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Szeged, 1913.
A külpolitikai helyzet.
Ausztria-Magyarország, Németország
és Olaszország 'képviselői diplomáciai aktusra határozták el magukat Belgrádban.
Ez az aktus egy minden tekintetben barátságos és jóakaratú demarche formájában
került a szerb kormány elé, de azért kétségtelen, hogy komoly háttere van és komoly következések járhatnak a nyomában.
A hármasszövetség hatalmai a leghatározottabb formában hivták fel Szerbiát,
hogy vonja vissza csapatait azokról a megszállva tartott területekről, melyek a londoni konferencia megállapodásai értelmében a független és autonóm Albániához
tartoznak. Tudvalevő, hogy Szerbia az albán felkelésnek saját területén való leküzdésére fegyveres erőt küldött, melyek hadakozásaik közben oly pontokat is megszállottak, melyek az autonóm Albánia alkatrészei. Amig csak arról volt szó, hogy
Szerbia a s a j á t területén, a saját alattvalóival szemben csináljon rendet, ebben őt
a monarchia semmiben sem z a v a r t a . A
szerb miniszterelnök meghatalmazottja,
Spaiajkovich, erre nézve teljesen világos
és megnyugtató kijelentéseket tett Bécsben. Ezeknek a kijelentéseknek 'köszönhető,
hogy Pasics miniszterelnök Bécsben oly
kitűnő fogadtatásban részesült és hogy a

Péter négy álma.
Irta: Ady Endre.
(Péter a szegény magyarok közül való
volt. Álmai cifrák és sujtásosak voltak. A Dunáig űzött ázsiai embernek éber és mégis
haszontalan álmai. Ez álmok fogták magukat egyszer s való kereteket követeltek. Nagy
összeütközése volt ön-álmaival ekkor Péterinek. De elrendeltetett, hogy életét álmainak adja át. Az élők sorából ^voltaképpen
már régen elköltözött Péter. E tanulságos
esetet én mégis följegyzem. Jönnek talán
majdan okosabb magyarok utánunk. Hadd
lássák, miként élt Péter Árpád vezér után
sok száz esztendővel.)
i.
Szomolnok 'híres líceumában egyszer Péter arra az egetverő gondolatra jutott, hogy
Pénz nélkül semmibázi a magyar.
Szomolnok ez időben a Beniczey Gabriella lábainál fetrengett. Beniczey Gabriella
valóban a Beniczey Gábor leánya volt.
Azt pedig mindenki tudja, hogy ki volt
Beniczey Gábor. Shakespeare neves szinészapo stóla a Kárpátok alatt. Egy Sbakespeareapostol, ki nem átallotta az operettnek áldozni egyetlen leányát.
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vele való tárgyalások során BerChtold
gróf külügyminiszter erre a kérdésre többé vissza nem tért.
Azt hittük e tárgyalások nyomán, hogy
végre megteremtetnek Szerbiával a jó
szomszédi viszony feltételei és hogy Szerbia a Balkán-háború befejezése után végleg szakit eddigi provokativ politikájával.
Időközben azonban olyan jelenségek merültek föl, melyek ismét igen kétes színben tüntetik fel Szerbia
magatartását.
A szerb lapokban állandóan propagálták azt a törekvést, hogy Szerbiának
a független Albániával szemben határkiigazitásra van szüksége. Majd stratégiai
okokat, m a j d egyéb ürügyeket emlegették
annak a törekvésnek a
támogatására,
hogy Szerbia albán területet szerezzen
meg. Ám nemcsak a szerb túlzó lapokban
merültek fel ilyen törekvések. Párisi lapok
Pasicsról interjúkat közöltek és ezekben
szintén világos nyomai voltak ezeknek a
törekvéseknek. Legújabban pedig a szerb
kormány félhivatalos lapja, a „Samoup r a v a " is ezeknek a törekvéseknek ad
kifejezést.
Ezekkel a jelenségekkel szemben a
monarchia nem maradhatott közömbös. Kifejezést .kell adni annak a szilárd és megváltozhatatlan álláspontjának, hogy azo-

kat a határokat, melyeket a londoni konferencia a z autonóm Albánia számára kijelölt, érinteni nem engedi. Az érintett jellemzésekkel szemben a monarchia nem
elégedhetik meg azzal a szerb kormányrendelettel, mely a szerb csapatoknak a
további előnyomulást albán területen megtiltotta. Hisz ez a rendelet maga beismeri,
hogy szerb csapatok albán területeket megszállva tartanak. A szerb sajtó magatartása, a Samouprava cikke, a párisi Pasics
intervjuk pedig arra engednek következtetni, hogy itt Szerbia .részéről nem ideiglenes, átmeneti intézkedésről van csak
szó.
Ezért határozta el magát arra a lépésre, melyhez a hármasszövetség máslík két
hatalma is csatlakozott. A monarchia és
szövetségesei immár nem elégszenek meg
avval, hogy 'a szerb csapatok nem nyomulnak tovább albán területen, hanem megkövetelik, hogy Szerbia vonja vissza csapatait a már megszállott területekről is.
Ez a lépés, bár formája kifogástalanul
barátságos és jóakaratú, de mégis olyan
figyelmeztetés, melynek energikus tartalma van. Ennek a figyelmeztetésnek megtagadását és haladéktalan teljesítését feltétlenül elvárják a szövetséges hatalmak.
A hármasszövetség hatalmai és elsősorban a monarchia nem t ü f h e t tovább

Gálád hírek keringtek a szomolnoki szocietásban. Azt regélte a lelketlen fáma, hogy
egy százas bankó nyit ajtót Gabriellánál.
Ifjú és szegény volt Péter, de szent igyekezettel kívánta ápolni famíliája múltját.
Családjának történetében pedig ékesen, meg
volt irva, hogy Péternek Ákos nevű őse két
falut adott egyszer egy asszony csókjáért.
Holmi Dakcsy-leány volt ez az asszony. Van
is a Dakcsyaknak birtokuk ma is. De Péter
tegnap sem tudott fizetni cipője talpalásáért.
De tegnap is megfogadta, 'hogy a száz forint
meglesz. Lelkének minden megalázását tűrte
és készítette. Éhezett és sokat hazudott Péter. Végül együtt volt a száz forint.
Nagv vágyával kacagva rohant a líceumból Péter. A Beniczev-trupp éppen egy órával ezelőtt elutazott Szomolnokról.
Péter busán bekvártélyozta magát egy
korcsmába s reggelre szűzen elbuslakodta a
százast.

szívott szivarok s apró panamák után megjött a százas. Az álmok álma, a nagy pénz.
Péter elindult egy kicsit szabadulni a feleségétől.
Nem forró juliusi reggel volt e reggel.
Péter az álmodó, azt vélte, bogy most már
következni fog a nagy szatiszfakció. Az élet
meg fogja őt Itatni — az élet áhított serlegéből.
Budapestre érkezett Szomolnokról Péter
és zsebéhez nyúlt. Hajh, hajh, ez a szegény
ország. Itt haragudni sem illik a zsebek metszőire. Bizony nem volt már sehol a pénzrejtő tárca.
Péter némi forintokat kunyorált ki egy
régi professzorától. Azután hazament .kétgyermekes fonnyadt asszonyához s ikreihez. Péternek megint nem volt szerencséje.

II.
Péter unta a feleségét, Pekry Rákbeit.
Rákbei' nagyon szerető nő volt s ikreket
adott mihamar az ő férjének. Péter nagyon
unta ezt a dolgot. Ekkor jött Péternek a .második nagy álma. Mert Péter tanár volt, illett
neki utazni. Péter hát utazni akart. El nem

Iskola öltönyök,
felöltők, costtimok

Kiadóhivatal

fink és leánykák

III.
Megírta nagy müvét is Péter. Csak ismét a száz forint kellett. A száz forint, a száz
forint. Mert 'Hírlett, hogy az Akadémiának
nem elég a munka. El kell menni a kiküldött
kritikusokhoz. Be kell számolni a szándékokról is. A sorok közé rejtett szándékokról. Péter megfeszült és gyűjtötte a pénzt. Nehezen,
nagyon nehezen, mert öt gyermek lármázott
már a Péter fülébe, ö azonban gyűjtötte a
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latin nyelv .tanítását megszoritan-dónak vélem s helyette a magyar nyelvet tanítsuk az
alsó osztályokban behatóbban, esetleg naipi
két órán át. Hiszen az olasz iskolák is -csiaik
az első év második felében kezdik a latint,
-pedig az olasz nyelv közel áll a latinhoz. Nagyon figyelemreméltó újítás -az, hogy a középiskolát két részre tagolja a reform. Igy
van ez -Olaszországban is, ahol az ötödik oszUj középiskolákat.
tály végén teszik az érettségit, ami arra ké— Szakvélemények jankovich reform járói. — pesiti az ifjút, hogy -a háromosztályú lioeumba léphessen, ami a tudományos pályára ké(Saját tudósítónktól.)
Régi problémát szít elő. A gyakorlati ismereteket bővebb terbolygatott meg Jankovich .miniszter a közép- jedelemben kell tanítani. A fiumei kongresziskola reformjára törekvő rendeletével. Az szus sürgette azt is, hogy hely jusson a taniskolának lépest k e l tartania az élettel! — tervben a társadalmi és gazdasági ismeretekadta ki a jelszót. Az ókori klasszikus világ, nek. Érdekes, hogy a szülök általában ellene
a iaűn-gorog klasszikus műveltség lassan, de vannak a latin nyelvnek s .gyermekeiket még
biztosan veszti maga alól a talajt s helyét a is .a Latin iskolába adják. Ennek oka a kvafizika, kémia, földrajz, gazdaságtan, a mo- Ufikácionális törvény, amely mindenütt a Ladern- nyelvtudomány íogi-alja el. Ne sajnál- tin nyelvet követeli. Ugyan miinek egy vasjuk, 'hogy az iskolák falain- is -ezent-ul a romai utasnak, vagy postásnak & latin -nyelv? Envárostrom, a falanx, vagy a -görög fegyver- nek a törvénynek korszerű megváltoztatását
zet heiy-é-t a repülőgép rajza, vagy a modern a tanárság már rég köv-eteli, mart közoktahajó-kolosszusok képe foglalja el. igaz elisme- tásiunk .számos sebe gyógyulna meg ezzel amréssel .kell megállapítanunk, hogy középisko- tomaitiee. Rákfenéje -a mii egész műveltsélai tanári karunk a legőszintébb örömmel fo- günknek, hogy mindenhol egyforma képesígadja -ezt a modernizáló rendeletet. Az -egész tést kívánnak s emiatt azután a szakképzetttanársag felfogásának tükrét mutatja az a ség n em .tud eléggé gyökeret verni. A mai
hivatását.
-két vélemény, amit két kiváló pedagógus érettségi is egészen eltévesztette
adott. Fest Aladár kir. tanácsos, főigazgató Ez tulajdonképen -a-z egyetemi felvételi vizsa -következő információval volt szives szol- gából származott. Poroszországban, a XVIII.
század utolsó negyedében, 1776 körül hozták
gálni- jankovich miniszter rendeletéről:
*9iai»ii«aaBaBBaaaaaaadaBBaaaaaBBBaasiiaaaaaBtieiBsas>xacat
be azt az intézkedést., hogy -az egyetemre lé— A miniszter u r olyan netf armot kezde- pőnek felvételi vizsgát kellett tennie. |D©
A 150 millió márkás államkölcsön alá- ményezett, ,amely m á r rég benne v.an a köz- miért? Mert az egyetem nem kapott kvalifiírása. A százötven millió márka névértékű tudatban: az iskolla tartson lépést ,a rohanó kált anyagot és felvételi vizsga u t j á n puha•élettel, mert — viallj-uk .meg — kissé elmanégy és fél százalékos magyar királyi á'l- radt -tőle. Tény az, hogy a gimnázium mlin- tolták ki az alkalmasságot. Miivel ,az egyetemi tanárok elfoglalt emberek, ezt a -munkát
lamkölcsöni aláírása, mint hivatalosan jelen- de-n átmenet nélkül csatlakozik az elemi is- a középiskolára bizták. Az érettségi vizsga
tik, fényesen sikerült és már zárolt darabok- kolához és igen korai a Latin nyel-vnek az -el- felesleges a mai formájában és mai céljával.
ban is több, mint százötven millió koronát je- ső osztályban kezdés-e. Erődi Béla dr. főigaz- 'Meg keli tehát változtatni a kvalifikációs
gató már 1896-bau linditványozta az .akkori
gyezték. A Magyar Áítalános Hitelbank a kö- pedagógiai kongresszuson, hogy a latin nyelv törvényt.
vetkező hivatalos kommünikét adta ki:
j tanítását csiak a III. osztályban kezdjék. HeGaál Mózes dr., az ismert tanügyiró -a
A francia piacoknak a négy és fél szá- lyeslem a német nyeilív intenzivebb tanítását, Budapesti Tanári Kör elnöke a következőket
zalékos magyar királyi állami pénztárjegyek marst meglepetéssel tapasztaltam, hogy mily mondotta:
tegnap tartott aláírásában való részvételére gyenge .az átlagos eredmény. Csekélynek tar— Ez a reform a tanárságnak régi óhajvonatkozóan a külföldi jelentésékkel -ellentét- tom a -mostani német óra-számot. A reális- tása. Körülbelül busz éve kívánjuk a középben mértékadó .helyen arról értesülünk, hogy kolai érettségi vizsgák eredményei a német iskola reformját. Egységes vélemény még
bár Franciaországiból érkeztek aláírási beje- ' nyelv térién deprimáló hatásit keltenek. lA nem alakult ki, de a szükehbkörü bizottságok évek óta dolgoznak. Mi gyökeres reformokat 'kíván,unk, nemcsak próbálgatást. .A
pénzt. Gyűjtötte, gyűjtötte a szegény -Pé- gény ázsiai. Csúfolta az életét — a z élet. D-e terv-ezet-t reformot gyorsan nem lehet kea halálát nem fogja megcsúfolni. Igy szegény resztülvinni. Leghelyesebb az volna, ha a reter.
i
Hazudott neki min-émüség-éve. mindig az Péter.
formot először néhány iskolában néhány
Miután -éppenséggel nem kívánatos asz- -évig kipróbálnák, s ha ott bevált, akikor leélet, holott nem is v-ol-t ő merész álmodó.
Most már kárpótlást akart Péter. Nagy és szonya meghalt s a gyermekei reához-tak hetne minden iskolába bevezetni. Feltétlenül
dicsőséges müvei. Mert elmúlnak a gerj-edei- minden -csalódást, amit földi apa érhet.
kívánom a gimnáziumok számának apasztáSzépen kell tehát ezek után meghalni, sát. A gimnáziumnak csak egy célja legyen :
me-k. A gyermekeik fölröpülnek a maguk szárnyaikkal. Megvénül még jobban és szomo- j vélte Péter. Elég volt a guny-os rabszoilgaság- előkészítés a tudományos pályákra. E r r e -a
rúbban az asszony. Kell, hogy kis nevünket j bál. Ereimben a v-ér nyugtalan és előkelő. -célra a mai gimnáziumok egy negyede elég.
Rosszul éltem és szépen hal-ok meg. És kezd- Teljes szigorúsággal fenitartanám a Latin
nemomlandó kövekbe véssük.
Dicsőség okából kel-lett a száz forint s te álmodni negyedik álmát Péter. A negyedik nyelv tanítását, mégis azzal, hogy valamely
i.h felsőbb -osztályba -tenném át a latin tanítás
Péter izzadott. Azután -pedig jött egy korai százast.
E pénzzel és hatósági gyám-ollitással el- kezdetét, például a harmadik osztályba. Az
reggélen a végrehajtó. Mivel apró cipők-ért
utazik valami szép tájra. Mivel latin-görög ötödik osztályt már későinek tartom. A taPéter már rég nem fizetett a suszternek.
Péter gondatlan volt s a pénz az aszta- tanár volt: talán Athénbe és azután Korfu- nulók elitje -jöjjön a gimnáziumba, azok, a
kik igazán a tudományos pályákra készüllon hevert. Elvették a Péter pénzét. Viszont ba.
nek. Feltétlenül kívánatos tenne ia gimnáNehezen
ment
a
-gyűjtés.
-Sokba
kerülték
volt olyan- ifjú -és ügyes ember, ki -eljutott az
a rossz gyerekek. Mégis szőtte az ő -negye- zium, reál- és polgári iskola különféle alakAkadémia nagyuraiig.
zatainak egyesítése, hogy az iskola tizennégy
dik álmát Péter.
Így halt meg Péter harmadik álma.
És egy napon, mikor talán már csak az éves korig egységes képesítést nyújtson. Az
IV.
utolsó forint hiányzott a százból s a máso- ötödik osztálynál azután válasszon mindenki hajlandósága szerint a gimnázium és reál
Péter álmainak nem adatott meg a nö- dik aorlsztoszröl nagyszerűen adott leckét iskola között. Égetően szükséges a gimnánebulóinak az öreg Péter, összeesett az udvés boldogsága.
zium reformjával kapcsolatban a polgári isKezdte Péter egy százas bankónál s itt varon.
kola reformja, különben jó -munkát nem végNagy rőkönyödést, sőt rémületet okozott zünk. A tanítás praktikusabb tegyen. A fizikellett végeznie. Elhullott útközben minden
szép miként kihullottak Péter feleségének fo- halála az ő társai között. D-e megtalálták ná- kai, természetrajzi oktatást laboratóriumi
la a száz forintot.
gai.
munkával kapcsolják össze és ami a legfonUtrechter és társainaik gebéi nagyon mél- tosabb a középiskolai oktatás nevelő munkát
A gyermekek vásottak -és örömtelenek.
Rossz lidércként ült Péter életére -kiélf csa- tóságosan vitték ki -e száz forintért a temető- végezzen .minden irányban.
be Pétert.
ládjának egész ádáz múltja.
Péter mégis csak reménykedett. A szeEz a két 'nyilatkozat rávilágít a tanárság
semmi kétértelműséget Albánia helyzetét
és Szerbiához való viszonyát illetőleg. A
nemzetközi megállapodások feltétlen respektálását követeli Szerbiától. Tisztán
Szerbián múlik tehát, hogy e barátságos
és jóakaratú lépésnek lesz-e folytatása és
milyen?
E z a helyzet a mai napon. Végtelenül
sajnálatos, hogy Szerbia m a g a t a r t á s a enynyire z a v a r j a a viszonyok 'békés fejlődését. Reméljük, hogy ez ügy hullámai békésen fognak elsimulni, de készen kell lennünk arra is, hogy a monarchiának erélyesebb és komolyabb eszközökre is szüksége lesz, hogy a nemzetközi megállapodásoknak feltétlenül érvényt szerezzen és
életérdekeit megvédje. Azt a tanulságot
azonban már is le kell vonnia az ország
közvéleményének és minden komoly politikai tényezőnek, hogy sem a gazdasági,
sem a külpolitikai viszonyok nem tűrik tovább, hogy az ország belső békéjét, erejét,
botrányos heccek, kicsinyes pártérdekek
zavarják. Az országnak belül békére, erőre, egyetértésre van szüksége, hogy megtudjon küzdeni a nehézségekkel és .szembe
tudjon szállani a veszedelmekkel.

leütések, a közölt nagyszámú bejelentés a tényeknek nem felel meg. Ez egyébként anynyival kevésbbé volt várható, mert a konzorcium részéről semmiféle lépés nem töéiént
olyan irányban, hogy Franciaországot e kölcsönbe bevonja.
,aaaaaftaaaaammeaaawaaaaamaasaaaaafaiaaaaab«.aasaiss(i»»aw
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minden versenyt felülmúló árban,
— kedvező fizetési feltételek mellett
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Tíz év alatt negyvenezer
felfogására és híven tükrözteti vissza a szü- ' megadni a választ. A belgrádi kormány válök és a közvélemény nézetét is. Uj iskola j lasza lényegében megegyezik ama körjegytífusz-halott.
kell és pedig mielőbb.
zék tartalmával, amelyet szerdán este juttattak a szerdai miniszteri tanácskozás ha— A 'magyarországi járváoy. —
tározata alapján a külföldi szerb követekhez.
(Saját tudósitónktól.) Kellő számú orvos
Együtt a nagyhatalmak
A kormány e válaszban ismét kijelenti, és kórház hijján Magyarorszag szabad préa szerb hódítás ellen. hogy Szerbia mindaddig megszállva fog tar- dája a legkülönbözőbb járványoknak. A vörtani bizonyos stratégiai hadállásokat, amig heny például még teljes erővel dühöng, a fő(Berchtold a király előtt. — Szerbia nem
biztosítékot nem kap Albániában a nyugalom városban például a múlt héten 56 vörhenyenged a hódításából. — Oroszország
és a rend föntartására és amig a határ kér- megibetegedés történt, a tüdővész ellen való
mersékletre inti a balkáni államot.)
dését végkép el nem intézik.
védelemről pedig nálunk beszélni sem lehet.
(Saját tudósitónktól.) A hármasszövetEz elhatározást azzal okolják meg, hogy A legfrissebb megállapodás szerint Magyaror
ség már jelét adta, hogy teljesen megegye- Albániában tartós az anarchia és nincs kor- szágon az utolsó tiz évben negyvenezer beteg
zik abban a kérdésben, miszerint a szerb mány, amely tekintéllyel tudna föllépni. A pusztult el tífuszban. Megjegyezzük, hogy a
hódításokat nem fogja eltűrni. Szerbia a • kormány egyben kifejezi azt a reményét, tífusz és a kolera egyforma környezetben és
független Albániába való betöréssel első- hogy a hatalmak el fogják ismerni azt az ál- életviszonyok között terjednek és rombolnak.
sorban a londoni reunió határozatait sér- láspontot és közli, hogy a szerb csapatok A tifusz megfékezése természetesen aránytatette meg, — igy a nagyhatalmak közül a nem fognak Albániában tovább előrenyomul- lanul könnyebb, e boldog országban azonban
melyik nem tiltakozna a szerb betörés el- ni, hanem csupán a védekezésre fognak szo- nem gondolnak erre. A tífuszról megdöbbentő
adatokat közöl a „Gyógyászai" legfrissebb
len, voltalképen önmagát dezavuálná. A rítkozni.
száma Hampel Ferenc dr tollából. E tanulmikor a monarchia, Németország é s
mány közérdekű részei a következők:
MÉG NINCS MEGEGYEZÉS.
Olaszország
Belgrádban
tiltakoztak,
Athén, október
17. A
békedeileValamely teriiMnek hasd hagymáz tó!
ugyanakkor m á r Anglia és Franciaország gátusok ma
a szerződéstervezet egész (tifusz) mentesítése próbálja az egészségügyi
is tudtára adta a hármasszövetségnek, szövegét
fölülvizsgálták és az
egyes, közigazgatásnak,
távoltartása
rendezett
hogy álláspontjuk azéval egyezik. H á t r a pontokra nézve teljes megegyezésre jutottak. egészségügyi viszonyoknak bizonysága. Ahol
.ott az egészségügyi
volt még Oroszország szava. Oroszország Azonban éppen a legfontosabb kérdésben, endéimiásan jelentkezik,
1
mint
a
vakuf-birtokok
kérdésében
nem
jött
szervezet
Iliányos
vagy
ia
személyzet elégteszerepe — különösen ha Szerbiáról volt
létre megegyezés. Elhatározták, hogy a va ; len, vagy az intézkedésre jogosult nem áll
'
'--i--.ilo.rr.r,ollinr,p
'CZrtmhatlíö
szó — eddig mindig nagyon is világos kuf-birtokok
kérdését egyelőre
szombatig, hivatása magaslatán,, vagy a közegészséget
vólt. Mindig mellette volt, nyilvánvalóan Sena Eddin, a harmadik török delegátus meg- szolgáló berendezések elégtelenek.
irányította. Most történt meg először, érkezéséig elhalasztják. Holnap nem lesz taA hasi hagymáz előfordulását kielégitő
alapossággal tanulmányozhatjuk. A m. kir.
hnsy Oroszország egyszerűen leintette a nácskozás.
központi statisztikai (hivatal közleményeiből
,,'hóditó" Szerbiát. Belgrádi jelentés szePALLAVICINI 'ŐRGRÓF A KIRÁLYNÁL.
sokkal
jobban szolgálja a közegészség ügyét,
rint ugyanis Hartwig orosz követ fölkeresBécs, október 17. Pallavicini őrg'főf konmint
a
belügyminisztérium, közegészségügyi
te ma Pasics miniszterelnököt és tudtára stantinápolyi nagykövetünk tegnap kezdte osztálya. Az idén kiadott egyik közleményéadta az orosz kormánya válaszát, amely még két hónapi szabadságát. A nagykövet ben községenkint részletezi, az 1901—11. évBécsbe ment és tegnap hosszabb beszélgetést
mérsékletre inti Szerbiát a nagyhatalmaik- folytatott Berchtold gróf külügyminiszterrel. tizedben hányan haltak meg hazánkban e
kal való, (komoly konfliktus elkerülése vé- Pallavicini őrgróf néhány nap múlva kihall- betegség következtében. Oly világosan begett.
gatáson jelenik meg a király előtt, hogy szélnek az egyszerű számok. Sajnos, a magyar egészségügyi közigazgatás nem érti
Bécsből jelentik, hogy diplomáciai kö- megköszönje azt a kitüntetést, amelyben nyelvüket, Magyardéese (községben például
nemrég részesült és jelentést tegyen a szul(Szoln ok-Dobakamegye) a. lakosok száma
rökben a helyzetet változatlanul
komoly- tánnál való legutóbbi kihallgatásáról.
1900-ban
1520 volt. 10 óv alatt e községben
nak tartják. Szerbia ma is olyan választ
tífuszba,n
meghaltak összesen, 56-an. A járMI
ÉS
A
SZERBEK.
,
adott, amely elutasító. Főként a komoly
ványt 1902-ben hurcolták be a községbe. Ez
Bécs,
október
17.
A
Fremdenblatt,
a
külhelyzetre vezethető, hogy
Szőgyén-Marich\
cvben a halandóság a megelőző évek háromgróf berlini nagykövetünk ma váratlanul ügyminisztérium szócsöve, irja a következő- szorosává szökik. Az összes halálozás 1901:
Bécsbe érkezett és hosszan tárgyalt Berch- ket: Az osztrák és magyar külső politika 28, 1902 : 91, 1903 : 51 stb. A hatóság tehetettold Lipót gróf külügyminiszterrel, aiki ez- vezetősége abba a kényszerhelyzetbe került, len vagy tétlen. S azóta a tifusz megfészkelután a király előtt audiencián jelent meg. hogy Belgrádban diplomáciai lépést tegyen, te magát és évről-évre szedi a maga, áldozatait.
Szőgyén-Marich nagykövet holnap visz- miután azokat a belgrádi jelentéseket, ameA statisztikai hivatal évi kimutatása a
szautazi'k Berlinbe és Vilmos német csá- lyek Pasics miniszterelnöknek az ó-radiká- hasi hagyimáz-ihaliálózásokat csupán a törszár előtt már ezen a napon megjelenik lis klubban az albán határok módosításáról vényhatóságokig részletezőik. Legalább e szászóló nyilatkozatait tartalmazták és Pasics mokat figyelembe vehetné az egészségügyi
kihallgatáson.
,
i
korábbi nyilatkozataival teljesen ellentétben kormányzat munkaterve megállapításánál'.
Belgrádból jelentik: A külügyminisztéállottak, nem cáfolták meg, sőt bekerültek a Ami kevés pénz rendelkezésre áll az egészrium köreiben hire jár, hogy az a válasz,
szerb kormány lapjába is. Miután a szerbek ségügy javítására, azzal jól kellene gazdálmelyet a szerb kormány a hármasszövetkodni, hogy elég legyen. A siker nyitja az,
valóban albán területet ohkupáltak, ugyan- hogy okosan, tervszerűen, tehát tudatosan
ségi hatalmak lépésére ma adott, lényegéilyen lépést Hettek Olaszország és Németor- dolgozva több eredményhez olcsóbban lehet
ben megegyezik a szerdán este kiadott
szág képviselői is.
hozzájutni. Sok hygienikras tudós a hasi
kör jegyzék 'tartalmával. A szerb s a j t ó ishagyimáz-esetek
számát tekinti az egészségHabár eddig a többi nagyhatalom nem
mét a legingerültebb hangon ir és erősen
ügy rendezettsége mértékének. A számok teküzd azok ellen a hatalmak ellen, melyek tett ilyen lépést, még sem jogosit föl semmi hát rávezetnek, hol a legtöbb takarítani való.
Albánia egyes pontjainak a szerb csapatok arra a föltevésre, hogy Pétervárott, LondonOlyanok, akik csak a célt látják, de nem
által történt megszállása ellen tiltakoztak. ban és Párisban a londoni nagyköveti re unió számolnak a lehetőségekkel, kiadták a jelA szerb katonai lapoknak a hangja való- . nak egyhangúan hozott határozataitól eltérni szót: gátat .kell vetni a rettenetes gümőkóros
szándékoznának. Erre való tekintettel kifeje- halálozásnak. Százezreket költenek erre. Az
sággal fenyegető.
eredmény a ráfordított költséget
nem éri
Durazzóból és Valonából jelentik, hogy zést kell adnunk ama várakozásunknak, hogy meg. A fertőző betegségek ellen is csupán í ól
Esszad pasa legközelebb kikiáltja Albániá- Szerbia, amely annak idején ismételten ki- fegyelmezett sereg élén nyerhetni csatát. De
ban a köztársaságot
és maga áll az uj res- jelentette, hogy tiszteletben tartja a londoni hol a vezér, hol a vezérkar, hol vannak a
csapatok? Ma a körorvosak földerítő szolgápublika élére. A legutóbbi napokban' Esz- í határozatokat, ezt a kijelentését sok haloga- latot végeznek — ahol az ellenség derékhada
szad és Kemail hivei közt heves ütközetek tás nélkül valóra fogja váltani.
van, éppen ott hiányoznak őrszemeink — a
A valóságban nincs ok, amely a szerb fegyveres erő a közigazgatási hatóság. Igaz,
folytak le, melyekből Esszad
került ki
győztesen. Esszad hir szerint Burney ten- csapatoknak Albániában, váló további mara- el kell ismernünk a vármegyei közigazgatás
dását szükségessé tenné, mert hivatalos szerb élén állókról, Ihogy veszélybein vakmerőséggernagyhoz fordult közvetítésért.
kommünikék szerint az albán fölkelést telje- gel határos ,az önfeláldozásrak, de személyes
bátorság nem pótolhatja a kitartó munkát, a
A mai napon1 m é g ezek a jelentések ér- sen leverték és Szerbiát az autonóm Albánia fölkészültség hiányait. Aki tehetetlen a hasi
jvcztck!
részérő! veszedelem nem fenyegeti és mert ibagymázzal szemben, nem fogja föltartóztattovábbá a nemzetközi ellenőrző-bizottság, a ni a kolerát, h a nagyobb tömegben támad
A SZERB VÁLASZ.
melynek az a föladata, hogy a jegyzőkönyv vagy sokfelől, még kevésbé kiverni a gümőBelgrád, október 17. Mint a külügymi- térképein megállapított határokat magán a kórt ősi otthonából. Nincs község, ahol otthonisztériumban hire jár, a kormány a hármas térképen megvonja, már jelen van és jelen- nos ne lenne.
szövetség hatalmainak lépésére ma fogja léte elég garanciául szolgál.
i ( í / ti
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got ábrázolta, gyöngéd és megkapó szeretettel. Ennek a fiatal színésznek az intelligenciáján és Ízlésén múlott, bogy a regényes kép
igazi karakterhez jutott. Játékában talán
több volt a lágyság, mint az erő, de az érzelmi motívumok igy termésiztesebben hatottak. Szép sikere volt. Mellette Gömöri Vilma értékes művészete keltett figyelmet. Hermin alakja, különösen a darab első felében,
a színpadi iró rutinjának abszolút hiányával
van megrajzolva; szóhoz alig jut, szinte stalffázs-szerü dekorációnak van a színre beállítva, Gömöri Vilma ebben a passzív szerepben
ugy hatott, mint egy keretéből! kilépett, pompás régi portré. Ahol játókhoz jut, ott az
élet parfőimje lengi körül alakját.

SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET.
Színházi műsor:
SZOMBAT: Az uj földesúr, szinmü. Páros */••
V A S Á R N A P délután: Diák hercegnő.
V A S Á R N A P este: Az uj földesúr, szinmü. Bérletezünet.

A* uj földesúr.
— Jókai Mór regényének színpadra
alkalmazása. Bemutatta a szegedi
szinház október 17-én. —

Nincs darab se égen, se földön, színtelen,
és tartalmatlan a színházak játékrendje. Ez
a sajátságos tünet, ímely átmenetileg szinte
válság elé állítja a színházakat, indította
a r r a Hevesi Sándort, hagy Jókainak legklasszikusabb értékű regényét színre alkalmazza és drámai életre keltse A vállalkozás
n e m ígért különösebb értékeket; inkább csak
a kegyeletes irodalmi cél kurióziitása vonta
m a g á r a a figyelmet s annál kevésibbó v á r t u k
komoly művészi feladatok megoldásit.
A bemutató előadás a képzelhető legkellemesebb csalódást hozta. Nem azért, mintha
Hevesi Sándornak sikerült volna a készen
adott anyagból valami egészem külön értéket
formálnia. A színre alkalmazás ez esetben
csupán egy ügyes színpadi embernek öfconómikus esemény-elrendezésiét jelenti, itt-ott a
legmegszokottabb f o r m á k és ezerszer kipróbált, de ugyanannyiszor el is koptatott színpadi fogások alkalmazásával. Ismételjük,
nem Hevesi Sándor a d j a a szinmü értékeit,
a m i t bizonyít a jelenetek változásának ósdi
módon való előkészítése ós az események tul L
h ossizn ra való myuj tása (az előadó® éjifél1 t á j e n
ért véget). De a gyönyörűségek dúsgazdag
tárházát fedi föl maga a színek szivárványában pompázó mese, a Jókai ismert irodalomtörténeti fontosságú f a n t á z i á j á n a k meleg esi 1logása meg az a sok fényes lélekmozaik, a m i t
egy gazdag jtfmitéíkfi nemzeti. aranykor és
annak sápadt alkonyata a Jókai tollával irt
bele a köztudatba. A régi szép regény .nyerte meg a csatát, a m a g y a r regényirodalomnak legklasszikusabb gyöngyszeme, mely u j
formában csillogtatja szépségeit és a Szigeti
József korából való színpad levegőjét varázsolja egy éjszakára elénk . . .
A szinház megérezte az este különös jelentőségét 'és nagy gondossággal készítette
elő az előadást. Ami a legfontosabb: valami
zamata volt ennek az előadásinak; megkapóan archaikus szine, leven dula-illata, művészileg megérzett belső becse k i á r a d t a szavak közül, melyek kifejezésre juttatták a
szereplő színészek szeretetét az ügy iránt.
Hogy minden nem sikerült, azt persze könynyen meg lehet érteni és egyúttal meg is bocsátani. A vidéki szinház, sajátságos helyzetéből kifolyólag, valósággal falni kénytelen
a darabokat; néhány próba után oda kell
állnia a lámpák elé s talán ideje sincsen
elég, hogy kellően harmonizálhassa szereplőinek művészi felfogását. Mégis, egyik-másik sziojátszónak a környezetből teljesen kirívó sziluettje észrevehető csorbát ejtett a
játék hangulatán. A jelenetek gyors ós biztos kapcsolódása ép ugy hiányzott az összjátékból, mint az élet heves és erőteljes lüktetése; álomhoz hasonlított inkább az előadás,
melynek változásait nem ragyogta át a művészi öntudat és a kifejezés markáns erőtelij cssége.
A játék gerince Körmendi Kálmán szereplésén nyugodott, aki Ankerscbmid lova-

E l i z szerepét a színháznak u j tagja, Talián Anna játszotta, latki igen komoly ambícióval készült az előad,ásna és mindvégig
gondos 'igyekezetet árult el. Rutinos és megfelelő értelmi készlettel rendelkező színésznő, de a naiva rövid ruháiból m á r tegnap
kinőtt; eszközeinek keresett egyszerűsége
igy fedi el a tudatos játéknak azokat az
apró fogásait, melyekből hiányzik a színpad
levegőjétől meghatott legelső fiatalság megilletődése. Drámai, vagy vígjátéki szende
szerepkörére lenne inkább hivatott.
Miss Natalie alakjára nem talált megfelelően szabott r u h á t a szinház;
Miklósi
Margit játéka bizony sokat árt az előadás
színvonalának. A különben értékes szinésznő
.hesfcéde iteljességgeji érthjetetlen, felfogása,
mozgása, hanglejtése olyan, amire a legnagyobb udvariassággal is csak ezt az egy megállapítást a d h a t j u k : hamis. Épen igy szim és
érték nélkül való Simkó iGizi játéka, holott
lehetetlen tőle megtagadni a legjobb igyekezetet; a néző kénytelen sajnálatot érezni
iránta, de ez mindenesetre semmit sem segít alakjainak szomorú fakósiágán,
Baróti
József gondos és határozott típust mutatott;
Turányi és Krisztinkovics
játékában ellenben hiányzott a részletek művészi 'Csiszoltsága. Két ígéretes sxiinésztalentum, de mind a
kettő m a g á r a van hagyva, — ez is a vidéki
szinház eredendő fogyatkozása, amin könynyü lenne segiteni. Kisebb szerepekben ötletes volt Mihó, megfelelő Csiki, Szatmári és
Balázs játéka.
1

A szinház szép sikerét öröimlmel állapitjuk meg:" Tagadhatatlan, hogy válságos idők
léptek a régi monopol,iumos művészet gazdag
aratásának nyomába; a népek szórakozása
mind könnyebb és könnyebb f a j s u l y r a törekszik jutni; a mozgószinházak tízperces művészi strófákat pergetnek le és elharáesolják a közönséget, A pénz szükiibe van, darabok nincsenek. A közönség azonban mindig
hálás, h a mulasztásaira
figyelmeztetik
és
vissza tudják hódítani régi szerelméhez, a
színpadihoz. Csak érteni kell a módját. Az uj
földesúr nagy közönsége, te.lt háza belső
örömmel élvezte a szép költői álom megújhodásának kellemes szenzációit és a szereplőket igen sokszor a lámpák elé szólította
tapsaival.
* Kié T e m e s v á r ? Temesváron, mint jelentettük, tegnapelőtt tartottak előórtekezletet a színházi ajánlatok felett, amelyen nem
'történt határozat. Ehhez s egyéb információhoz azt a következtetést fűzi a nagyváradi
egyik újság, hogy a temesvári színházat pályázat nélkül Erdélyi Miklós, a nagyváradi
direktor fogja kapni. A lap szerint Erdélyinek legjobb protektora van, Bárczy István
polgármester személyében, aki a városok minapi kongresszusán kijelentette volna, bogy
a színházat Erdélyi Miklós fogja kapni. A temesvári szinház elválaszthatatlan kapcsolat-
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ban van a budai szinkörrel, amely felett a főváros rendelkezik. É s igy valóban Bárczy
István polgármestertől ,is függ, ki k a p j a meg
a temesvári színházat.
* M á r k á s László uj darabja. A Magyar
Színház nagytehetségű és kiváló izlésü főrendezője, Márkus László, akinek „Attila" cim ü h u n d r á m á j a két évvel ezelőtt n a g y irodalmi sikert aratott, u j darabot irt. Márkus
László n j darabjában, amelynek A háború
a eime, ta modern háború lélektanát festi meg
hatásos színekkel. A színpadon drámai akciók egymásutánjával a k a r j a elérni azt a hatást, a m i t egy Werescsagin-kép gyakorol a
nézőre. Darabjának második felvonásában
lesz egy szokatlanul szenzációs jelenet, melynek megvalósítása sok fáradságába fog kerülni a szinpadtcohmikiisokniak.
Márkus
ugyanis egy teljes modern ütközetet visz a
színpadra, gépfegyverek ropogásával, harci
vezényszavakkal, sebesültekkel. Az ütközettel párhuzamosan folyik le a főhősnek nagy
lelki konfliktusa. A darab már készen vau.
Márkus most végzi rajta, az, utolsó simításokat, egyelőre azonban még nem döntött afölött, hogy melyik színházhoz n y ú j t j a be rend
kivül érdekesnek Ígérkező darabját.
twasaaaaaaaaaaaaaBaasiisBaaasaaaBsusaaaaBACBaiEBaaaBca

Akiknek az egész világ küld
nászajándékot.
— Öt millió érték. —
(Saját tudósítónktól.)
Ccmterbury
érseke, a k i egyben Angoilország prímása is, ma
délben áldotta meg Artúr connaughti hercegnek és Fife Alexandra
hercegnőnek a
házasságát, A herceg tudvalevően unokatestvére az angol királynak, a hercegnő pedig
nnokahuga. Az egybekelés a londoni
SaintJames-palota
királyi kápolhájában ment
végbe, amelyhez az angol uralkodó-családot
nemcsak a régmúlt, hanem a közelmúlt időnek is számos kedves emléke fűzi. Ebben a
kápolnában esküdött meg férjével 1840-ben
Viktória királyné, továbbá Frederika
hercegnő, ki Németország császárnéja volt és
ugyancsak itt esküdött egymásnak hűséget
1893-ban V. György király és Mary királyné.
Mesés hírek keringtek arról, hogy mily
rengeteg és csodaszép .ajándékot kapott az
i f j ú pár egybekelése alkalmából. Közbejött a
szomorú kardiffi szerencsétlenség s a király
elhatározása alapján egy sillvng belépődíjért
most közszemlére bocsátották a nászajándékokat. Kerek számban hatszáz darab ajándék
érkezett, amelyeknek az értéke hozzávetőleges megállapítás szerint eléri az öt milliót.
Az ajándékok között a legpompásabb az, a
melyet a király ós a királyné adott
Fife
hercegnének. E z az ajándék egy Ham, amelyet száz és száz brilliánsból állítottak öszsze. A briliánsok tömegében van egy, amelynek szokatlanul szép a tüze és a nagysága i®
rendkívüli, az értéke pedig több százezer korona,
Reinekszép az a melldisz is, amelyet az
orosz cárné küldött. E z ,is> roppant értékes
brilMánsokból1 áll. íSzeblmél'-szebb ajándékokat küldött a spanyol király és királyné, továbbá a norvég király ós a felesége, valamint
Mánuel király és az angol, valamint az európai uralkodócealádok csaknem valamennyi
tagja. Nagy feltűnést keltett a mikádó ajándéka, aki egy remekművű japán ládikábau
különös és nagyértékii keleti ékszereket, küldött.
Ugyancsak sok a bámulója egy másiik
ajándéknak, amely a drágakövek ég az arany
csillogásából éppen az egyszerűsége miatt válik ki. Ez az ajándék egy gyönyörű faragású turistabot, amelyet az angol cserkész fiuk
szövetsége küldött az i f j ú p á r n a k a boyscouts-ok jelvényével együtt.
A m i n t jóformán az egész angol uralkodócsalád, Connaught hercege is t a g j a az angol szabadkőművesek társaságának. A legelőkelőbb szabadkőművesekből álló küldöttség kereste föl a herceget a Cla,ren oe-Houseiban tartott rezidenciájában és ott átadott nek i egy egész sereg arany- és ezüst készletet,
s m i a holmit, ékszereket.

1913. október 19.
Természetesen százezrével özönlik a közönség a Sa int-James palotába, hogy gyön y ö r k ö d j é k a tengernyi ragyogásában.
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Csernoch hercegprimás
és a kiewi per.

annak vallási célokra fölhasználását a mesék országába utalom, amint már föntebb
kijelentettem. Ez a Neue Freie Pressé-ben
közzétett nyilatkozatom értelme.
(Saját tudósítónktól.) Csernoch János
Kievből, a tárgyalásról jelentik: Ujabb
hercegprimás a minap a Neue Freie Presse keresztkérdésekre Cseberják Vera azt vallÁ játékbank ügye.
fölszólitására elmondta nézetét a rituális ja, hogy a Miíle ellen intézett levelet Vasul
— Az eilenzék a Ház elé viszi. —
gyilkosságról. Most a budapesti Egyenlőség sürgetésére irta. Amikor azonban Miíle értecimü lap szerkesztőjéhez intézett levelében sült, hogy Vigranov az ő közvetítésével tett
(Saját tuáósitónktól.) A margitszigeti já- bővebben megmagyarázza, mi a bécsi lap- valamit, elverte a tanút. Cseberjak Vera eztékbank ügye ínég mindig foglalkoztatja a ban közölt nyilatkozatának értelme.
után tagadta, hogy Romanjukot, KacserenA Neue Freie Presse távirati fölszólitá- kót és Zupenkot ismerte volna. ,
lapokat és a politikusokat. Gyanúsítást gyaRosmitalszky tanú azt vallja, hogy a
núsításra halmoznak, burkoltan több politi- sára — úgymond a hercegprímás — kifejtettem
a
nézetemet.
Határozottan,
kijelentettem,
kereskedők
klubjában egyizben beszélt Tarkust .gyanúsítanak. Ez a helyzet indította az hogy a rituális gyilkosságot, mint a zsidó
novszky volt kerületi főnökkel és egy cikket
országos nemzeti munkapárt elnökségét ar- vallás intézményét, a tudomány nem ismeri mutatott neki rituális gyilkosságokról. A
ra, hogy nyillt átiratot intézett ma délután az s az ószövetségi szent könyvekben ininics oly szomszéd asztalnál ülő zsidók Tarnovszky
Általános Forgalmi Részvénytársasághoz, hely, amely ily intézmény kifejlődéséinek előtt folyton erősítették, hogy a szóló nem
melyben követeli, hogy azokat a neveket ad- alapja lenne. Ezzel világosan jeleztem állás- érdemel hitelt. Jucsinszki mostohaapja, az
pontomat, amely szerint mesének
tartom,
gyilkos, már le van tartóztatva és megja ki, akik bele vannak keverve esetleg ebbe hogy a zsidóság rituális célokra keresztény igazi
vallotta a bünt. Prichodkot ellenben csak
a játékbank ügybe, mert tovább tűrni nem vért használna. Hogy azonban arra a kér- másnap tartóztatták le.
hajlandó az elnökség, miszerint embereket désre is kiterjeszkedjem, mit kell tartanunk
a . . . a « a . . . . a . a • • • . . . . a . . . . .
sorra gyanúsítsanak és közönséges rágalma- ama konkrét esetekről, amikor egyes zsidó.,
kat azzal vádolnak, hogy rituális gyilkossáFölrobbant léghajó.
zó az, aki a mai formában tovább folytatja got követnek el, azért kijelentem, hogy ily
gyanúsításait. Az elnökség erélyes átirata esetekben sem szabad a zsidó vallásban ke— Harminc ember tűzhalála. —
nem tévesztette él valószínűleg a célját és resni a vádlott tettének motívumát s nem
(Saját tudósítónktól.)
A johannisztháii
a mostani gyanusitási formának bizonyára szabad az egész zsidóságot felelőssé tenni,
repülőtéren
borzalmas
szerencsétlenség
törhanem egyedül magában a vádlottban kell
vége szakad.
- .
tettének rugóit kutatnunk. S vájjon az a Mi- tént ma délelőtt: egy léghajó a levegőben
A függetlenségi és negyvennyolcas párt dó tettes, aki keresztényt öl, milyen okból fölrobbant.
ma délután Kossuth Ferenc elnöklésével cselekedett, azt nem lehet általánosságban
A L. II. tengerészeti léghajó, amely
ülést tartott, amelyen a játéikíbank ügyével megmondani, hanem még a konkrét esetben ugyanabból a tipusból való, mint a íieigofoglalkoztak. Az az álláspont domborodott is bajosan lehet megállapítani. Rendesen a landnái. szerencsétlenül járt Zeppelin léghajó,
vallástól' távol álló motívumok indítják az
ki — amit az ülésen Károlyi Mihály gróf elő embert gyilkosságra. Ha azonban vallásos ma délelőtt féltizenegy órakor a johanniszis terjesztett, — hogy az ellenzéknek össze gyűlölködésből tette volna, azért is egyedül thali repülőtéren, háromszáz méter magaskell hivatnia a Házat, be kell menniök a kép- a gyilkos felelős, mert erre nem a vallása ta- ságban, kevéssel fölszállása után fölrobbant.
viselőházba s szóvá tenni az egész ügyet. nította. Mikor a rituális gyilkosságról beszé- Az egész léghajó egy óriási lángoszlop
lek, akkor a vallási fanatizmusból elkövetett
Károlyi előterjesztését a párt egyhangúlag el gyilkosságot értem. Hogy pedig ilyen előfor- lett.
fogadta és az összehívási kérvényt nyomban dulhat. azt tagadni nem lehet. Ilyen minden
A léghajón katonai bizottság volt Rehhatvan képviselő aláirta.
felekezetnél előfordulhat. A szorosam vett
nisch
korvett-kapitány vezetésével, a L. II.
rituális gyilkosságot vagyis a vérvételt s
legénysége Frey kapitány vezetésével és a
Az ellenzéki sajtó egy része tegnap kíZeppelin-társaság részéről Blund kapitány
sérletet tett arra, hogy Sándor János belügyFridriikszhafenből. összesen harminc ember
miniszternek a margitszigeti ügyre vonatkozó magatartását és jóhiszeműségét meggyavolt a léghajón, ezek mind meghaltak. A légnúsítsa. Megszólaltatták a játékuank érdehajóból egy négyzetméter sem maradt
keltségének egyik tagját, Zimonyi Schwarz
épen.
Mihályt, akinek egy nyilatkozata sértő élü
A segítségül sietők csupán teljesen elvolt a belügyminiszter ellen. A nevezett a
szenesedett holttesteket táláttak. Két ember
mai reggeli lapokban siet bejelenteni, hogy a
lapok közlései nem fedik az általa mondottaélt még a harminc közül, de ezek is meghalkat, mert ő a nyilatkozatában megnevezettek
tak a segítségül sietők karjaiban.
közül — Lukács László volt miniszterelnökBerlinből jelentik: Egy szemtaniu a köről és Sándor János belügyminiszterről volt
Szombaton
vetkezőket
mondotta a katasztrófáról:
szó — egyiknek sem akarta egyéni becsüle—
Láttam,
hogy egész reggel dolgoztak
tét érinteni.
t
1. DalmácZÍa. Látványoi.
a léghajón a repülőtér közepén és ott voltam,
mikor a léghajó fölszállott. Én a rudovi csaA Magyar Érték- és Iparbank Részvénytársaság igazgatósága az elterjedt híresztetorna
hídja felé indultam.
2.
lésekkel szemben kijelenti, hogy az Általá— Hirtelen óriási lángokat láttam a légnos Forgalmi Részvénytársasággal
egy hehajóból előcsapni ós inéhány másodpere múlHumoros.
lyette letett kisebb és már tárgytalanná vált
va rettenetes robbanást hallottam. A léghaóvadéktól eltekintve semmiféle más kapcso3 . Szerelmes feminista.
jónak a benzintartója felrobbant.
latban nem áll és nem is állott, mint hogy néHumoros.
hány vagyonilag is teljesen kifogástalan
— Rettenetes ropogással hullottak a légügyfelének nyújtott Általános Forgalmi tár- .
hajó égő romjai a mezőre, egy udvarház közsasági részvényre lombaTdkölcsönt. Minden
4 . Pali az ideális vendég.
vetlen közelében. Automobilon azonmall a
olyan 'híresztelés, mintha az intézetet az ÁlHumoros.
szerencsétlenség
helyére rohantunk. A légtalános Forgalmi Részvénytársasággal kaphajó rettenetes romhalmaz volt. A benzincsolatban bármiféle veszteség is érhetné,
tartó nagy lánggal égett.
minden alapot nélkülöz.
5.
— Megpróbáltuk a romok, alól kihúzni a
boldogságért.
Némely napilap híresztelésével szemben
sebesülteket. A hátulsó csónakból nagy fá4 felvonásos detektivdráma.
kijelentem, hogy az Általános Forgalmi Részradsággal .ki tudtunk húzni néhány sebesülvénytársaság igazgatóságának nem vagyok
tet az izzó drótokon keresztül.
•és soha nem is voltam tagja. Résztvettem e
— Egyikük mint az őrült kiáltozott
a
társaság alapításában, valamint annak vezefájdalomtól. Egy másik sebesült már utolsótésében is mindaddig, mig a Magyar Értékkat vonaglott s néhány pere múlva meghalt.
és iparbank Részvénytársaság ügyeinek vezetését el nem vállaltam. Ez idő óta nem gyaEgy alkapitány, akit én húztam ki a romok
koroltam a társaság ügyeinek vezetésére beközül, szintén halott volt. öt másik emberfolyást, csupán egy izíben vettem részt fölnek
a lába teljesen elégett.
kérésre egy tárgyaláson, mely a fölmerült
— Még nehezebb volt a munka az első
ellentétek kiegyenlítésére irányult. Tibor RóMAROK: PM5K, píbert.
csónakban. Itt minden
segítség
lehetetlen
tói HoHjszGHiH, l.helq 80. II.
volt.
60. ül. hBiu 30, Haton® 01
— Egyetlenegy ember ólt még, az, aki
Hirdetések í z l é s é r e legcélquopssbIibh 201. fliotnoli.
oly
borzasztóan kiáltozott, de már ez is utolUri
szerűbb a Délinagyarország.
só perceit éli.
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Tanulmányozzák
a szegedi húspiacot.

Amikor a trónörökös politizál
(Saját tudósítónktól.)
Vilmos német
császár elsőszülött fia, a trónörökös ismét
beleszólt a politikába és nyíltan kifejezésre
juttatta, bogy nem ért egyet az atyjával
és
atyjának kormányával. A braunsveigi trónöröklés ügyében történt a legújabb nézetéltérés, amelynek igen valószínűen még következményei is lesznek.
A trónörökös, mint köztudomásu, „száműzetésben" van már évek óta Poroszország
egyik legkisebb és legrosszabb garnizomjában. A trónörökös nagyon ritkán fordul meg
Berlinben, nem szokott részt venni még a
családi ünnepeken sem. P á r héttel ezelőtt
volt szó róla, hogy a trónörökös kegyelmet
kap császári atyjától, aki áthelyezi Boroszlóba, e z azonban mindeddig nem történt
meg.
A legújabb konfliktus a trónörökös és a
német birodalmi kormány között ugy vált
köztudomásúvá, hogy a Leipziger Neueste
Nachrichten, amelynek szerkesztője, Limau
dr., bejáratos a trónörökös házához, közzétett
egy levelet, melyet a trónörökös BethmannHollweg birodalmi kancellárhoz intézett. Ez
a levél a braunsveigi trónöröklésre vonatkozik és a trónörökös tiltakozik az ellen, hogy
a braunsveigi trónt átengedik Ernő
Ágost
kumberlandi hercegnek, mielőtt éz Hannoverről véglegesen lemondana:. A trónörökös
tiltakozása annál érdekesebb,
mert Ernő
Ágost a trónörökös egyetlen nőtestvérének a
férje. A trónörökös tiltakozása nem változtat
azon a dolgon, amit a császár már elhatározott és amihez a porosz kormány éppen ma
járult hozzá, hogy Ernő Ágostnak csakugyan
el kell foglalnia a braunsveigi trónt. A császár leányának és vejének fejedelmi udvar
kell é s ennek minden költsége bőven telik is
a W-elf-csaiád óriás vagyonából, moly most
a Kumberlandok kezében van. Az öreg íKumberland herceg, aki makacsul ragaszkodik a
hannoveri királyságra való örökölt jogához,
fia és menye részére már be is rendezi a feje delmi, udvart, legutóbb is hetven paripát küldött nekik Braunsveigba.
A trónörökösnek azonban ez nem tetszik,
— nem akar a családban trónkövetelőt látni.
A család nyugalma és jövője, s a német nép
nyugalma érdekében kívánja, hogy sógora
jogfentartás nélkül, a megváltoztathatatlan
dologba belenyugodva érje be Braunsveigga!
a porosz királyságba bekebelezett Hannover
helyett.
A német inép e kérdésben természetesen
nem a trónkövetelőkkel ért egyet, hanem a
trónörökössel, akinek a népszerűsége -ezzel
megint .nagyot nőtt. P á r -évvel ezelőtt, a marokkói válság idején a trónörökös szintén
szembehelyezkedett az a t y j a politikájával s
akkor -is a soviniszta állás-pontra -helyezkedett
Akkoriban a dolgok ugy alakultak, hogy a
császárnak is magáévá kellett tennie a fia politikáját és ily módon sikerűit Németországnak a kin-os válságból győzelmesen kerülni
ki. A dolog akkor is a Leipziger
Neuesten
Nachrichten
rév-én került nyilvánosságra,
mely közzétette a trónörökösnek a marokkói
kérdésre vonatkozó levelét. A német közvélemény még nem feledte el, hogy a következmények akkor is a trónörökösnek adtak
igazat. A soviniszta lapok éppen ezért most
is a legnagyobb lelkesedéssel irnak a trónörökös állásfoglalásáról.
A császár ennek természetesen nem örül,
még k-evésbbé a kormány, melynek a trónörökös ily módon nagy nehézségeket támaszt
az ntjába.

— AZ OMGE kiküldöttje S z e f e d c n . —
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(Saját tudósítónktól.) Az Országos Magyar Gazdasági -Egyesület megbízásából tegnap Szegeden járt
Konkoly-Thege
Sándor
dr., hogy a hatóságnak a husdrágaság ügyébe történt beavatkozását itt a helyszínen személyesen tanulmányozza. Tudvalevőleg a
város hatósági mészárszéket állított föl Rózsa Izidor üzletében s az eddigi eredmények
szerint a hatósági mészárszék kitűnően bevált. Nyolcvan-száz fillérrel mérik ott olcsóbban a hust, -mint a konkurrens mészárosoknál, akiknek persze sehogy se • tetszik a hatóság radikális intézkedése s emiatt a hatósági mészáros folytonos inzultusoknak van kitéve a kollégái részéről.
A fővárost természetesen közelről érdekli, hogy mit -lehet csinálni a husuzsora -ellen,
mert a fővárosban még inkább rászabadultak a közönségre a mészárosok, mint Szegeden. A főváros azonban — ugy látszik —
nem akarja a hatósági mészárszékek fölá'litásánák példáját követni, hogy miért, azt nern
tudni. A mozgalmat tehát az Országos Magyar-Gazdasági Egyesület vette a kezébe s
azért küldötte ki nemcsak Szegedre, de Makóra és Kecskemétre is — amely városokban
szintén hatósági mészárszéket állítottak föl,
— hogy közvetlen forrásból szerzett adatokkal irja le á húspiac helyzetét, hogy aztán
ebből -kétséget kizáróan kitűnjék, hogy a húsárak szabályozása terén mi az elérhető s ennek alapján mi a tenni való.
A OMGE kiküldöttje Szegedet 'megelőzően Makón és Kecskeméten járt és már
vissza is utazott Budapestre, sőt — amint fő-,
városi tudósítónk irja — be is számolt a három alföldi, városban tett tapasztalatairól. A
beszámoló érdekes adatokban bővelkedik, a
melyből az alábbiakat ismertetjük: Makón
semmi egyéb nem történt, mint hogy próbavágást rendelt el a -hatóság. A kísérlet nagy
zajban- történt meg, de mégis megállapíthatta
Konkoly-Thege Sándor, 'hogy a marhahús kilójának átlagos ára 1.60 koronára -leszállott,
a pecsenyehusnál 1.52 koronára, leveshusnál
1.44-re, paprikásnál 1.40-r-e. A borjúhús ára
csökkent 2 koronáról 1.80 koronára a hátuljánál, 1.60-ra az -elejénél. Sertéshús, -elsőrendű 2 koronáról 1.80-ra; másodrendű 1.80-ról
1.60-ra; szalonna 1.60 koronáról 1.40 koronára. A juhhus 1.20 koronás átlagos ára 1.12,
illetőleg a másodrendű 88 fillérre csökkent.
Szegeden sem történt egyéb, minit két darab
marha próbaVágá-sa. Kecskemét pedig, nem
tudván ármérséklő szándékát keresztülvinni
a hent-esiparral szemben, a fogyasztók érdekeinek védelmére -maga vágott le mintegy
18.000 sertést -és elérte célját; a hentesek belenyugodtak, hogy a várossal közösen állapítják m-eg az eddiginél olcsóbb árakat. Az
eredmény, mit a hatóságok -elértek, nem köny
nyen fejezhető ki pontosan. -Konkoly-Thege
Sándor tárgyilagosan irja le a húspiac helyzetét -és a közvetlen forrásból szerzett adatok
alapján most már az OMGE vezetőségére
bízza a továbbiakat. Ugy hírlik, hogy az
OMGE akciót fog kezdeni a fővárosban a vidéki példák mintáján való hatósági mészárszékek fölállítására.
..-,,..

RoyaS nagy kávéházban
M a szombaton és holnap vasárnap
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értékes nyereménytárgyakkal.
Naponta czigányzene.
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SZÍNHÁZI V A C S O R A !
Saját termésű kitűnő hegyiborok.
Különlegesség: „ R o y a l Zöldike."
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Szegedi

kalendárium*

AZ IDŐJÁRÁS:
A meteorológiai intézet
jelentése
szerint: Száraz és
nappal
enyhe idő várható. — Sürgönyprognózis:
Száraz. —
Déli hőmérséklet: 11.4 Celsius volt.
A VÁROSHÁZÁN
valamennyi
hivatalban délelőtt 8 órától 2 óráig van hivatal. A
polgármester betegsége miatt nem fogad; a
főkapitány 11—1 áráig fooad.
A TÖRVÉNYSZÉKEN,
táblán, a mév
isletvezetőségnH
és a kerületi
munkásbiztosltó-pénztámál
délelőtt 8—2 óráig van hivatal.
A KOZKÓRHAZBAN:
A
beteglátogatást idő délután 1—3 óráig tart.
VÁROSI
SZÍNHÁZ:
Bste S érakor
Az uj földesúr,
szinmü.
URÁNIA
SZÍNHÁZ:
Délután 6 órától
kezdve este 11 óráig: Felhő Rózsi
vendégfellépése..
VASS MOZI: Délután i órától
kezdve
este 11 óráig: Nana. Zola drámája 4 részben.
EDISON MOZGÓ: Délután 5 órától esté
11 óráig: Küzdelem a boldogságért, dráma 4
felvonásban.
KORZÓ MOZI: Az előadások
kezdete
délután 5 órától este 11 óráig: Qou vadisl
hat felvonásban.
Szombat

IS

A

felet!,

— Egy gyászruhás nő
a temetőben.

öngyilkossága
—

(Saját tudósitónktól.)
A temetőhem, csak
ia halottaikat szokták megtűrni, állandó tartózkodásra, de az élőket nem. Pedig az élők
közül is nagyon sokan1 odia kívánkoznak. Nem
csak a s a j á t .mlegilialiáisuik céljából, h a n e m
azért is, mert imá® halottak közeliében akarnak maradni, siötét fantáziájuk szerint, egészen az örökkévalóságig. Csak ilyesmivel lleihet megmagyarázni az utóbbi időben mindgyakrabiban; előforduló öngyilkosságokat, a
melyek a temetőben történnek. Különösen
igy őszi időben. Ez a szezonja a temetőbeli
ön gyilkosságoknak. Ilyenkor minden nagyon sivár és: szomorú odakint a némaság birodalmában. A sirok között aiz őszi szél1 zeng
bősz tirádákat és elsárgult, ímeggyötrött levelek kergetőznek, a z elmúlást szimbolizálva.
Érthető, ha ilyenkor, ott keresi valaki a halált kint a temetőben, kivált h a van ott valakije, akiinek tartozik egy .kis hűséggel, a
kinek az emléke kedvesebb, mint a nyomorért küzködő élet.
Hogy azután téved az, aki azt hiszi, hogy
kint maradhat ott, ahol meghalt, a csöndes
temetőben;, az természetes. Még a. holttestének is sok kálváriát .kell megjárni, mig végleg pihenni viszik. A temetőből1 elkerül ta halottasházba, aztán fellboncolják, h a nincs
semmi gyanús körühnány, akkor ismét eltemetik, de akikor isi rendszerint máslbová,
mint ahová kívánkozott

v

va, holtan talált egy 30—35 év körüli, középtermetű, imolett, ke.rekia.rcu gyászruhás nőt.
A holttest már egészen .megmerevedett, még
tegnap este, vagy az éjszaka állhatott he a
halál.
A (holttesten lévő ruhát megvizsgálta a
rendőrség, de abban semimii olyant sem lehetett találni, amiből az illető kilétét megállapíthatták volna. Először azt hitték, hogy talán valiaimi hozzátartozója iRácz Imrének, aki
1910. szeptember 25-én halit meg. Ez azonban
nem bizonyult valónak, mert Rácz özvegye
él, és nem ismerte fel a halott nőt.
\A tametöcsősz előadása szerint a gyászruhás nő már napok óta j á r t ki a temetőbe
és egy sirt keresett. Valószínűleg azét, akié
mellett halva találták. A rendőrség nyomoz
kiléte ntán.
— Glattfeidcr püspök levele. Az alsó
tanyai plébániától tudvalevőleg megválnak a
szentferencrendi szerzetesek. A plébánia betöltéséről a városnak, mint kegyúrnak kötetelessége gondoskodni, amelyre
Glatifelder
Gyula dr. püspök a következő, pénteken érkezett átiratban, hívja föl a város hatóságának figyelmét:
Szent Ferenc rendje a szeged-alsőiközponti plébánia vezetéséről leimondván, ezen
püspöki hatóság kötelessége a jövő évi szeptember elsejével a plébánia ellátásáról gondoskodni, egyben pedig Szeged város nemes
közönségét is tisztelettel Ifölszótitom, hogy
.annak idején, a plébániával szemben kegyúri
jogait gyakorolja. H á l á s a n tapasztaltam azt,
a nagylelkűséget, amellyel Szeged kegyúri
kötelességeit teljesiti. 25 ezernyi jólelkű tanyai "nép lelkipásztorainak ellátásáról lóvén
szó, semmi kétségem az iránt, hogy a nemes
város ezt a kérdést is hagyományos jóindulatával f o g j a megoldásra vinni.
A plébánia betöltésére még csak a jövő
év szeptemberében kerül sor, addig módjában ál'l a városnak gondoskodni a felett, világi papságra, vagy valamelyik szerzetre bizza-e a plébánia vezetését. Mindenesetre olcsóbban jön ki a város, ha szerzetesékre bízza a vezetést s tudomásunk szerint az alsóvárosi mi.norita-rend készséggel vállalkozna
rá.
— Uj ügyvéd. Lugosi Ferenc dr. szegedi
joggyakornok ma Marosvásárhelyen az ügyvédi vizsgát .letette. Az u j ügyvéd Szegeden
niy.it irodát.
— Affér egy katonai szállítás körül.
Néhány hét előtt a szegedi 46. gyalogezred
és a vele közös élelmezésben lévő utászzászlóalj részére árlejtést hirdetett a temesvári
hadtestparancsnokság egy évi hússzá! Utasra.
Az árlejtési feltételek szerint tizenhat század
élelmezésére naponta négyszáz kiló hust kell
szállitani. A pályázati felhívásra igen sok
ajánlat érkezett be, köztük Mellis Lajos szegedi mészárosé is, aki két éve szállítja már
a hust a katonáknak s a szerződése mos-t november elsején jár le. Egyiik szegedi lap ma
azt újságolta, hogy Mellis a szállítás újból
való elnyeréséért a z üzleti tisztességbe ütköző módon megkörnyékezett egy utásztisztet,
akinek a szállítás odaitélésénél döntő szava
van. Az illető lap cikke szerint Mellis a katonatisztet két elbujtatott tanonc jelenlétében
akarta megvesztegetni, le ,is olvasta már a
pénzt, amikor egyszerre előjöttek a tanuk s
ezek előtt a katonatiszt keményen megleckéztette a mészárost. Hogy kétoldali világításiban lássuk az ügyet, megkérdeztük Mellis
Lajost a dolog 'mibenléte felől, aki a következőket 'mondotta:
— Nem felel meg a valóságnak, hogy én
vesztegetési szándékkal kerestem volna fel
azt a tiszt urat. Hiszen ennek nem i,s lett volna semmi értelme, mert nagyon jól tudtam,
hogy a szállítás eldöntése nem csupán tőle
függ. Lehet, hogy a szállítás körül kisebb hibák történtek, de az távolról sem volt szándékos, mint ahogy azt az emiitett lap tárgyalja.
— ötszobás modem lakás kerestetik

Szegeden is m a reggel ilyen emlberl okok
Ml nagyon is érhető, de azért mégis titokzatos öngyilkosság történt, Kilenc órakor jelentették a rendőrségnek, hogy a z Alsóvárosi
temetőben egy sir fölött, egy női holttest
van. Az ügyeletes rendőrtisztviselő kiment a
helyszínére, ahol Rácz Imre, volt szegedi főellenőr s i r j á n egy szomorú fűzfám
felakaszt- ; november elsejére. Cím a kiadóhivatalban.

— A Tanagra Szegeden. A Tanagra.
ez az uj találmányú, miniatűr bábszínház kezd
téri hódítani az egész világon. Parisban találta fel egy élelmes francia, ott mutatták be
először a nagyközönségnek és most már a
kontinens nagyobb városaiban meg van a
rendes publikuma a Tanagrának. Budapesten
először a Lipótvárosi Kaszinó termében prod u k á l t a l a k a Tanagrát, majd külön helyiséget béreltek e célra, ahol még mindig látható
az uj csoda. A Tanagra lényege meg ma is
rejíéiy, mert felfedezője a technikai részét
nem hozta nyilvánosságra ugy, mint például
amilyen köztudomásu a mozi technikája. A
Tanagra alakjai egész kicsinyek. Egy Íróasztalon lévő tintatartóból bújnak elő, táncokai
járnak, énekelnek, összefüggő darabot adnak
elő anélkül, hogy tudni lehetne, hogy az optikai csalódást mi idézi elő. Természetesen
ezt nagyobb közönségnek bajos bemutatni,
mert az alakok olyan kicsinyek, hogy több
számú ember egyszerre nem láthatja. A nézők ezért ék alakban elhelyezett padokon ülnek és az ék hegye a színpaddal szemben
van. Ilyen Tanagra-előadásokra kért ma engedélyt Szegeden Somogyi Szilveszter dr.
főkapitánytól Bérezi Jenő volt szegedi orfeum-igazgató. Bérci a Tanagra-társaság megbízottja és Szegeden 3—4 napra le akarja
hozni a Tanagrát. A főkapitány azonban nem
adta meg az engedélyt, mert amúgy is nagy
a konkurrenciája a színháznak, ellenben azt
a tanácsot adta Bérczinek, hogy a tanácstól
kérjen engedélyt, az talán megadja,
— Segit a kormány Győrvár sorsán.
Szombathelyről
jelentik: Győrvár, az elárverezett vasmegyei falu egy csalódással megint gazdagabb. És ez a csalódás a szomorú
magyar pénzviszonyoknak ujabb kiáltó bizonysága; az Altruista Banknak nincs félmillió korona kiutalni való pénze és Pap
Géza dr. az Altruista Bank igazgatója a
pénzhiány miatt kénytelen volt visszamondani a Győrvár számára kormánytámogatásra megajánlott segítséget. Győrvár megmentése pedig nemcsak gazdasági, de fontos szociális érdek. A koldusbotra jutott falu népe egyre emlegeti, hogy
Amerikába
kénytelen kivándorolni, mert ez a birtokvállalkozás nemcsak reménységeit, de a legmódosabb családok exisztenciáját tette tönkre.
Ilyen körülmények között a kormány közvetlen támogatását kérte ki Győrvár megmentésére Varga Gábor udvari tanácsos, a
kerület képviselője. A segítség sürgős, az
árverés ellen e hónap 20-ig be kell adni az
utóajánlatot, különben a birtok
jogérvényesen a pinkavölgyi takarékpénztár
tulajdona
lesz. A földmivelésügyi kormány méltányolva azokat a fontos közérdekeket, amelyek
a győrvári birtok sorsához fűződnek, a mai
napon közvetetlenül vette át a segitőakcitót.
A telepítési alapból a földmivelésügyi
kormány megbízásából a kincstári jogügyi igazgatóság utóajánlatot adott be az árverésre.
A kincstár jogügyi igazgatósága maga fogja
megvenni a birtokos és közvetelenül végzi a
parcellázást, ugy, hogy minden.dij és költség nélkül jut a kormány segítsége által
Győrvár lakossága a sok bajt fölidézett grófi földekhez.
— Noch elnmal! Debrecenben néhány
napja Lo-vasjátók folyik. Tegnap délután,
mint ma Debrecenből jelentik, a közönség a
páholyokat teljesein megtöltötte. Sokan a pályám költötték el ebéd j üket is. E g y igen kedélyes társaság verődött össze a pálya szélén
fölállitott laeikonyhában, abol Don
Miguel
braganzai herceg vezérlete alatt költötte el
ebédjét.egy előkelő társaság.
—,Töltött káposztát kérünk! rendelte a
menüt Esterházy iPál gróf.
. -És a. (fenséges u r n á k a n n y i r a ízlett a szokatlan menü, hogy megismételte:

— Noch einmal! (jMég egyszeri)
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— Elfogtak két rablógyilkost. Kézdi- Megállapították az orvosok azt is, hogy a
— Az elzüllött Község. Pécsről jelentik
ezt a különös történetet: Drávaivány közsé- vásárhelyről jelentik: A gelencei Zernye-fü- mikor ez a daganat megszűnik, Stocksné is
get ugyancsak melátogatta az isten ebben az résztelepen a csendőrség elfogott két mun- magához fog térni. Ez a pillanat tegnap elesztendőben. Először a tavaszi fagyot ker- kást, kik részesei egy rablógyilkosságnak. következett s a balul járt úrinő huszonhat
csakgette az őszi vetésre, majd jeges eső verte Egyik társuk a hónapokig hajszolt fogarasi napig tartott halálos dermedtségéből
le a gyümölcsfavirágot. Az aratás alig fize- rablóbanda tagjai közül való. Az elfogatás- ugyan magához tért. Természetesen még vég
tett valamit s az őszi termést elmosta a viz. nak érdekes előzményei vannak. Annak ide- telenül gyönge és igen hosszú ideig tartó
Ilyen szomorú esztendőben az istenfélő nép jén nagy izgalmat keltett a háromszékme- gondos ápolásra lesz szüksége, hogy egésza templomban keresi a vigasztalást, azon- gyei Zágonybárkány-telepen
özvegy Kálcsa ségét visszanyerje. A fölszállásnál volt útiban a drávaviványi magyarok szakítottak a Miklósné hetvenhárom éves napszámosasz- társa, Pickles aviatikus már szintén jobban
régi szokással és a korcsmában keresték a szony kirablása. Az öregasszonyt augusztus van.
felejtést. A tiszteletes ur hiába intette, kor- 14-én házikójában, mely a telep végén 'húzó— Divat és Művészet. Gazdag belső
holta őket, nem akarták abbahagyni a tivor- dott meg, három munkás-kinézésü alak lep- tartalommal és a szokottnál is fényűzőbb
nyát, sőt megtörtént az is, hogy boros fejjel te meg. A iföldre teperték és a pénzét köve- kiállitásban jelent meg a Divat és Művészet
mentek a templomba és járultak az Ur va- telték. A megrémült teremtés sirva akarta októberi száina. Az alhumszerü, pazar kiállícsorájához. A nagy tiszteletű ur látván, hogy meggyőzni a rablókat, hogy neki, nincs pén- tású füzet közel 70 oldal terjedelem,ben szánem boldogul a korholással, följelentette né- ze. Erre a rablók szurkot gyújtottak és azt mol be a legújabb párisi divat-kreaciókról.
pét a csendőrségen, hogy jobban vigyázna az öreg asszony mellére csepegtetve kény- Harsányi Zsolt „Az asszony reggeltől estig"
rájuk. A csendőrség meg is indította a vizs- szeriteÜék a pénz előadására. A kínzásra cimü cikksorozatában, elmés formában irja
gálatot és szomorú dolgokat derített ki.
Kálcsa Jánosáé előadta megkuporgatott har- le a, modern női öltözködés forradaloimszerü
Megtörtént, hogy két jómódú legény há- minchat koronáját. Erre a tettesek az öreg- újításait, Berkovits Hugó szakavatott kézzel
rom hétig mulatott egyhuzamban.
Beitták, asszony torkának esteik és fojtogatni kezd- megirt párisi divatlevelén kivül, az ízlés és
ami pénzük volt, már a második héten ro- ték, mikor pedig ez összeesett, abban a hi- művészet bevezetése otthonunkba, a férfiak
vásra ment a múlatás. A harmadik hét vé- szemben, hogy nincs benne már élet, ott- divatja, kézimunkáik, irodalmi cikkek s szógén a .korcsmáros kijelentette, hogy nincs hagyták. Az özvegynek azonban volt még rakoztató apróságok kötik te az olvasó fitöbb hitel. A két legény azonban nem 'akar- annyi életereje, hogy valahogy átvánszor- gyelmét,. A „Diviat és Művészet" ez az albuta abbahagyni a dáridót, miután jó ize van gott a szomszédba, ott elmondta az esetet és ma a legjobb bizonysága annak, hogy mily
a szerémségi .bornak. Pénzt azonban nem holtan rogyott össze. A csendőrség nagy ap- nagy hézagot pótol ez -a folyóirat, melynek
tudtak teremteni, mert a kis kálvinista fa- parátussal kezdett nyomozni, minek e héten előkelő külföldi összeköttetései révén módjáluban még nem ismerik a zálogház intézmé- nem várt eredménye lett. Lőrincz Imre ma- ban áll mindég ,a legújabbat, legaíkfuálisiabnyét. Gondolkoztak, hogy hogyan lehetne
bat és legszebbet nyújtani. Nem a puszta diprolongálni a dáridós időt, mire az egyik li.ir gyarbodzai csendőrőrmester valami lopás vatot hozza, hanem azt művészi formába öntügyében, nyomozott és a gyuíafailvai fateletelen kipattantotta ezt az ötletet:
pen elfogta Bulárka János munkást, ki a val- ve, valóban átalakító hatást gyakorol a kö— Agyon kell vágni a Mózest.
latásnál a zágonbárkányi rablógyiilkosság tet- zönség Ízlésére és ma már egy igazi uriasaAzt ötlet tetszésre talált, mert a Mózes teseit is elárulta. A csendőrőrmester azzal szony asztaláról sem hiány,oahaitik. Ezen alnem volt más, mint a korcsmáros, a kérlel- gyanúsította a munkást, hogy ő is részes a bum,szám bolti á r a 3 korona, aki azonban a
hetetlen hitelező. Most már csak az volt a gyilkosságban, (mire Bulárka ki jelien tette, lapra legalább félévre előfizet, díjtalanul
kapja ezt az albumot is. A „Divat és Művékérdés, melyikük hajtsa végre a müveletet.
hogy a tettet nem ő követte el, de ismeri a
— Két bun.kósbot jobban fog, mondotta ketteseket és megnevezte két munkástársát, szet" előfizetési ára: egész évre 18, félévre 10
korona. Megrendelhető a kiiadóihvatailban,
•az ötletadó.
Podor Györgyöt és Hartvich Albertet, kik >a
— Egy is elvégzi, felelt a másik, minek Mike§ gróf telepén a gelencei Zernye-fürész- Budapest, Kristóf-tér 2.
üljünk érte mind a ketten
— Fiu vagy leány-ruhák, iskolai öltötelepen dolgoznak. Ennek alapján a csend— Igaz, helyeselte a másik.
őrök hamar elfogták a két munkást, akik be- nyök, felöltők nagy választékban kaphatók
Elhatározták, hogy a sorsira bízzák az ismerték, 'hogy ők követték el a zágonbárká- Neumann M. os. éa kir. udvari kamarai szálesetet. Kártyát kértek és elhatározták, aki nyi rablógyiilkosságot, az elrablott harminc- lítónál Szeged.
elveszti az első osztást, az üti agyon a korcs- hat koronából fegyvert vásároltak Kézdivá- B ú t o r zállltásokat helyHctlŐ
márost.
sárhelyen, hogy rablásokat kövessenek el. ben é s vidékre, berakszállító
Igy is történt. ,Azonban mire véget ért Elárulták, hogy van egy társuk,
Gregorits
.volna a játék, a két cimbora egymásba Stefán, aki jelenleg Romániában dolgozik. tározást száraz raktár
Szeged, Jókai-utca l . s z
akaszkodott ás botjaikat egymás fején pró- Gregorits a fogarasi, Bundák-féle bandából
helyiségben eszközöl
bálták ki. Az, akinek a koponyáján nagyobb való és számos bűntényt követéit el. Hárman,
Telefon 34.
léket vert az ólmosbot, följelentette az esetet rabolták ki és ölték meg tavaly a romániai
ós leleplezte az összeesküvést.
Gura Vuránban a kantinost. Á két rablóTisztelettel értesitem a nagyrabecsült hölgyközön-— Éles töltés. Berlinből jelentik: Az gyilkost letartóztatták.
séget, hogy k é z i m u n k a - ü z l e t e t l é t e s í t e t t e m , ahol
utóbbi időben oly sokszor támadtak meg
kizárólag a r a
s r a
szerezhe— Épül az anatóliai VESUÍ. Mint Konpolgáremberek katonákat, hogy a metzi helystantinápolyból
jelentik,
a
portára
érkezett
őrség parancsnoka elrendelte, hogy az őrjátudósítás szerint, német-francia megegyezés
rat ezentúl éles töltéssel járjon.
jött létre az építendő vasutakra vonatkozó— A kolera. Cudar József vasúti fűtőről lag. Az egyezmény értelmében az anatóliai
finomabb B l W f c . 1 1 1 1 W I I I * U I 1 i y e k ízlés,
— mint Aradról jelentik — a bakteriológiai vasutak épitéséhen a németek is résztveszminta é s ö s s z e á l l í t á s tekintetében a legkén y e s e b b i g é n y e k e t i s k i e l é g í t i k . — Mintáimat
vizsgálat megállapította a kolerát. Arad vá- nek, a syriai vasutakat azonban a franciák
csakis eredeti iparművészeti tervezések alapján kéros rendőrfőkapitánya átint az aradi állam- egyedül építik.
szítik és állítják össze. Megrendeléseket el fogadok
vasúti fűtőház (főnökségéhez, hogy azokat a
ruhákra, blousokra, teritékekre, bonne-femvasutasokat, akik a szolnoki vasúti telepről
— Ébredés a halálos álomból. Angolm e o k r a stb. m e g l e p ő o l c s ó á r a k m e l l e t t .
Az igen tisztelt hölgyközönség szives pártfogását kér
Aradra jönnek, ne engedje be a városba, országban, a hendemi repülőtéren szeptemmert a ragályt terjesztik. Kétségtelenül meg- ber 20-án különös szerencsétlenség történt.
Sefoaüer üarolina
állapították, hogy a kolerát Aradra a szol- Ezen a napon fölszállott egy Pickles Sidney
SZEGED,
noki vasúti telepről hurcolták he. A belügy- nevű jeles pilóta, aki utasként magával' vitt
miniszterium jelentése szerint a báosmegyei egy Stocksné nevii előkelő urinőt, aki szinSzéchenyi-tér 8., II. emelet.
Öpalánkán egy, a temesmegyei Gáján egy, tén (foglalkozik aviatikával. Már hosszabb
Gerebencen egy, Temesváralján egy, a kras- (ideje keringtek a repülőtér fölött, amikor
sószörénymegyei Nemmezőn egy, a beregme- valami hiba támadt a motorban és az aviatigyei Zugán egy, a győrmegyei Bárón egy, kus utasával együtt lezuhant. Pickles súlyos
Szobiokon egy, Aradon egy, Budapesten két sérüléseket szenvedett, Stocksuéval pedig
kolerás megbetegedés fordtult elő. A buda- rendkivül különös eset történt. Néhány je- Egy nagy tétel cosztüm szövetet K 2 7 0
pesti (betegek közül az egyik a Dunagőzhajó- lentéktelen és apró zuzódáson kívül semmiféT20
zási Társaság Alkotmány
nevű gőzösén, a le sebesülés nem látszott rajta, mégis eszmé- 120 széles gyapjú szövet . . K
másik egy uszályhajón jött.
letlenül vették ki a repülőgép romjai közül. Cozmonozi Goldberger Kartonok K — - 5 0
Cozmonozi Pargetok féláron!
— Nők a jogi fakultáson. Az eperjesi Beszállitották Hendon kórházába, de még
jogakadémia, mely elsőnek vett fel nőt a jo- órák múlva sem sikerült életre kelteni. Az Pongyolák
K 380
gi fakultásra, követőt talált most a pécsi orvosok megtettek minden lehetőt, hogy eszCloth
eroplán
kötények
.
.
K 2-50
jagakadómiáhan. Késmárky István dr. jog- méletre térítsék, azonban sikertelenül. MegK 1-90
akadémiai igazgató ugyanis felvételre je- vizsgálták a Röntgensugarakkal, de belső Cloth alsó szoknyák . . .
lentkezett iöt középiskolai érettségit tett sérüléseket sem találtak nála. A szerencsétle- Diszes női ingek
. . . .
K 1-90
leány kórelmét terjesztette pártolólag a köz- nül járt úriasszony másnap sem nyerte visz- j Selyem női harisnyák . .
K 1-30
oktatásügyi miniszterhez. A miniszter három szi eszméletét, sőt harmadnapra sem. Az or- j Tiszta gyapjú v á l k e n d ő k .
K 3.20
leány kórvényét kedvezően intézte el: meg- vasok mesterségesen kezdték táplálni és ez i
engedte, hogy rendkívüli hallgatói legyenek igy tartott napmap után. Stocksné alig adott '
a pécsi jogakadémiának. Két leány kérvé- életjelt imagáról és ,az orvosok már azt hitték, >
nyét elutasitotta a miniszter, mert érettségi liogy nem ,is sikerül életiben tartanáoik. Vé- j
bizonyítványukban elégséges .osztályzat is gül azután sikerült megállapítani ok a külö- t
volt. A pécsi jogakadémia rendkívüli hallga- nős eszméletlenség okát. E szerint a lezuhant
tónői: Tróber Márta, Horváth Ilona és Hor- asszony agyában egy apró és vérző daganat
keletkezett és attól merült halálos álamba. Református-palota, gőzfürdővel szemben.
váth Irma,

.-*£ kézimunkák

n c s r i e t t e m !

jfílkalmi vételük!

Szabott ára);!
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KÖZIGAZGATÁS
(—) Másfélszázezer koronás városi
munka. A tanács néhány hét előtt az utcaés térrendezési 'munkálatokhoz szükséges kavics szállítására nyilvános pályázatot hirdetett. A pályázati határidő ma járt le s a felhívásra összesen három ajánlat érkezett be.
Böhm és Balogh 160.000, Böhm testvérek
154.000 és Lutzenbacher Pál 147.000 koronáért hajlandó a munkálatokhoz szükséges kavicsanyagot szállitani. Az árlejtési bizottság
előbb átszámittatja a mérnökséggel az ajánlatokat s azután dönt a sorsuk fölött.
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TUDOMÁNY ES IRODALOM.
(*) A fiatal Zola. Lipcsében egy uj irodalmi folyóirat jelenít meg Die weissen Blátier (A fehér lapok) cimen, amely többek közt
a fiatal Zolának Cesanne-"hm, a nagy impresz
sziomista festőhöz irt leveleit reprodukálja.
A fiatal Zola még erősen érzelmes és néhol
érzelgős is. Áradozva i r a szerelemről hosszúhossz,u strófákat, mindent, ami a lelkén fekszik, meggyón piktor barátjának. Az érdekes dokumentumokból az alábbi részleteiket
közöljük: „Itt unatkozom és arra gondolok,
bogy ön ott mulat. Be ha jól meggondolom,
arra az eredményre jiövök, hogy ez mindenütt a világon egyformám van és a vidámság manapság már nagyon, ritka portéka.
Aztán sajnálom önt, mint ahogy magiamat
sajnálom és az égtől ©gy édes galambot kérek, egyiked ves asszonyt." Másutt igy ir:
„Páris most oly szomorú, mint egy csúnya
uő. A föld csupa sár, ,az éj csupa felhő, a házakon rut festék, a nők pedig mindenféle pirosiitóval kendőzik magukat, Itt mindig álarc
van az\arcok előtt és ha az álarc lehull, akkor se vagyunk biztosak, hogy a valóságot
látjuk, mert talán egy másik álarc is van.
Boldog isten, micsoda frázisokba, bonyolódom! Csak azt akartam mondani, bogy rossz
időnk van és a farsang közepében vagyunk."
A kétségeiről is hosszasan ir: „ . . . Csüggedt
vagyok, képtelen vagyok két sort írni, míóg
járni is képtelen vagyok. A jövőre gondolok
és oly feketének látom, bogy visszatorpanok.
Nincs vagyonom, nincs hivatásom, ©siak ez
van, a csüggedés! Senkire se támaszkodhatok, nő, barát nincs mellettem! Mindenütt
közöny és megvetés! Csak ezt látom, ha
körültekintek ós azért vagyok szomorú! Mindenben kétkedem, különösen önmagamban.
Vannak napok, mikor azt hiszem, hogy nincs
eszem, mikor azt kérdezem magamtól, mi jogosát. fel arra, hogy oly nagyralátó álmokat
álmodjak? Tanulmányaimat nem fejeztem
be, tisztességesen még franciául se tudok,
egyáltalán semmit se tudok." Igy ir Zola, a
fiatal, az érzelmes, a kétkedő. /Ezekből a kétségekből,nő ki a későbbi nagy iró, a későbbi
nagy harcos.

d e d m a g y a r o r s z x q 11
talansága, szerelmi epedése agyonnyomja, elhervasztja az asszonyt, ,E regény, minden
egyes részlete szokatlan erős tónusu; a női
lélek csendes szenvedéseit, szerelmi epedéseit igazi művész mtutatja itt be nekünk, át
meg .átszőve a legfinomabb, legdiszkrétebb
erotikával. — Ára 40 fillér.
37. Brázay Emil: Sörnsen Dóra, a szeretőm. Novelláinak tárgya, szokatlan stílusa
és hangja elárulja, hogy Brázay Emil usm
közöttünk él. Berlin, a nagy német metropolis az ő otthona. Onnan meríti irásai tárgyát. E nagy város; inspirációja tükröződik
vissza minden sorából. Brázay stílusában és
egyéniségében kiforrott iró. Novelláinak alak
jai annyira elevenek, annyira búsból és vérből valók, bogy nem is a szavak a. fontosak
itten,, melyeket ,az iró novella -bőseinek szájába ad, hanem ezeknek mozdulatai, cselekvései adják meg a novellák igazi, mindenikoron
érdekes osieiekvényét. — Ára, 40 fillér. iA köny
vek Szegeden Várnay L. könyvkereskedésében kapható.
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8 P 0 II TSzeged város testoevelésiigye
és a cserkészet.
(Saját tudómtónktól,)
H a bepillantunk
hazánk sporttörténetébe, azt fogjuk ,látni!,
hogy a testgyakorlás ín in ben fajét: tornát,
atlétikát, ,a különböző játékokat: a labda,rúgást, lawnrtenniiszt stb.-it mind külföldről:
Németországból és angolo™,szagból, ujabban
Dánia és Svédországból vettük át, Csakhogy
azzal a különbséggel, hogy mig nevezett államokban1 a testnevelés ügye a legmiritaszerübhism v,a,n berendezve, addig nálunk — talán a fővárost kivéve — alig beszélhetünk
róla. Ennek oka abban rejlik, hogy mi ezen
üdvös, jobban, mondva nemzeti fentartó eszméket bevesszük ugyan, ideig-óráig törődünk is vele, de azutáni elhanyagoljuk. Különösen vonatkozik ez az, ©gász testnevelésügy gerincére: a ternászásra. Az állam kötelezővé tette az iskolákban s annak rendes
tárgyai közé illesztette azt. Külön szakembereket alkalmaz iskoláiban, kiknek kötelességévé teszi azt, bogy a testnevelést sikeresem
tanítsák, az ifjúsággal szt a legnagyobb
mértékben megkedveltessék, bogy igy a, harmonikus nevelésnek megfelelően,: testileglelkileg erős nemzedék kerüljön ki ,az életbe.
S h a körülnézünk, mit látunk? Azt, hogy az
egész testnevelésügy a legnagyobb mértékben ©1 van, hanyagolva, még pedig javarészt
technikai okok miatt. Az együk intézetnek
játszótere nincs, a másiknak fetezerelésie, a
harmadiknak tornacsarnoka, sőt vannak intézetek, melyeiknek semmijük sincs. De azért
a testgyakorlást nem szabad elhagyni, mert
ez igen szép, üdvös s máshol is jól bevált intézmény! Fejlesz,té®éhez pénz nincs s ha van,
akkor sincs, mert elég az, hogy papíron meg
vu,n.

Nem kell tovább menni, hogy meggyőződjünk arról, hogy mily közömbösek az is(*) A Tevan-könyvíár októberi sorozata kolai eu tartó hatóságok; az ország második
ujabb bárom kitűnő füzettel gyarapította városában, itt Szegeden is elég elszomorító
dolgokat tapasztalhatunk /az iskolái testneezt a népszerű vállalatot:
34—35. Kosztolányi Dezső: Mécs. Ked- velés ügye körül. Itt van. például ,a minden
ves, intim, meleghangú .apró feljegyzések, a tekintetben nagyszerű müintézet, az állami
meljrek együttesen irójuk tradiciószerü vo- főreáliskola. Több száz, tanulója van, ellennását domborítják ki. A hangulatok melegsé- ben játszótere nincs. Meg vannak fosztva, atgét, gyönyörű, antik patinával bevont stílu- tól, ami a .gyermek legnagyobb örömét okozsát, a szavaik zenéjét csodálja meg az ember za: a játéktól. Igazán érthetetlen, bogy egy
e mesteri Írásokban. Minden ©gyes mondata város annyira mostoha saját adózó polgáe könyvnek a legmagasztosabb Hra hatásá- rainak fiiad. iránt, hogy még egy kis darab
val olvasztja fel lelkünket. A szavak gyö- földterületet sem ad erre a nemes célra. Penyörű zengése, közvetlen, színpompás, intim dig itt van csak alkalma a gyermeknek igahangja csodálatos lágy melegséggel simul zán arra, hogy magát edz©. Gyorsaságra,
ügyességre, kitartásra, a szemmérték gyakorát az egész könyvön. — Ára 60 fillér.
36. Johanna von der Nahmer: Hetéra le- lására való jótékony hatása régen, bizonyított
velek. A német asszonyirók e kiváló képvise- tény. A testedző játék a, legjobb eszköz arra,
lője egy kis regényével ez izben először mu- hogy gondolkodásra, a bátortalant bátorságtatkozik be a magyar olvasóközönség ©lőtt. ra, elszántságra, a lassú gondolkodásút gyors
a rnakacakodót engedelmesE bánatos, csendes kis regény telve van asz- elhatározásra,
ségre nevelje ,a játékban előirt szabályoks-zonyi finomsággal, mélységes költői életfel- kal. S mindeme, jó tulajdonságai dacára,
fogással. A „Hetéra levelek" a nő határtalan mégis mieg van fosztva a játék lehetőségétől
szerelmét, csalódással és lemondással teli az a néhány száz fiu, kik a helybeli főreálisboldogtalan életét t á r j a elénk, amint boldog-

kolának tanulói. — Ily körülmények között
nem lehet /csodálkozni azon, ha esetleg fásult,
minden jó és nemes iránt közömbös ifjúság
kerül (ki az életbe.
>A legszomorúbb
állapotok azonban,
egyébként az ország leghíresebb intézetében,
,a városi főgimnáziumban vannak. Régi, kis
méretű, ósdi, elavult felszereléssel biró helyiségbe vannak a tanulók tornaóra alatt
szorítva. Emellett, miután a helyiség mélyebben fekvő, állandóan nedves, dohos levegővel,
fertőzött. Ha hozzáadjuk ebez azt, hogy óráinkint 60—65 tanuló testének kigőzölgése is fertőzi a levegőt, elképzelhető, hogy mennyire
válik egészségessé az ifjúságra, az abban
véghezvitt testmozgás. IJgylátszik hiába sürgeti az intézet lelkes igazgatója egy u j és modern helyiség létesítését, a városi hatóság közömbössége miatt nem brr ez megvalósulni.
Pedig az intézet, kiváló szaktudásáról országosan ismert nevü tornatanárral is rendelkezik, ki — biztosan merjük állitani, hogy —
megfelelő viszonyok mellett a testnevelés
ügyét oly magas fokra tudná emelni, amilyet
az ország kevés intézeténél, találnánk meg.
Nem akiarjuk tovább fejtegetni ,a városunk intézeteinél1 lévő visszás állapotok tarthatatlanságát. Mi csak azt kívánjuk ezúttal
hangsúlyozni, hogy azok az elvek, melyek a
cserkészmozgalom megteremtői t. i. „testben
lélekben, ©gyiaráut erős, bátor stb. nemzedék
nevelése", elsősorban az, ilskolai testnevelési
keretében: a torna és játékórákon valósithatók meg. H a mán* átvesszük és megvalósitjük
külföldi mintára ,a cserkészetet, ugy csináljuk azt ugy, mint Angliában ós Németországban megtették, t, i. a; testnevelés ügyét elsősorban az iskolákban kell jól megalapozni s
ba ennyire eljutottunk, akkor mintegy betetőzésül jiöihet számításba a cserkészet. iMit ér
az olyan mag, melynek héja jé, belseje üres?
A testnevelésügy tartalma az iskolában véghezvitt észszerű testgyafcorlatokban rejlik.
/Az ennek eléréséhez szükséges modern s megfelelő eszközöket bármily áldozatok árán, de
ellő kell teremteni s ekkor bizonyára nem fognak a batona-sorozási aidatok oly elszomorító
képet nyújtani.
Igazán kívánatos lenne, hogy városunk
azon lelkes emberei, kik a cserkészmozgalom
élén állanak, nemcsak ezen u j intézmény érdekében fáradoznának, hanem lépéseket tennének aziránt is, hogy városunk intézeteiben
a testnevelés ügye a kor igényeinek teljes
mértékben megfelelő eszközöket nyerjenek.
Ha ezt elérjük, ugy ifjaink mint cserkészek
,is, de az életben viselt hivatásuknak is sokkal jobban fognak megfelelni; sem testileg,
sem lelkileg nem kell nualjd félteni őket. H a
már többre
akarjuk vinni a testnevelés
ügyét, tegyük azt ugy, hogy fején találjuk a
szöget,
o UTK—SzAK. Bajnoki mérkőzést játszik
holnap a SzAK Újvidéken az Újvidéki Testgyakorlók Köre ellen. Amennyiben megnyeri a meccset, ugy a vezető egyletekkel egyenlő számú játékkal, de eggyel nagyobb pontszámmal/ a bajnokság élére kerül. Az újvidékiek hirtelen megerősödése folytán azonban
nem lesz könnyű a győzelem megszerzése.
Vasárnap reggel nyolc órakor indul a csapat Szeged-Rókus állomásról. Számos klubtag kísérőül szegődik.
o SzTK—FTC I. B. Az SzTK vasárnapi
vendége ia.z FTC kitűnő tartalékosa pata, lesz.
Jó tréningül szolgál majd a meccs a jövő hétre és igazi fokmérőjét adja az SzTK jelenlegi
képességeinek. Meglehetős reménnyel is veszi fel az SzTK a küzdelmet, mivel a tartalékok hiandicapelve jönnek Szegedbe. A beteg Bilum helyére otthon kell hagy ni dk
egyik haltjukat, azon,kivül Korod y sem
játszhatók. Mindamellett érdekes meccsre
van kilátás, mert a nagy FTC könnyen pótolja a hézagokat,
o Szegedi MTE -Szadkbaai MTE. Az
egyetlen bajnoki mérkőzés iránt különösen
sportkörökben meglehetős érdeklődés mutat
kőzik. Eddig bajnoiki mérkőzés/ben nem találkoztak a Munkások csapatai, tehát most
fog eldőlni, melyik a jobbik? A mérkőzést a
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SaAK uji&zege-di pályáján vasárnap délután
három órai kezdettel játiszák le. Biró Orosz
(Marcell (SzAK).
o Középiskolai bajnokség. Ho&szabb
pihenő után -isimét megindul a körmérkőzés
a szegedi ifjúsági bajnokságért. Vasárnap a
SzAK-pályáján a Munkások bajnoki mérkőzése előtt találkoznak egymással a Városi
Főgimnázium és az Állami Kereskedelmi válogatott csapatai. Játékerejük annyira egyen
lőnek tetszik, begy igein: bajjioca a győztest előre
miegjósoilini. Szerintünk a tempót jobban biró
-csapató lesiz a dicsőség pálmája. Amelyik csa
pat jobbnak bizonyul, -az szinte biztosra számíthat az ezidei középiskolai bajnokság elnyerésére.

TÖRVÉNYKEZÉS.
§ Lukácsiu Lászlót le fogják tartóztatni.
Lukácsiu László dr. volt nemzetiség; országgyűlési képviselő és román tuízó vezérnek
meggyült a baja az aradi büntető törvényszékkel. Lukácsiu dr.-nak ugyanis van egy
fia, Lukács Epiniamondász, akinek Amerikában Csikágófoan utazási irodája van. A fiatal
Lukácsiu az egész
országot elárasztotta
Amerikába való kivándorlásra csábitó nyomtatványokkal. Ezeket a nyomtatványokat apja. Lu-kácsiiu László dr. heiyezie el a hírlapokban és a közönség között. Az aradi
ügyészség tudó-mást szerzett Lukácsiu manipulációiról és kivándorlásra való csábításért
pörbe fogta. Az aradi törvényszék előtt nem
kevesebb, mint tízszer volt kitűzve tárgyalásra az ügy. Lukácsiu azonban egyszer sem
jelent meg, hanem maga helyett mindig orvosi bizonyítványt küldött. Mára volt kitűzve
Lukácsiu dr. -ellen a tárgyalás. De ő ismét
n-em jelent meg, hanem ismét „betegség" cimen távol maradt a tárgyalásról. Az aradi
törvényszék ma végre megunta Lukácsiunak
a biróság félrevezetésére irányuló manőverét -és Bittó József táblabiró elnöklete alatt
működő tanács kimondotta, hogy Lukácsiu
dr.-t törvényszéki orvosszakértőkkel vizsgáltatja meg és amennyiben az orvosok megállapítják, hogy nem beteg, ugy a biróság el
fogja rendelni Lukácsiu előzetes letartóztatását.

§ Tolvaj inas. Pászthy Kálmán volt
szegedi tábornok ez év juniusában u j inast
fogadott fel Kocsis Vince 24 éves kisteleki
származású legény személyében. A tábornok
nem tudta, hogy a legény hét esztendei fegyházat ült már és egy hónappal előbb, .május
Íréin szabad-ukt a Csillagbörtönből:. Kocsis
Vince gazdája óletéb-en jól viselte magát. A
tábornok halála után azonban ujiia hatalmába kerítette régi ösztöne: lopott. Mialatt özvegy Pászthy KáJtmiáin-né Palicson nyaralt,
Kocsis Vince idehaza betart a liakásba, ahonnan elvitt két öltöny civil'-ruhát, nyerget,
felöltőt. Ezeket a dolgokat egy szegedi zsdbárusnál 200 koronáért értékesítette, a pénzen átutazott Szabadkára, ahol nagyot mulatott. Mikor pénze elfogyott, kiment Palikára,
ahol özvegy Pászthyné villáját akarta kirabolni. Ez a terv-e azonban nem sikerült, mert
otthon volt Pászthy János főhadnagy, akitől nagyon félt. Megelégedett telhát azzal,
hogy Kószits Sándor pali esi borbély-üzletébe
tört be, ahonnan, 37 korona értékű szappant,
sósborszeszt, fogkrémet ellopott. Ez lett az
árulója, mert mikor el akarta adni a lopott
piperecikkeket, a csendőrök .letartóztatták.
Ma délelőtt került a szegedi törvényszék elé
a ro-vott mjul-tu urasági inas. A biróság három esztendei fegyházra ítélte Kocsis Vincét, aki felebbezett.
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mét 80 koronáért bocsátották áruba, de kötés
alig volt, mert vevők n-em jelentkeztek. A
nagybankok ma 'már nem interveniáltak a
járadék árának íentartása érdekében. U-gy
látszik, attól tartanak, hogy a koronajár-adék
még nem érte e-i legolcsóbb árfolyamát és
igy, ha felvennék a piacra kerülő összes árut,
a kínálat annyira megnövekedne, hogy nem
tudnák még vezető nagybankjaink sem megerősíteni a járadékpiac felvevőképességét.
x Szilárd a gabonatőzsde. A határidőpiacon az enyhébb időjárás folytán reggel
néhány fillérrel a tegnapi zárlat alatt indult
a forgalom. De csakhamar általános javulás
állott be. Részben azért, mert a külpolitikai
bonyodalmak újra nyugtalanítják a piacot,
de leginkább azért vásárolták vissza ma megint a biancó-eladásokat, mert a mostani olcsó áraknál nemcsak a vidéki hozatal, hanem a felmondás is redukálódik. Ma mindössze 15.000 mm. búzát, 500 mm. rozsot,
15.000 mm. zabot és 6000 métermázsa tengerit jelentettek be szállításra. A kontremin
tehát már azért is fedezni kénytelen, mert
attól tart, hogy a belföldi, sőt az osztrák
malmok is előbb-utóbb hozzálátnak majd a
készlet kiegészítéséhez, vagyis a téli szükséglet beszerzéséhez, amire már nagy hajlandóság mutatkozik a vidéki maiinoknál, a
melyek máris nagyobb árakat fizetnek az őrlőanyagért, mint a fővárosiak. A kontreminérdekeltség különben nemcsak a búzánál, de
az összes cikkeknél nagyon jelentékeny, ez
a magyarázata annak, hogy a mostani olcsó kurzusokat sokan használják fel fedezővételekre, mert megvan minden esély arra
nézve, hogy a leszorított árak minden cikkben meg fogják élénkiteni a vásárló- és igy
az átvevő kedvet is. A hangulat szilárd maradt.

§ 1684 korona két évi fegyházért.
Szombathelyről -jelentik: Hivatalos' miniszteri :rás mondja, hogy 1-684 .koronát ér az,
ha valaki ártatlanul két esztendőt töltött a
fegyházban és ezért kárpótlást akar a megtévedt igazságszolgáltatástól. Horváth Sándor bozsoki földbirtokost 1910. évben gyújtogat,ás miatt gyanúba fogták. A jómódú birtokos ellen minden összejátszott,
letartóztatták, az esküdtek elé került, akik nyolc évi
fegyházra Ítélték. Két évig ült Horváth a
soproni fegyházban, de egyre hangoztatta
A budapesti gabonatőzsde.
ártatlanságát. Ügyvédje, Szemző Sándor dr.
kőszegi -ügyvéd pedig gyűjtögette az adato-Az amerikai tőzsdéről lényegesen, olcsóbb
kat Horváth ártatlanságának
bizonyítására, jegyzést táviratoztak, az időjárás is enyhébb
Két évig tartott, ainig a bünpör megérett az volt, de az irány mégis javult, m-eirt a balujrafölvételre. Tavaly, október 11-ikén a káni helyzet és a kéiszáruikinálat redukciója
szombathelyi esküdtbíróság előtt
sikerült ma is nagyobb fedező-vásárlásoknak volt az
Horváth ártatlanságát bebizonyítani, fölmen- okozója. A forgalom; -mindazáltal nagyon
tették és szabadlábra helyezték, Horváth a nyugodt, mert csak a kiuiliisz kötött üzletet.
fegyházban tüdőbajt kapott, birtokait elár- Fölmondás búzából 15.000, rozsból 5000, tenverezték azok, akiknek háza leégett, 5000 ko- geriből 6000, zabból 10.000 métermázsa. Délrona .kártéritést vettek be r a j t a az ítélet- alap- tájban ú j r a lanyhább az irány. Az árfolyagyertya-fényű WOLLFRAM izzókörték meg- ján és Horváth a föl-mentés után kárpótlási
mok a következők:
érkeztek melyeknek fogyasztása úgyszólván
követelt a kiáltott szenvedésért, a két évi
Buza áprilisra 11.34, októberre 10.55.
semmi, Szegeden kapható
fegyházért és többi káráért. A kúria meg is
Rozs
áprilisra 8.85, októberre 8.03. Tengeri
az ártatlanul -elitéit kártalanítási
Fonyó Soma S S 2 Í 1 állapította
májusra
6.44. Zab áprilisra 7.65. A kószáruigényét és átirt az igazságügyi kormányhoz,
hogy állapítsa meg és utalja ki a kártalaní- váisáron néhány fillérről szilárdabb volt az
tási összeget. Ma megjött Szombathelyre
a irány.
miniszteri kiutalás: Horváth Sándornak 1684
A budapesti értéktőzsde.
korona, kártalamitást ád az igazságügyi kincs
Ma. stagnált az üzlet forgalma, amit a
tár az ártatlanul kitöltött két, évi fegyházkalap- és uri-divai raktára
lanyha
külföldi jelentésinek és a szerb korbüntetésért, Kárát és veszteségét az-onlban
SZEGED,
n-em veitte figyelembe az államkincstár, csak mány kétszínű viselkedésének az albán kérmunkamulasztást és fájdalomdíjat. A vékony désben kell rovására irmunk. A bécsi vatsKlauzál-tér.
-piac újólagos eRainyhulása is- rosisz hatást
Fekete, színes kemény és fájdalomdíj jogászkörök-ben nagy -meglepetéssel találkozott, 1684 -kior-ona két évi fegy- tett. Csekély forgalom mtellett a nemzetközi,
puha kalapok, Habig, Borzalinó legnagyobb válazsházért valóban sovány vigasztalás. He hát úgyszintén a helyi piacon az árnivó lemortékban. Ingek, nyakkendők, nincs- ellene appelláta.
zsolódott. A zárlat kedvtelen volt. A készáruesőernyők botok, gallérok,
piacon
a- Salgótarjáni részvényt a tegnapinál
kézelők a legdivatosabb
jóval olcsóbban kínálták.
kivitelben kaphatók. — Javítások jutányosán eszköKötöttek: Magyar .hátai 815.50—816.50.
zöltetnek.
Jelzálogbank 418—418.50. Magyar bank 541.75
—543.25. Salgótarjáni 745—750. 4 százalékos
koronajáradék 79.95—80.05. D-él-i vasút 111.50.
x Tartózkodó spekulánsok. Tegnap
Köizuti viasut -632.50—633.50. Riimamiurányi
délután n-égy óra felé, jóval a hivatalos for- 678—679.50. Phőhus 100. Uj-laki 249.50—250.
galom berekesztése után, Berlinből lanyha
Mójpadlát
A bécsi börze.
jelentés érkezett, mire az Unióban egybegyűlt
nélkül.
tőzsdetagok parázs kis magánforgalmat proKötöttek: Osztrák hitel 620. Magyar hidukáltak. Sikerült is néhány papir árát 2—3 tel 618. Amgló-hank 336.50. Bankverein 512.50.
koronával 1-eszoritani. Ma az értékpiacot ál- Unió bank 589.50. Landerbamk 515. Osztrák
landó tartózkodás jellem-ezt-e.
Külföldről államvasút 688.50. Déli vasút 247.50. RimaAz általam készített
ugyanis
—
'
de
leginkább
Newyorkból
—igen' murányi 676.50. Alpesi bányarószvény 837.
rágásra kitűnően használható a valódi fogaktól
-lanyha jegyzések érkeztek, ami már azért is Török sorsjegy -229". Márka készpénzért 117.90
fel nem ismerhető, az eredeti fogakat teljesen fokozta a -piac kedvezőtlen diszpozícióját,
Dohány 353. Prágai vasmű 2940. Skoda 809.
pótolják Készítek továixrá' arany koronákat és j mert a bizonytalanság a szerb—albán kon- Lombard 110.75.
levehető arany hidakat jutányos árak mellett. fliktus ügyében tetőpontjára hágott. A nagy
Az irányzat gyönge, különösen vaisértéVidékiek 12 óra alatt lesznek kielégít*. Bár- lehangol tságot csak fokozta a bécsi vaspiac kekiben.
újólagos hanyatlása i-s. A nemzetközi, úgymilyen javítást 4 óra alatt készítek.
szintén a helyi érd-ekek ára 1—2 koronával ••abaa»babbb'>***mmb*baii«a*abbmxaiibmjibakuia«a>»
csökkent. A készárupiacon a Salgót olcsóbFelelős szerkesztő : Pásztor Jóxeef
• A R T A ÁGOSTON fogtechnika* ban
bocsátották áruba. A járadékpiacan a 4
Kiadótulajdonos: Várnay L.
Kigyé utca I. m. SZBOED.
I százalékos magyar koronajáradékot ma is-
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Városi

színház.

Folyószám 58.

Dél magyarországi fióktelep,

Szeged, 1913. október 18-én

Szeged, Kelemen-u. 11. Telefon 833,

AZ UJ F Ö L D E S Ú R .
Szinmü 5 felvonásban Jókai regényéből. Szinre
mazta: Dr, Hevesi.

alkal-

SZEMÉLYEK:
Ankerschmiedt tábornok
Hermin
Eliz
Qrisák, ügyvéd
Maxenfutsch, jószágigazgató
Miss Natálie
Özv. Pajtainé
Garamvölgyi Ádám
Garamvölgyi Aladár
Kampós, Kasznár
Vak Mihály
Straff (Richárd)
Ispán
Orvos

Körmendi
Qömöri
Tallián
B. Baróty
Mihó
Miklósi
Simkó

Csiky

Krisztinkovic'h
Szathmári
Balázs
Turányi
Kohári
Szendrö

APRÖHIRDETÉSEK.
F á j ó s fogára vegyen
mielőbb a híres Leinzinger-féla f o g c s e p p b ö l ,
íivegje 50 fillérért kapható Leínzin r Gyula
gyógyszertárában Szeged
Széchenyi tér 5.
520
Hajöszüiés ellen
csakis az ártalmatlan Leitzinger-féle , „Hajrestorer"
használja. Ára 2 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
520
G y o m o r b a j o s o k dicsérik a Leinzinger-féle
gyomorcsepp jó hatását.
Üvegje 80 fillérért kapható
Leinzinger
Oyula
gyógyszertárában Szeged,

Mi szővetfüggörsyök kSlfr

p. öt goixádsTveryfieg lisr
öítatnak olcsó irafe mellet! és rövk! idft al»«

itíCZA

selmeíestí ét Hgytisztitáaál
LsiMkm-utci 9,, Valériatér sarok,
telefon 904.

f r a n c i a s z a b i j a fizik
aíi dWatljfitSategessigek

Gizella-tér 3. sz., Baloghpalota.
Telefon 1055
Fióküzlet: ZENTA, Főtér,
Zenta ét Vidéke TakaréS

házában. HÓHMEZOVASÁRHELY. Szegedi-a, &

G y e n g e nők, gyermekek és betegség után
mindenki
erőre kap a
Leinzinger-féle „C h i n ar
vasbortól". Ára 2-40 filiéLeinzinger -gyógyszer-

legnagyobb választékban

Sokszorosítások,

másolások,

Írógép javítások.

Amerikai kellékraktár. Állandó gépíró tanfolyam

Pollák Testvéreknél,
Csekonics-utca
Széchenyi-tér.
Telefonszám 854.
Telefonszám 855
Szentes, Kossuth-utca.
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Korzó Mozi
Igazgató: VAS SÁNDOR.
c=i Telefon: 11—85.

a

első fellépése a filmen.

MART

Egy színésznő karriérje 5 felv. Irta Nádas Sándor. Főszereplők:
W

W
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Rátkai Márton, Mészáros Alajos, Oláh Erzsi, Várkonyi
Mihály. A fölvételt a budapesti Uher-f iímgyár készítette.
Kedvezményes füzetjegyek érvénytelenek.
Az előadások kezdete pénteken és szombaton 5, 7 és 9 órakor.
Vasárnap 2 órától éjjel 12 óráig folytatólagosan. Csak számozott
helyek. A jegyek csak arra az előadásra érvényesek, amelyre váltattak. Jegyek egész napon válthatók a KORZÓ MOZI pénztáránál.

Katona-, diák- és gyermekjegyek nem adatnak ki.
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