákban Budapesten. Ahol nincs lerakat, ott r e n d e l j ü n k

Thierry

kiadóhivatal Kárász-utca 9.

Törvényileg védve.

Ezen balesam: 1. Otolérhetlen g y ó g y h a t á s ú
tüdő és mellbetegBégeknél, enyhíti a k a taruet, megakadályozza a tüdőgyuladást
• g y ó g y u l á s t hoz az Uynemfl legmakaceabb
betegségeknél la 3 Kltünö hatáau torokgyulladásnál, rebedtaég éa gégebetegaégeknél. S. Mindennemű I á i t gyökere .en
megszüntet. «. G y ó g y í t mindennemű m á j betegséget, gyömor, béibántalmakát, gyomorgSrcaöt szaggatást, ásthmát, elnyálkásodást, bÖfögest, gyomorégéat, felpüffedéat, etb. 5. Gyógyhatású aranyér és áltesU
bántalmaknál. 6. E n y h e hatású hashajtószer, vértlsztó tisztítja a veséket, étvágygerjesztő éa elősegíti aa améaztéat. 7. M ttinően bevált fogfájásnál, l y u k a s f o g a k ,
azájbűsnél, fogvlznek használva eröaltl á
foghuat, megszünteti a száj- v a g y gyomortól eredő bűzt. 8 Giliszták ellen biztos
batásn. I. Külsőleg minden sebet, sebhelyet
orbánoot. láztól eredő b ő l y a g o t , kelést,
szemölcsöt, égési sebekst, f a g y o t t testrészeket, pöreenéeeket, kiütéseket, f e j f á j á s t
zúgást, ssaggatást, csuat és fülbántalmakat
g y ó g y í t . Minden hásnál kölönősen lnflnensa, kolera ás más Járványnál kéznél l e g y s n

A. Őrangyal-gyógyszertárából
Pregrada
(Rohitsch-Sauerbrunn mellett.)

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

