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A szociáíista kongresszus. 
A magyarországi nemzetközi szociál-

demokrata párt ezidei országos gyűlése 
véget ért. A pártgyüléseket eddig minden-
kor húsvét niapján tartották meg, iaz idén 
azonban két izben is elhalasztották. E r re 
az elhalasztásra bőséges oka volt a párt-
vezetőségnek. A magyarországi munkástö-
megeikben már régóta forrong az elégedet-
lenség, sőt az elkeseredés a pártvezetőség 
taktikájával szemben. Látják, tapasztal-
ják, hogy a párt szervező, agitáló, toborzó 
ereje hanyatlik. Nem tudnak sem politikai, 
sem gazdiasági eredményeket felmutatni. A 
tömegek kedvteleiielk, sőt apat-ilkusak. 
Mindezeket a súlyos bálsikereket a pár t 
tagjai az ellenzékkel való perverz szövet-
kezésnek tulajdonítják. Ez a szövetkezés 
céltalan, mert a szocialisták választójogi 
céljait nem szolgálja, bűnös, mer t olyano-
kat támogat, akik |a múltban és a jelenben 
a munkásság esküdt ellenségeinek bizo-
nyultak és ártalmas, mert rontji s. a szociá-
íista gondolkodást, nevelést, gyengíti a 
szociáldemokrata öntudatot és osztálytu-
datot. 

Ez a felfogás igen éles, helyenkint na-
gyon kíméletlen hangon nyilatkozott meg 
a kongresszus tanácskozásain. Erős, táma-
dó beszédek hangzottak el a vezetőség po-
litikája és taktikája ellen, néha súlyos, sze-
mélyes összeütközések és botrányok vol-

tak, amelyeket csak nagy-nehezen lehetett 
elsimítani. A pártvezetőség erősen szoron-
gatott helyzetében csak avval tudott vé-
dekezni, 'hogy ajánljon néki valaki a mai 
helyzetbein — jobb taktikát. Perez c, mi-
után éveken át vonszoltatták magukat a 
koalíció uszályához és meghempergetíék a 
pártot a passziv ellenállás és egy szociá-
íista szempontból egyenesen nevetséges 
sérelmi politika sarában, most nem tudnak 
mással védekezni, mint az ismert német 
közmondással: „Mit gefangen, mit ge-
hangen." 

De, hogy ezt a kényszerhelyzetet miért 
kellett megteremteni, erről nem beszéltek. 
Ám még igy is nagy nehezen tudta csak 

I megúszni a pártvezetőség az idei kon-
gresszust. Nagy fáradságba került, hogy 
elkerüljék a nyilt bizáltmatlansági indít-
ványt. De a legniagyobb nehézséget az a 
határozati javaslat okozta, amely az ellen-
zéki pártokkal való szövetkezést továbbra 
is fenn kivánjia tartani. 

Ez csak ugy sikerült a párt vezetőség-
nek, hogy az éllenzéki szövetkezésből min-
denékelőtt kidobta Andrássyt és az alkot-
mánypártot , amely ellen legjobban forrt -a 
pártgyülés haragja. A javaslat előadója 
Garami Ernő, mindjárt bevezető be-
szédében ugyanis, ta következőket jelen-
tette ki: 

Garanciája az ellenzék további meg-
í bizhatóságánialk az, hogy abból a osoport-

Jön a harmadik . . . 
Mi lelt ma téged? oly szomorú vagy, 
— Szólt Juliette, 
S vállamra hajtá boglyas szép fejét, — 
Szemed nézése fénytelen és bágyadt . . . 
Merre sóhajtod roskadozó vágyad? 
Nézz a szemembe! 
Nem vagy a régi — félőn féltelek, — 
Nem vagy a pajkos, szertelen gyerek, 
Oly szomorú vagy. 
Rózsád hajamban hamarább hervad, 
Őszi könnyeid harmata megfagy. 
Szólj! Tán nem szerelsz? 
Mondd! Nem mást szeretsz? 
Erezed-e, hogy szomorú a lelkem? 
Óh mondd, ki az"! — hogy én is hadd 

szeressem. 
1VÁNKOV1TS IMRE. 

Inch' Allah. 
Irta : Paul Louis Garnter. 

A napfénytől ragyogó déli város köze-
pén, ahol pálmafák sütkéreztek az arany 
napsugárban', Ali ben Haára korán reggel el-
ment apjához Hamuhoz, akiinek egyetlen' le-
származottja volt. 

— Apám — mondta neki — én mégis el-
megyek utazni. Ismerem Allah akaratát . . . 

el kell mennem a tengerpartra, ahonnan gaz-
dagon fogok visszatérni. 

Ali ben Haára különös vágyat érzett 
csontos, sovány koponyájában:. Ugy érezte, 
-hogy el kell -mennie, menni messzire, sokáig, 
amig elérkezik a zajongó városhoz a tenger 
előtt, Casablancához. De a szive, az hideg és 
kemény volt, mint egy iperzsa khán kardjá-
nak acélja, a fogai nemkülönben. Tüzes, vil-
logó szemein meg is látszott. Egyetlen egy 
vágy izgatta. Elhagyta a sötét, mély boltot, 
amelynek ablakai el voltak takarva függö-
nyökkel, hogy a -napsugarak be -ne tűzhesse-
nek rajta és látta az ébredő várost. 

A kék, mosolygó ég allatt, a barna falak 
között, a poros kövezeten mezítelen -lábú em-
berek siettek tova, a humuszok és lovagok 
gallérjai lobogtak a hajnali szellőben, víg sze-
negáli nők libbentek tova zöld selyem ruhá-
ban, fiatal arab leányok, kenyérárusok. 

ö kinyitotta az üzletajtót és várta a ve-
vőket. Ka-hámokat, d-ielbelákat és finom tur-
bánokat árult; az asszonyoknak ezer fajta 
apróságok, kéik és zöld .nyakékéket, opálkö-
vefcet, amelyekről azt mondotta, hogy -talis-
mánok. Senki sem tudott -olyan jól túladni a 
sok 'csecsebecsén, mint ő. Azt mo-ndották, 
hogy egyenesen Allah kezéből! kapja az áruit. 
Vékony, de meleg hangjával behízelegte ma-
gát a vevőknél, akiket könnyen rá tudott be-
szélni arra, a-mit akart. 

Sokan megállottak a boltja előtt, de Ali 

bői, amely ez-t a megállapodást velünk kö-
tötte és mostanáig tar t ja , mindazok akik 
többé-kevésbbé megbízhatatlanok voltak, 
már kiváltak és bevonultak az Andrássy-
pártba, .amely mellé, amint önök ezt tud-
ják, bennünket semmi sem köt. A határo-
zati javaslatban is megadjuk -a választ, a 
vsszautasitó választ. De itt is teljes nyo-
matékkal jelentem ki, 'hogy ami az ellen-
zéknek velünk kötött megállapodásában 
van, abban ise-mmi sem bolygatható vissza-
fejlesztő irányban, hogy abból ia megálla-
podásból egy hajszálnyit senkinek a ked-
véért nem engedünk. A földműves munká-
sok választójoga tekintetében voltunk 
kénytelenek nehéz szívvel, de a kénysze-
rűségnek engedve, 'bizonyos koncessziókat 
tenni a vel-ünk megállapodó ellenzéki pár-
toknak. De újból ki kell mondanom innen 
is, nyomatékosan el kell hangzania annak 
a kijelentésnek, hogy az ipari munkásság 
soha sem fogjia -elárulni földműves testvé-
reit és azér t azt a próbálkozást, amelyet 
Andrássyék választójogi állásfoglalásában 
ebben az irányban található, a leghatáro-
zottabban visszautasítja. 

Tehát Andrássyékat már is kidobta a 
pártvezetőség a sülyedő hajóból, a többi 
ellenzéki pártokat pedig az elé a dilemma 
elé álli-totta, ho-gy vagy velük vagy András-
sy ékka-1, de ők az ellenzék választójogi 

| megállapodását többé megbolygatni nem 
engedik. 

csak a gazdag leányokkal törődött. Igy -folyt 
te vol-na csendben- Allah kegyeltjének az éle-
te, ha -egy na-pon a sors akarata folytán meg 
-nem látja Izrael leányának az arcát. Pontról-
pontra -emlékszik, h-ogy mi történt abban az 
órában, amely életének -megrontójává vált. 
Az este leszállott, egészen sötét ék voltak 
-már -az utcák éis ő kiadta a pa-ram-csot, hogy 
zárják be -az üzletet. 

Ebben- a -pillanatban, amint megfordult, 
harminc lépésnyire tőle megpillantotta Izrael 

1 leányát, Amint az egyre közeledő leányt el-
• nézte, megcsodálta fedetlen arcát és karcsú 

alakját, amelyet zöld 'kendő takart, eszébe 
ju-tott az, amit apja mondott n-ek-i gyakran: 

— Óvakodjál ezektől . . . csak a romlá-
sunkat akarják . . . 

De amint elhaladt előtte a szép Sára, 
nem tudta megállani, hogy -utána ne nézzen. 
Alacsony karcsú leány volt, fehér husu és 
fén-y-es fekete hajú. Fekete szemöldöke alatt 
két tüzes, szem ragyogott, amelynek nem tu-
dott eltentáflni senki s-em. Ali még sohasem 
látott leányt, akire ennyire vágyott volna. 
És amiko-r néhány lépésnyire elhaladt tőle, 
hirtelen megfordit-otta fejét és ragyogó sze-
meit az arabra szegezte. 

Alin különös, ismeretlen érzés, zavar vett 
{ erőt. 'Ez a leány oly különösen bájos, -mint 
; egy boszorkány . . . Egyet gondolt, utána 
' -eredt -és kereste a nyomát, d-e Sára már el-

tűnt a szemei elől, elvesztette valahol a szűk, 
-kanyargó sikátorok között. Meg fogja-e látni 
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De még igy is csak nehezen tudtak el-
lentáltai a kongresszus ama elementáris 
kívánságának, hogy mondják föl végre ezt 
a szövetkezést. Az előadó evvel szemben 
csak azt az egyet tudta felhozni: ha ott-
hagyják a szövetséget, kiengedik őket a 
választójogi obiigóból. És ez végtelenül 
jellemző. Maga az ellenzékkel együtt nép-
gyülésező, bankettező pártvezetőség is azt 
a felfogást vallja, hogy az ellenzék csak 
ürügyre vár , hogy szabaduljon választójo-
gi obiigójából. 

Ám ezek a csitító, csillapító beszédek 
se tudták megakadályozni a kongresszusi 
tagoik keserű kifakadásait. Súlyosan tá-
madták a Népszavát, annak munkatársait. 
Egy szónok felhozta, 'hogy a párt hivatal-
nokainak, agitátorainak legfőbb célja, bogy 
jól jövedelmező betegpénztári állásokhoz 
jussanak és ez állásokba bejutva, megfeled-
keznek proletár mivoltukról. Csepülték az 
ellenzők „gróf ja i t" és azokat a forradal-
márokat, akik a grófokkal barátkoznak. 
És az eredmény. A pártvezetőséget ezúttal 
még egyszer megválasztották, de nagy ne-
hezen. Ellenben az -ellenzékre vonatkozó 
javaslatot csak avval a módosítással fo-
gadták el, hogy a „párt nem engedi többé 
magatar tását a polgári pártok által befo-
lyásoltatni." 

Vo-l-t még egy másik eredménye ,u kon-
gresszusnak. Megváltoztatták azt a régeb-
bi határozatot , 'hogy az uj választójog 
alapján passzivitásban -maradnak és csak 
az -ellenzéki jelölteket támogatják. Ellen-
ben kimondták, 'hogy mindenütt önálló je-
löltekkel jépnek fel a választáson. 

A kongresszus eredményét teli át ezek-
ben lehet összefoglalni: A pártvezetőség 
nagy nehezen megúszta -a- heves ostromot, 
de sebekkel horitva hagyta el a csatatért . 
De halálos sebet kapott a szociálisták szö-
vetsége az ellenzéki pártokkal. Rövid 
idő kérdése, hogy >ez a szövetség végleg 
felbomlik. 

A francia külpolitika 
és a monarchia. 

— Támadások -ellenünk. — 

(Saját tudósítónktól.) Franciaország kül-
politikája v-elü-nik szemben jó idők óta igen 
kétszínű, d-e hogy olyan ellensége-s s kihivó 
il-egy-en, nrinit mo-s-tanáha-n, arra m-ég -nem volt 
eset. Elt-ek-initve -attól, h-ogy a fran-cia naci-o-
náilista és soviniszta lapoik Ausztria-Magyar-
országot napról-napra támadják -és Szerbia 
mellett foglalva állást, az-európai béke veszé-
lyeztetésével gyanúsítják a monarchiát, most 
pedig a félhivatalos külügyminiszteri szócső, 
a Le Temps tegnapi számában, vezércikké-
ben szemére v-eti Ausztria-Magyarországnak, 
h-ogy Szerbiával mindenáron konfliktust ke-
res s várja az a-llk-al-mat, hogy a szomszédos 
kis államba belekössön- s i-gy Európa béké-
jét állandóan veszélyben tartsa. A támadás 
után melegen v-édelmébe veszi Szerbiát és 
jogosnak tartja a szerb előnyomulást Albá-
niában s megint a monarchiát gyanúsítja, 
mint aki erővel idézte elő az al-bánia forron-
gást, mert jogtalanul szabták m-e-g Albánia 
határait. Oo-gy a fran-cia lapok ily hangon, 
napról-napra inniak, nem lep m-eg s-enkit, de 
hogy a Le T-emps nyíltan veszi fel az ellen-
ségeskedés fonalát, ez valósainü-leg nagy 
konst-erná-ciót fog előidézni az illetékes kö-
reinknél. Pedig a T-emps támadása -egy vári 
esemény, mely leplezése a nagy bo-szuság-
nak, -mely -most immár másodszor az egyéb-
ként ügyeskezü francia diplomáciát ért-e. 

A francia szándék, mely az volt, hogy 
Olaszországot Ausztria-Magyarországtól el-
hidcgitse, csak szándék maradt és Olaszor-
szág velünk együtt diktált Albániában. Ez fáj 
a francia külügyek vezetők-őreinek, kik szi-
vesebben látták vollma, ha Itália húzódozik. 
A -másik nagy bo-szuság az, ami-ért oly rossz 
a kedve az öreg Temps-nak, hogy Berchtold 
gróf — mint ahogy a Délmagyarország an-
nakidején 'megírta — marad és erélyes- kéz-
zel irányítja a balkáni politikát, nem tűrve 
Szerbia fékteil-eniked-és-eit és falánkságát. A 
francia beníentes-ek azt is tudják, 'hogy az 
osztrák békepárt végzetes kudarcot szenve-
dett, most már külügyminiszterünk keze tel-
jesen szabad s Így energikus politikáját — a 
mi elé annyi gáncsot vetett-ek — most már 
-erélyesen folytatni fo-gja. Szerbia kitűnően 
használta az áldatlan politika-szülte -belzava-

még valaha? Azután bement -a legközelebbi 
mecsetbe, földre borult és- forró homlokát a 
hideg kör-e fektette, hogy megszabaduljon a 
t is z tá t-i a-n -gondolattól. 

Másnap, a meleg déli órákban, amikor 
az árnyékban üll-t, eszébe jutott megint Sára. 
Nem törődött az -üzletével, elhagyta a boltot 
-és elment, hogy megkeresse. -Mély tűzzel a 
szemében keresztül sietett a város utcáin, 
egészen a mellaliig. a város -széléig. Ott kér-
dezősködni kezdett, hogy 'hol lakik ez a Sá-
ra. Megkérdezte az öreg zsidókat -és a- kis 
gyermekeket, de 'senki' sem válaszolt. Minden 
nap két hétig hiába kereste; végül haragosan 
ment vissza a boltjába. De a véletlen össze-
hozta őket egy napon, meglátta Sárát belép-
ni egy alacsony házba. Ali utána ugrott. 
Egyedül voltak a szobában. Sára az egyik 
s-a r okba menekült. Ali mohón- nyúlt feléje. 

— Vigyázz, ha megérintesz, baj lesz — 
mondotta a leány. 

-De Ali nem tágított, közeledett a -leány-
hoz, aki ugy tett, mintha már engedne, de az-
után fölkiáltott: 

— Nephtali, Nephtali! 
A szöbáha belépett egy fiatal, mag-as 

ember. Blálllotta a -kijáratot, d-e Ali torkon 
ragadta, a földhöz csapta és azu-tán- rajta -ke-
resztül kilépett- az ajtón. 

Egy esztendeig -élt nyugodtan Ali a- -bolt-
jában és -menekülni igyekezett attól is, h-ogy 
Sárára gondoljon-. D-e -azért égett benne a 
boszuvágy, azért, mert a leány nem hallgatta 
-meg és igy m-egszégyen i-t ette. Egy napon 
nem- birta már tovább az emésztő kínokat, 
amelyek -a lelkét gyötörték, k-oldusn-ak öltö-
zött és ugy ment el a mell-ah felé. -Három na-
pig leselkedett, végül meglátta Sárát. 

— Dicsértessék Allah — morm-o-g-ta ma-
gában és megszólhatta a leányt. 

— Sarah, kereslek tégedet: -egy nagy-on 
gazdag ur vár a ciszternáknál. Kövess en-
gem, odavezetlek. 

A leány n-em ismerte fel és vele ment a 
ciszternák felé. Amikor oda ért-ek, n-em volt 
-ott senki; felmentek a második -ciszternáig, 
.amelynek -egészen alacsony a széle. Ali; tor-
kából ekkor rekedt kiáltás tört ki, 

— I-nch' Allah! — és -egy-etllen -lökéssel 
ledobta a leányt a ciszterna mély vizébe. 

ro-kat, a magyar ellenzéknek kifelé való bot-
rányhajszolását, valamint az osztrák ijeszt-
getést -és kétszeresére tolta ki hat-árait. Pav-
lovich párisi -szerb ügyvivő miíly szerényen 
beszélt m-ég ez év húsvétján -e sorok Írójá-
val, hogy Szerbia -csak tengeri kikötőt akar! 

Szerbia a háborúban- a kis-egitő lomha 
mindenes szer-epét játszotta s mikor szövetsé-
gese -elgyengült, elvett tőle, amit csak tu-
dott. Ezek régen tudott dolgok s hogy mind-
ezt megemlítjük, tesszük azért, hogy rávilá-
gitsu-nk a franci-a gondolatvilágra. Mikor 
Bulgária Törökországot tönlkr-eszorongatta, 
-a francia ágyukkal harcoló Bulgáriát dicsői-
tette és a Temps is a Schmeider -creusoti gyárt 
má-nyát dicsérte. Nagyon jó. Éljen Bulgária, 
!ki kell vonulni a pogány töröknek Európából 
— igy irt ékkor a sajtó. Aztán, mikor a szer-
bek -és a görögök oldaliba támadták a bolgá-
rokat és Törökország is visszavette D-rimá-
p-olyt, megváltozott a 'hangulat. A görögöK 
lettek a franciák hősei, na meg a szerbek. És 
m-a Pierre Loti nincs egyedül, az ő török 
szimpátiájával, mert csodálatosan ugyancsak 
az -előbb -szidalmazó francia sajtó, ma nagy 
törökpárti és Törökország kap pénzt ós -me-
gint pénzt, többet, mint akár Magyarország. 

Á francia kormány az előbb m-ég átko-
zott töröknek 700 millió frank államkölcsön-t 
ad, mi-ér-t is Törökország hét vasúti konc-esz-
sziót juttat a franciáknak. Konstantinápoly 
városa is- kap 150 -millió frankot előmyösebb 
feltét-elek mellett, min-t aho-gy a megszorult 
magyar állam birt magának szerezni Fran-
cia-ország pénzével mindenütt dirigál s befo-
lyást, uralmat bizto-sit magának s hogy az 
ügyeskezü francia diplomácia -e hathatós 
fegyverrel felszerelve, sik-eréket bir elérni, 
azt elismerjük -és nem nézzük ro-ssz szemmel, 
-de az az-o-nban érthetetlen, h-ogy mikor a .mi 
diplomáciánk tétlenül nézi a francia befolyás 
'érvényesülését, Franciaország -ellenünk -tá-
mad. 

Vájjon- az -elmondottak u-tán- lelhet-e más-
ra vélni a „Le T-emps" tegnapi vezércikkét? 
Mert abban kétkedünk (hiszen a fel-sor-o-t pél-
dák ékesem igaz-oljálk), h-o-gy Szerbiáért -csa-k 
u-gy őszintén síkra száll? Szerbia többet ka-
pott, minit amire várt, mint amiről álmodott, 
miért .bátorítja tehát uj-abb falánkságra Q-uay 
d'Orsay? Vajj-o-n az uj törökbarátság össze-
egyeztethető-e a szerb érzelmekkel? Erre a 
legigyesebb francia diplomata is aligha -bír-
na megfelelni. 

A való tényállás az, hogy a Le T-emps-
n-ek fáj, hogy jóba vagyunk Itáliával -és a 
bosszú édes, nehézségeket -gördítenék tehát 
a monarchiának. Ez a köszönet az-ért, -mert 
a monarchia gyarmatpolitikát solhas-e foly-
tatott, mert szabadon, szinte gavalléros egy-
kedvűséggel nézte, hogy szerzi meg magának 
a szebbnél-szebb afrikai gyarmatokat, nem 
állt követelni Németország módjára, -sem nem 
reklamált hamis kapituláció alapján, -érvényt 
szerezve jogainak, mi-nt az akkor infámismak 
nevezett s m-a mézédes spanyol testvér, mi 
szépen megmaradtunk a mi belső viszály-Ok-
kal telitett határaink között, pedig ép oly fog-
gal lehetnénk mi is ott Marokkóban, mint 
Franciaország, sőt alkalmasabb eszközökkel 
pacifikálhatnánk, mert küldhetnénk -be ember-
anyagot (m-ire Francia-ország nem képes), 
melyet mos-t Amerika füstös kohóiban örök-
re elvesztünk. 

Hát ez a köszönet. S h-a .nekünk való-
ban- volnának lent a Balkánom hódítási szán-
dékaink, vájjon nincsen-e hozzá j-ogunk, váj-
jon a monarchia egy évi fegyverben léttel 
nem fiz étté meg alaposan a balkáni hadvi-
selést? 

Berchtold gróf külügyminiszter tisztában 
van a jelenlegi helyzettel; s tudja mi -a tenni-
való, mint ah-o-gy megírtuk, a diplomáciánk 
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reorganizálása megkezdődött. Hamarosan 
változás-ok tesznek, sőt a konzulátusi kar.t is 
újjászervezik, megszüntetve számos anomá-
liáit. Elsősorban az erélyes külügyminiszter-
nek erélyes s ügyes diplomatákra van szük-
sége, tehát fitt. történik elsősorban a változás. 
Mert a balkáni események tanulságai is meg-
mutatták, hogy az ügyes diplomáciai sakk-
húzás egyenlő a fegyveres győzelemmel. 

Mi történik szombaton 
a képviselőházban? 

— Beszélgetés Szász Károly alelnökkel. — 

(Saját tudósítónktól.) A magyar politi-
kát most az a kérdés tart ja izgalomban, hogy 
mi fog történni szombaton a képviselőház-
ban. Erre a kérdésre azonban ma még nem 
lehet feleletet adni. Maga az ellenzék sem 
tudja, mert az erre vonatkozó tanácskozáso-
kat a legnagyobb csönd előzi meg. Olyan 
nagy ez a csönd, mint amilyen a viharkitö-
rését szokta megelőzni, vagy azt, ha semmi 
nevezetes nem történik. 

A függetlenségi párt elnöki tanácsa hol-
nap délután tart ülést és ekkor határoz ar-
ról, hogy a párt bemegy-e a szombati ülésre 
és hogy azon milyen taktikát követ. 

Ma a szándékoknak háromféle verziója 
kering a pártban. Az egyik a mellett van, 
hogy ne vegyenek részt a szombati ülésen, 
mivel összehívásában a kormány megelőzte 
őket. Mások a mellett kardoskodnak, hogy 
menjenek be az ülésbe és tegyék szóvá a 
margitszigeti játékbank ügyét. Ezt akarja a 
párt harmadik, radikálisabb töredéke is, de 
azzal a hozzáadással, hogy napirend előtt is-
mételjék meg a régi zajos jeleneteket és pro-
vokálják a kivezettetésüket. 

Hogy e három fölfogás közül melyik 
fog diadalmaskodni, az csak holnap délután 
válik el. Valósziniien a második: Be fognak 
menni, szóvá teszik a kártyabank dolgát, 
azonban kivezettetésre nem kerül a sor. 

Megállapítható, hogy az ellenzéken elpi-
hent a vád a miatt, hogy a Házat a kormány 
hivatta ülésbe, nem várva meg a négy ellen-
zéki delegátus jelentkezését. Ma már nem 
hangoztatják, hogy injuria történt rajtuk és 
a közvélemény előtt tisztazottan áll az 
hogy a kormány nem azért hivatta össze a 
Házat, hogy elvegye az ellenzéki akció élét, 
hanem, mert ezt a lépést megérlelte a kalen-
dárium és a bizottságok munkája. Időközben 
a legkivédhetetlenebb cáfolatban volt bősé-
ges része annak a felfogásnak, vagy ürügy-
nek, hogy az ellenzék nézőpontjából nem le-
het közömbös, hogy kinek a kérelmére tör-
tént a Ház összehívása. 

A szombati ülésen valószínűleg Beöthy 
Pál fog elnökölni, aki a rend fentartására vo-
natkozó intézkedéseket már ma megtette. 

Mai napon budapesti tudósítónk megkér-
dezte Szász Károly alelnök úrtól, hogy mi 
lesz az ellenzéki kérelemnek házszabálysze-
rü sorsa és hogy ezek szerint a képviselőház 
szombati ülésén milyen események várha-
tók? Az alelnök ur munkatársunknak a kö-
vetkezőket volt szives mondani: 

— E r r e vonatkozólag tu la j doníképteü 
alig van imond'ainiivailóm. A kérvényt, me-

lyét az ellenzék tegnap benyújtott, átvet-
tem e igtattain. Hogy mii llesiz a kérvény 
további sorsa', a feletti terinészfettivien 
Beöthy Pál1 'elnök ur fog határozni, aki 
csütörtök este té r viissza a ifövárasba. 

— I t t legfeljebb aizt ikiivánam. imtegál-
lapitani, bogy egycls lapóknak az a ihiine, 
mintha a kórvényt (átnyújtó képviselő 
urak udvariatlanul v,a(gy .modioirtalaniul 
viselkedtek volínia, — nem fedi a valóságot. 
Érintkezésünk az urakkal nem volt ugyan 
olyan szívélyes, mint ahogy régente érint-
keztek egymással a pártok, — de azért 
az udvariasság formái betartattak. Mikor 
a szolga a képviselő uiriak érkezését beje-
lentette, én eléjük mentem, s körülbelül 
a szóba közepén fogadtaim őket, ők fél-
körben álltak körül, LovászMárton elő-
lépett s a kérvényt e szavakkal nyúj -
totta át : „Elnök uir, a képvislelőház össze-
hívását kérjük", — miire én megjegyez-
tem, hogy az 'ivet készséggel átveszem, de 
egyben tudattam velük, bogy az elnökség 
a Házat már összehívta szombat délelőttre.. 
Eovászy erre annyi t imlondott, bogy: „Ké-
mem ez nem tartozik ránk", — s ezzel, va-
lamennyien meghajtották magukat s lel-
távoztak. Azt hiszem, nemcsak az elnök-
ség tekintélyének, de a szóban forgó kép-
viselő uraknak is tartozom annak megálla-
pitásával, hogy a szokásos udvariassági 
formákat senki sem sértette mieg. 

— Mikor a képviselő urak elmentek, 
én rögtön megnéztem, vájjon a beadott 
kérvény megfelel-e a házszabályokban elő-
irt formáknak, s megállapítottam, hogy a 
62 aláírás mellől hiányzik annak a féltün-
tetése, bogy kik a benyújtók. Ezt nemcsak 
az uj, hanem a régi házszabály is megkö-
veteli. A jelen esetben azonban nézetem 
szerint a kérvény ugy is tárgytalan s igy 
irattárba teendő, amit a szombati ülésen 
az .elnök — valószínűleg maga Beötliy 
Pál ő cxcellenciája — fog a Háznak beje-
lenteni. 

— iHogy ia szombati ülésre történ,be va-
lami különleges intézkedés,? Nem. He ugy 
véljük, erre ninCs is szükség. A tapaszta-
latok utáni ugyan nem ál ta t juk magunkat 
azzal, hogy az ellenzék dolgozni jön be a 
Házbia, de azért azt hisszük, hogy kivételes 
eszközökre nem lesz szűkség. H a pedig az 
ellenzékiek akármilyen .tárgyról! beszélni 
áklannajk), ezt ítermiél^ietefeön meglehetik, 

de persze csak azokon a ciméken, amelye-
ket a házszabály számukra engedélyez. 

Ellenzéki oldalon is érdeklődtünk a vár-
ható események felől és beavatott helyen a 
következő információkat kaptuk: 

— Az ellenzék szombaton valószinü-
leg bemegy a képviselőházba. Nem bi-
zonyosan, de valószínűleg. Vannak imég-
iliethtetős sokain az leillllénzék soraiban,, akik 
.az adott körülmények közt még most 
is él .akarják kerülni a képviselőház 
(tájékát, Amenlnyibelni az eOlenizék bé-
megy, valószínűleg tettetett imüniaivitáisi-
sal ugy fogja, feltüntetni a dolgot, mint 
hogyha a szombati ülést ő hivta vollna 
össze. Azaz, sorba jelentkezni fognak az 
ellenzéki szónokok, akik alzon a cimen 
akarnak beszélni, hogy megindokolják a 
képviselőház összehi'vását. E g y nagy ellen-
zéki csoportnak az a felfogása, hogy amteny 
nyiben az elnökség nem engedi őket ilyen 
cimen felszólalni, njabb botrányokat kéli 
provokálni ós azután kivonulni vagy meg-
várni a kivezetési jelenetek megismétlését. 
Az ellenzék józanabb jésze azonban azt 
.tartja, hogy további botrányok ép oly ke-
veset- lendítenének az ellenzék helyzetén, 
min t az eddigiek. Ez a csoport azt a ján l ja , 
hogy vagy ne menjenek be szombaton, 

vagy ha bemennek, szólaljanak fél a báz-
szabályszerii eimeken: napirend előtt, na-
pirend1 megállapításánál, esetleg sürgős in-
terpellációban, Azt azonban még ezek ,a j ó-
zanabb elemek ee tudják, bogy miit csinál-
ja,nak, ha felszólalásaikra a miniszterelnök 
vagy a munkapárt vailaimélyik tag ja vá-
laszolni talál. 

Amint látható, a házelnökség, a kor-
mány és a munkapárt a legnagyobb nyuga-
lommal és higgadtsággal tekint a bekövet-
kezendő események elé, melyekkel szemben 
igazénak tudatával é s a házszabályrendel-
kezéseivel minden eshetőségre vértezve van. 

'A néphivatal szervezete. 
(Saját ^tudósítónktól.) Lapunk mai szá-

mábaini ismételten közöltük, bogy november 
elsejével a népbivatal: a városháza egyik he-
lyiségében megkezdi (működését. A népbiva-
tal! szervezetét Végman Ferenc dr., a z Ügy-
védi Kamara titkárának nyilatkozata alapján 
főbb vonásaiban már ismertettük, most azon-
ban, módunkban! áll a néphivatal teljes pro-
gramját közreadni. Kitűnik ,ebből, hogy mi-
féle szolgálatokat teljesít a népbivatal, amely 
bárkinek díjtalanul s ami a legfőbb /szempont, 
a sokszor hónapokig is elvaiudó közigazga-
tási eljárás gyorsítását van hivatva keresztül 
vinni. Ez csakugyan' eminens 'érdeke azok-
nak a protektortalan szegény embereknek, a 
kik ügyes-bajos dolgaik elintézése miatt ke-
resik föl a közigazgatás hivatalait. A néphi-
vatal: teljes ügyrendje egész terjedelmiében a 
következő: 

A inéphivatal közvetlenül a szegedi ügy-
védi kamara vezetése allatt áll s á hatóságok-
kal való érintkezésben, azt az ügyvédi kama-
ra elnöksége képviseli. Az ügymenet fölötti 
felügyeletet a kamatra a slztegedi ügyvérlek 
sorából kiiküldendlő 3 tagu bizottság ut ján, 
— az ellenőrzést pedig (Szeged város1 közigaz-
gatási bizottsága gyakorolja. 

A uéphivatal szegény feléknek teljesen 
díjtalanul tanáccsal és útbaigazítással szol-
igái' iés -a szükséghez képest eljár, illetve köz-
benijár. Igen sürgős esetekben beadványt ké-
szít adó, jövedéki, katoniai, rendőri, iskolai 
és tandijmentességi, anyakönyvi ügyekben, 
munka- és ipari viszonyokban felmerülő ese-
tekben, betegsegély ző-pénztári, szegényügyi s 
más ilyennemű közigazgatási ügyekben, vad-
házasságok törvényesítése és okmányok be-
szerzése körüli dolgokban és utbaigazitással 
szolgál peres ügyekben. 

A néphivatal a feladatát a szegedi ügy-
védi kamara által a szegedi ügyvédi karból 
,az erre jelentkezők sorából időről-időre ki-
rendelendő ügyvédek, mint ügyvivők u t j án 
ós ezek közvetítésével a szakhivatalok (álla-
mi, községi, stb.) közreműködésének igény-
bevételiével oldja meg. tA néphivatal feladata 
e szlerinit báróim irányú: ,a) az ügyeletes ügy-
vivő a megállapítandó hivatalos órák alatt a 
jelentkező szegény felek panaszait meghall-
gat ja és ez ügyekben felvilágosítással, utba-
igazitással ,és tanáccsal! szolgál; b) ha az 
ügyben további intézkedés szükséges, fölve-
szi a tényállást és lalzt azonnal az illető köz-
igazgatási hivatalhoz juttatja, 

iGlZ ,di hivatal 
köteles a népbivatal ilynemű megkeresését 
minden bürokratikus eljárás mellőzésével 
rövid uton, vagy azonnal elintézni, vagy pe-
dig ugy, hogy a tényállásiról ,a szükséges fel-
világosítást megadja, vagy értesíti a néphi-
vata.lt, hogy aminiaik a lap ján a hivatalos uton 
a szükséges intézkedést megteszi; g) szükség 
esetén a fél részére beadványt készít. 

• A méphivatal részére Szeged város helyi-
, séget ós irodai felszerelést ad; egy Írnokot 
és egy szolgát bocsájt rendelkezésre. A nép-
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hivatal a jelentkezőik ügyeiről megfelelő ik-
tató-mutató könyviét vezet, melyben a fél 
nleve, az ügy- és az elintézés illetve nyilván-
tartási iföljegyizés van fa l tünte tve A /hivata-
los órákat az ügyvédi kamara a váras klöz-
igiaizgatási bizottságával, egyetértve állapít-
ja meg 09 ez kellő módcin. és megismételve 
közzé teendő ,és az erre vonatkozó hirdetmény 
a hatóságoknál kifüggesztendő. 

Az ügyvédi kamara /részéről -kiküldött 
felügyelő bizottság tagjai t , fölváltva kötelesek 
lehetőleg minden hivatalos napon tisztükben 
leijárni és ha szükséges, az ügyeletes kar tá r s 
segítségére lenini. 

lA közigazgatási bizottság ellenőrző kö-
zege különösen 'arra figyel, .hogy a néfphoivatal 
megkeraséstai a hatóságok részéről ikellő mél-
tatásban és gyors elintézésben részesülnek-e 
és a szerzett tapasztalatról a közigazgatási 
bizottságban jelentést tesz. 

Az ügyeletes ügyvivő tiszteletdíjban ré-
szesül ós ezen düj a méphivatalnak nyúj tan-
dó és aiz ügyvédi kamara /pénztárában keze-
lendő állami és városi segély utján fedezte-
tik. A .felügyelő és ellenőrző tagok tisztüket 
díjtalanul látják él. Az ügyvivő és a stegéd-
kezők az elébük jutott ügy,bői kifolyólag 
ügyvédi képviseletet nem vállalhatnak, Az 
ügyek körül őket titoktartás kötelezi. 

A szegedi ügyvédi lkam,ara a néphiivatal 
működéséről1 évenként a:z igazságügy- és a 
!l:i'fiigy,mi,niivjtteri|uim!n,alii, valamint ISzieged 
város törvényűatósájgánaik és közigazgatási 
bizottságának jelentést tesz. 

Mint már említettük, a népűivatalbap hi-
vatalos órákat szerdán és szombaton délelőtt 
fiz órától délután két óráig tartanak. 

SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET. 

Sxinháxi mf t sor : 
P É N T E K : A hónapos szoba, vígjáték. 

Pára t lan 1/». 
SZOMBAT: Szirén, operett. (Bemutató.) 

Páros f/«. 
VASÁR/NAP este: Szirén, operett. (Bér-

letszünet.) 

A hónapos szoba, 
— Vígjáték három felvonásban. Irta: F a r k a s Imre 

Bemutatták a szegedi szinházban október 23-án. — 

Vauinak emberek, kik a fiataliság rózsia-
sffiiínü élveinek hangulatában élinek késő alko-
nyatig. Legnagyobb emlékeik az első ssseire-
lem, a legénykedő hebehurgyaság ós az élet 
függönyén átködlő álomvilág. Ezektn,ek a me-
-riemlgő kiisikaruakniak ia' természetrajzát Ikon-
stríuállta, meg Farkas Imre u j darabjában. 
Az a közöniség, mely naponta a színházban 
szerzi meg a lelki szükségleteit teljesen, ki-
eMgiitő, mérsékelt idegizgalmat, hajszálnyira 
ugy érez, szeret é® tenyészik, mint íBod,ar Pé-
ter, A hónapos szoba oiimü vig színpadi put-
purri költői hajlandóságú hőse; semmi seím 
természetesebb tehát, minit hogy ,az ilyen 
kedVesen áttetsző, bidlermájer hangulatu tör-
ténet a zajos és őszinte siker miniden meleg-
ségével közelíti meg az átlagsziveket. 

Fa.rlka® Imre vígjátékán,ak értékeiről 
szólván, első sorban ez az okos opportunitás 
tüniik szembe. Farkas Imre nem drámaíró, 
hanem a költő; érzelmes, Petrarca-dalok és fi-
nom Tennysönt-roimáneok költője, akinek floiü-

vészete az eigyszeirüség eszközéivel hat. Nála 
a megétrzéis és kifejezés egyetlen ősformaána 
redukálódik vissza, de ez a forma aztán biz-
tos, mint a halál. Ez megindít, megkalp, tap-
sot a ra t ,és megbabonáz. Vígjátéka is olyan', 
mint. egy hosszura nyújtott, lirai költemény: 
érzelmes, egyszerű és romantikus lágyságit. 
Drámai magja, h,a van, beleoílvlad ,a környe-
zet l írai sziniesiségébe. Fehér darab, — /mon-
danék a lányos maimák meggyőződéssel s 

már most egészen uniudiegy, h o g y ennyi fe-
hérség az élet illúzióját kelti-e, vagy pedig 
egy sápadt, holdvilágos é j hangulatát? A da-
rab szereplői kissé rejgényesek és könnyed 
karakterűek, de ott van közöttük Klárii, a 
kispolgári család egyszerű ,gyermekei, aki 
a másféle színpadi dámák /között ugy libben 
elő, mllnt pacsirta a büszke parádiilosommada-
rak között, — ő a Farkas Imre bölte/ményei-
uiek legotthonosabb ós legigazibb, miért leg-
böhb szeretettel megrajzolt alakja. És persze 
szólni lehet arról i®, hogy az egyes jelenetek 
ügyes fölépítése, a, párbeszédek tómusia és a. 
játék szövevénye ép olyan ikedve® csemegéje 
a uázőniak, miint azok a csipkézett szélű da-
lok, melyekben megint csak a versíró Fa r -
kas Imre meleg poézlise szólal meg u j vál-
tozattal. 

A darab első felvonása a f r iss szatíra 
je.oyéhen, /indul meg. Bodor Péter, ünnepelt 
iró és köM. meglehetősem undorodik környe-
zététől, melybe előkelő és gazdag felesége 
emelte. iSzmtilmiemtiáli® pillanataiban, felimei-
rii.l kétpzeleiéblpu ,annak ,az egyszerű hónapos 
szobának ,a képe, ahol küzdelmes i f júságá t 
töltötte. A költő felesége érti a módját, ho-
.o-yqjn kell /szeretőkre sziert tenni és a, vígjá-
ték hősét, viisszalkelrgetn'i a hónapos szobába,, 
mélyben- egy igém hangulatos, sz/ime® máso-
dik fél vonásnak kell lejátszódnia. A költő 
tehát beállít .Huvrarlekmé asszonyhoz, régi 
szállásadónőjéhez, ahol a jó asszony által to-
borzott kémikus kvartett, harsogása fogaidia 
b a szerelem int feléje Klári leányzó .képé-
Íren. Kár . hogy innén kezdve az élesen kira j -
zolt /szatirikus kép mind szentiimentálisiabb 
lágyiságuvá válik. Bodor Péternek meg ke.ll 
érnie a drámai bonyodalom kedvéért, hogy 
felesége találkát ad egy szeleburdi muzsi-
kusnak, a találkát pedig dehogy is lehetne 
elképzelni másutt!, milnf. lalhhain iá bizonyos 
hónapos szobában. A dolgok igy szépen tisz-
tázódván, Bodor Péter elválik a nagystílű dá-
métól ós féleségül veszi a szonettek' kilesi 
Klár i já t , mire elfogy a poézis és/ a (függöny 
lehull. 

Ez az egyszerű kis történet, a színpadom 
lejátszva, igen vegyes érzelmeket idéz elő. 
Néha túlteng .benne a banálitás, máskor bo-
ti ózati és szatirikus elemek lengik át a vidá-
man viritó romantikát, Ez az oka, bogy egy-
séges hatásról beszélni sem lehet. A külső 
sikernek ismertető jelei: tetszés, taps ós vi-
dámság, bőven jelentkeztek; mélyebb és ér-
tékesebb eredményt talán maga a szerző sem 
akart elérni, aki az előadást bevezető kon-
feramszábam elszántam megvédelmezte a szen-
timentális hangulatok irodalmi jogosultságát 
s .mindijárt szemléltető románcba sűrített, 
tszappanibubarékszerü kvinteszeniciáj át. 

Az előadás nem állította nagyobb felada-
tok elé a vígjátéki személyzeteit, mely egész-
ben jól megállotta helyét. Körmendi Kál-
mán nem vette komolyam' a szerepét s ezért 
kissé elnagyoltai, átszágruldotta azt, mim/t aki 
röstell vele hibelődmi. iS volt oka rá, A költő 
feleségét Szohner Olga megszokott kedvessé-
gével adta, de elfelejtette a l ak j á t karakteri-
zálni; szerepét inkább csak elcsevegte, mint 
megjátszotta. Élés és színes volt Miklósi 
Margit egy bőbeszédű polgárasszony szere-
pében; az ő alakításában volt a legtöbb ter-
mészetesség és hangulat. Talián Anna ugyan 
azzal az erős ambícióval játszotta /meg a da-
rab egyetlén lányalakját , ami első bemutat-
kozását jellemezte; beszéde helyesen tagolt 
és paintirozott, de mit ér mindez, ha a kis-
asszony eddigi iszimpadi pályafutásában m á r 
épen elég rut int szerzett arra, hogy termé-

szetes maivságát teljesen elveszítse. Turányi 
jellegzetesen adott egy szeles zeneszerzőt, 
Krisztinkovics pedíig egy agyalágyult állam-
titkárt, Kabineta,lakitást mutatott Szatmári 
Árpád a dalárda igazgatójának fényes alak-
jában1; általán a színész-élet harmóniájába 
fényesen beleillő négytagú dalárda szereplése 
jóízű humornak vált bőséges forrásává. Az 
előadásiban még Héltai és iMihó vették részt 
sikerrel. 

A közönség, mely a színházat teljesen 
megtöltötte, igen ijól mulatott a darab mó-
kás helyzetein 'és a szerzőt, aki néhány han-
gulatos, bár szokványos dalkompoziciójiát is 
belelopta a darabba, a szereplőkkel1 együtt 
sokszor kitapsolta. 

* Magyar Iró darabja Strindbergről. 
Antal Sándor, akinek ,a közelmúlt, két köny-
vével kapcsolatban szenzációssá avatta a ne-
vét, A mester cimem/ darabot irt. A hőse az 
északi irodalom utóbbi években aninyina -em-
legetett monumentális .nagysága, Strindberp. 
A nagy iró háziasságáról Íródott Antal szín-
darabja, aranyi- mélységgel' és meleg érzéssel', 
amely csak e mindén emberi lélek i rán t fo-
gékony iró lelkében foganhatott. meg. Antal 
Sándor most Nagyváradon él, die a mult év-
ben! tért halzia Svédországból, ahol hosszabb 
ideig élt ós teljesen ismeri ,a svéd éfetet ós 
irodáimat. 

* A szorgalmas színtársulat. Polgár 
Károly pozsonyi színigazgató Pozsiony ós 
Soproni városi közöin/sége előtt egyszerre ját-
szik1 nagyszabáNu /művészgárdájával. Mult 
péntekien az émelkeisszeméllyzat "Sopronban a 
Traviata operát, szombation, és vasárnlap a 
Diákhercegnő bemutatóját és dé'utánli elő-
adásiként a Lili operettet adta elő. Pozsony-
ban/ pedig ,a Hónapos szoba beimiutlaitóját tar-
tot ta rnejg ós színire1 hozta a Bent az erdőn 
és az Anatol eimü szinimüveket, ugy, hogy 
hároim nap alatt két városban nyolc előadást 
tartott, minidkét helyen egy-egy bemutató-
val. A két város közönséige n/agy szeretettel 
támogat!a Polgár Károly fáradozásait, ame-
lyek tellj/es epismterést órcTeknelnék. 

* A párisi Bataüle-bemutató. A Nász-
induló, A botrány, A balga szűz, A meztelen 
nő, A szerelem gyermeke és A fáklyák Bu-
dáp/eiqtén, i s (népszerű iszerzc|jéniek!, BataUle 
Henryn/ak Le Phaléne („A pillangó") cimü 
régyfölivanásois u j d rámájá t tegnap este mu-
tatták be ,a párisi Vaudeville-sziniházban. A 
darabot a tegnapelőtti főpróbán, mint párisi 
távi ra t jelenti, nem fogadták nagy /elismerés-
inél, sokan lelkesen tapsoltak, de voltak olya-
nok is, akik élénken pisszegtek. A premiér 
után bizonyára nagy v i tá ra fog alkalmat, ad-
ni Bata/ille u j darabja, amely a legelőkelőbb 
társaságban játszik és hősnője egy fiatali, sza-
badnevtelésü leány, Trya kisosszoíny. A leány 
megtudja, hogy tüdőbajos és csak néhány 
évig élhet, ezért — miint a pillangó a lángba 
— beleveti magát ,az élvezet á r j ába éis el-
pusztul. A pillangó elégeti szárnyait . . . A 
darab föltűnően erotikus, emberei teljesem 
másképpen beszélnek, min t BatarBe többi 
darabjában, A leány szerepét Yvónmie de 
Bray játsza,, a fő férfiszereplők pedig Pau l 
Capellani, Pierne Masgnier és Pieirre Pradier. 

* A Germinal premiérje. Zsúfolt házak, 
előkelő közönsélg nézte végig csütörtökön/ tes-
te mindkét előadásnál a Germinal bemutató-
ját, Zola Emilnek ezt a vi lághírű szociális 
-drámáját ugy dolgozta föl a kimematoigrar 
fia, hogy az ember még csak hozzáfog/hatót 
se tudott volna elképzelni. A közönség való-
ságos ovációban részesítette Vas Sándor 
igazgatót, aki mérhetetlen! agilitásával és 
körültekintésével lehetővé tette ezt a párat-
lan műélvezetet. Amilyen mértekben hatot-
tak a darab egyes főbb jelenetei, olyam ál-
talános tetszést aratott a Korz/ó-nagymjozgó 
kilenctagú zenekarának művészi játéka, A 
zenékar ugyanis a kisérő muzsikát a leg-
klasszikusabb darabokból /állította össze, a 
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melyek valósággal beleolvadnak Zola .zsenúá-
Lis müvébe. — A •Korzó-nogy,mozgó igazga-
tósága kéri a közönséget, hogy a Germinal 
.következő előadásaira .a jegyeiket már a nap-
pali pénztárnál szerezze .be, mlert este -eset-
leg hiába fáradna el a színházihoz. 

Szervezkedjenek 
a szegedi asszonyok! 

—Nem kell tűrni az éíeimiszer|drágaságot.—• 

(Saját tudósitónktól.) Abba már kezdünk 
beletörődni, bogy nincsen pénz, de az a prob-
léma -mégis megoldatlan, hogy azt a pénzt, 
ami mégis van, hogy osszuk he gazdaságo-
san? 

Mi, férfiak, -meglehetős hidegen, sok 
nemtörődömséggel megyünk el a kérdés mel-
lett, mert az asszonyok dolga, nem a mi dol-
gunk. Mi oda adjuk minden hónap elsején a 
pontosain kiszámított koronákat, a többihez 
semmi közünk. Tudjuk, hogy a drágaság egy-
re nagyobb, hogy az 'él e irni szeruzsorának mim-
csen határa, de viszont megkívánjuk, hogy 
speciel a mi feleségünk két korona árát tud-
jon vásárolni egy koronáért. 

Tény ,az, bogy a piacra kimenő asszony* 
ban ösztönös, elevenséggel él az az ambíció, 
bogy a lehető -legolcsóbban- vásároljon, be is 
csapja a kofát. Sokan azt i-s mondják, 'hogy 
amelyik asszony nagyon- szereti a z urát, az 
nagyon Olcsón vásárol. Vagy inkább meg-
fordítva: a piacon léhát megtudni, hogy me-
lyik asszony szereti igazán a férjét. 

Nem ismerünk -asszonyt, aki nem szeret-
ne vásárolni, most azonban megtörténik 
ezer és ezer háznál a z a csoda, hogy a házi-
asszony -kétségbeesve gondol arra, hogy mi 
mindent kell vásárolnia é s hogy a pénz vá-
sárló értéke kegyetlen módon megcsökkent. 
Két koronáért alig adnak -m-a annyit, mint tiz 
év előtt -egy koronáért. A mindennapi szük-
ségletek aránytalan: drágulása n-em normá-
lis. ; 

Tapasztalatból tudja miniden házi-a|sz-
szony, 'hogy -az élelmiszerdrágaságot és a 
többi nélkülözhetetlen- cikkek árának horri-
bilis emelkedését a kialozlkodó spekulánsok 
idézik élő, akik egyformán megkárosítják a 
fogyasztókat és a becsületes kereskedőket. 
Ezzel ma tisztában van már mindenki. Vi-
szont azt is felháborodva tapasztalhatja min-
den háziasszony, hogy ezek a felelőtlen- ku-
fárok kitűnően vann-ak szervezv-e, -maguk a 
-kipróbált becsületes ségü kereskedők is tehe-
tetlenek ,a -nagy reklámmal dolgozó, tisztes-
ségtelen ikonkurreneiával szemben. Ebben az 
egy .pontban- kereskedőink is hibásak, mert 
nem akarják teljes -értéke szerint elismerni 
a nyomtatott betű szuggesztív hatását és nem 
használják fel a -reklám hatóerejét. Mert azt 
csa'k nem lehet elképzelni, hogy ha a reális 
árakkal, tisztességes árukkal dolgozó keres-
kedő is olyan .gyakran és Olyan terjedelem-
ben hirdetné áruit, minit a spekuláns: a kö-
zönség nem tudna különbséget tenni a jó és 
•rossz között. A fogyasztó föltétlenül a -jóne-
vü kereskedőhöz vi-nn-é a pénzét. 

Azon-ba-n a becsületes kereskedő egyma-
ga nem tudja .megvédeni a háziasszonyok 
érdekeit. Kell, hogy maguk az asszonyok 
álljanak harcvonalba, tömörüljenek, szervez-
kedjenek az élelmiszeruzsora ellen, az elvi-
selhetetlenül nagy drágaság csökkentése ér-
dekében. 

Mikor a feminista-kongresszus tá rgya-
lásairól beszámoltunk, hosszabb cikk kereté- ' 
ben foglalkozott a Délmagyar ország azzal, 

hogy milyen nagyszerű eredményeket ért 
Bécsben az Osztrák Háziasszonyok Egyesü-
lete. Nagy öröm-mel üdvözöltük a Budapesti 
Háziasszonyok Egyesületének megalakulá-
sát. Most ez a budapesti egyesület -megkezd-
te működését, a budapesti háziasszonyok 
szervezkedtek, gyűléseznék és lehet, 'hogy a 
legközelebbi jövőben már a bécsihez hason-
ló siker fogja koronázni munkájukat. 

Valahányszor egy üdvös, progresszív 
mozgalom megindul a fővárosban, -a legel-
sők között .mindig Szegeden- támad vissz-
hangja. Szükség van is rá, hogy a szegedi 
.asszonyok szervezkedjenek, mert hiszen; a 
szegedi drágaság egyáltalában nem áll a bu-
dapesti drágaság mögött. 

A fogyasztók szervezkedése alatt nem 
azt értjük, hogy háziasszonyaink alakítsanak 
fogyasztási szövetkezeteket, mert Magyar-
országon- az ilyesmi nagyon kockázatos vál-
lalkozás, a szak-tudást nélkülöző, laikus veze-
tők a legjobb akarat -mellett is tönkreteszik a 
fogyasztási szövetkezeteket. 

A -szegedi asszonyok szervezkedésének 
az volna a célja, hogy együtt, nagy tömegek-
ben vásárolva biztosítsák a tisztességes ke-
reskedők ekszisztenciáját, jobb árukat köve-
telhetnek és befolyást .gyakorolhatnak az 
árakra. Propagandát csinálhatnak a legszük-
ségesebb tápszerek árának leszállításáért, 
küzdhetnek a szándékosan félrevezető nevek, 
minőségjelzés ellen, a hamis mértékek el-
len. 

A gazdasszonyok egyesülete felvilágosí-
tásokat adna a legjobb beszerzési forrásokat 
illetőleg, felolvasásokat, előadásokat -rendez-
ne, röpiratokat adna ki. K-üzden-e a magas 
vámok, fogyasztási adók, szállítási dijak le-
száll itása érdekében., a kartellek hatalma el-
len. • I - j 

De nem csak az élelmi cikkek árának 
csökkentését tudnák kivinni a szegedi házi-
asszonyok, hanem a tömeges fogyasztás biz-
tositásával azt is el tudnák érni, hogy szer-
vezetük tagjai a legtöbb kereskedésben 10— 
20 százalékos kedvezményben részesülné-
nek. 

Égető szükség van rá, bogy a-z asszo-
nyok ne csak jótékonysági és társad-almi 
egyesületekben tömörüljenek, hanem megal-
kossák a maguk politikamentes, gazdasági 
egyesületüket is. Ha ez a kifejezés: gazda-
sági egyesület, prózainak hangzik is, nem 
kell megijedni tőle, nem kell félteni az ideálo-
kat. 

A szegedi asszonyok tudják, bogy erős, 
céltudatos szervezkedéssel, -a piac uzsorásai 
ellen folytatott elszánt küzdelmükkel milyen 
eredményeket, a háztartás büdzséjében meniy 
nyi megtakarítást értök -öl a külföldi- háziasz-
-szonyok egyesületei. És mikor e sikereken 
felbuzdulva, Budapesten is önvédelmi harcra 
-készülnek a háziasszonyok; hisszük, bogy 
Szeged fogyasztó közönségének s. elsősor-
ban a magu-k érdekének védelmére megala-
kítják a szegedi háziasszonyok is mielőbb azt 
az egyesületet, mely a hatóság és közönség 
támogatása mellett felveszi a harcot a piac 
élelmiszerdrágasága ellen1. 

Elnapolják a reichsrathot? Prágából 
jelentik: A Nairodni Liszti jelenti késő éjjel 
Bécsben, föladott táviratban, hogy a lengyel 
klubnak tegnap a .parlame-nthen tar to t t ta-
nácskozása után az a hir ter jedt el, bogy ha 
a rutének obstrukciója tovább tant, számolni 
kel azzal, bogy a reixrátot a jövő héten föl-
oszlatják. Ugyanezt a hint közli a Prager 
Tag blatt is. 

Vizsgálat a monarchia ellen?! 
— Szerb híresztelés. -

(Saját tudósitónktól.) Franciaország 
szereplése kissé érthetetlen, -kezd már lenn-i. 
Mindinkább beleakar avatkozni a balkáni 
ügyekbe. Csak természetes, hogy az elége-
detlen Szerbia kapva-kap az ilyen jóakaratú 

' érdekilődés-en. Belgrádi politikai körökben, biz-
tosra veszik, hogy Franciaország, noha tu-
domásul vette Ausztria és Magyarország ul-
timátumát, teljesen megőrizte akciószabad-
ságát. Hir szerint Franciaország vizsgáldtot 
fog indítani az ultimátum megokolására vo-
natkozóan. A lapok azt a hirt közlik, hogy 
Franciaország közölte a szerb kormánnyal, 
hogy Ausztria és Magyarország eljárását 
legutóbbi demarsa alkalmából helyteleníti és 
csak föntartással vette tudomásul. 

Íme, -ilyen dolgokat próbálnak -Belgrád-
ban. És Franciaországban szintén ilyen, han-
gon irnak a lapok, telve a monarchia iránt va-
ló gyűlölettel. Érdekes és kellemetlen —hisz 
Szerbiának nem ikd-1 egyéb, csa'k ilyen nagy-
hatalmi ugíiatls és rögtjön harcra-készül. 
Harc ugyan -nem -lesz, manőver és kellemet-
lenkedés azonban könnyen lehet. Amint a -mul-t 
példák olyan, szépen bizonyítják . . . 

A mai napon -még ezek a jelentések érkez-
tek: 

Belgrád, Október 23. Politikai körökben 
biztosítanak arról, hogy a francia külügyi 
hivatal értesítette a kormányt, hogy Fran-
ciaország ugyan tudomásul vette a monar-
chia ultimátumát, de teljes akciószabadságát 
azért föntartotta magának. Franciaország 
meg fogja, vizsgálni azokat az okokat, .ame-
lyek a monarchiát az ultimátumra állítólag 
kényszeritették. Olasz lapok hangsúlyozzák, 
-hogy a konfliktus az olasz-szerb szimpátián 
inem változtatott, mert a monarchia akciója 
elszigetelt volt és az olasz kormánynak nem 
is volt róla tudomása. 

Athén, október 23. A görög-török béke-
d-elegátus-ak tegnapi ülésén .több .fontos pont-
ra megegyezés j-ött létre. A békéd alogáto -ok 
ma délután tartották utolsó ülésüket. 

Szófia, október 23. A Veeserna Posta ma 
.azt követeli, hogy a bolgár tornászok a lai-
bachi tornásEkongtressziuson csak akikor ve-
gyenek részt, ha a szerb és montenegrói tor-
nászok neon mennek el a kongresszusra. 

— A derék bolgár tornászoknak — i r ja 
a Veeserna Posta — nem lehet többé semmi 
dolguk a szlávság árulóival! 

Fiume, október 23. A-Szkutariban funk-
cionált nemzetközi őrség feloszlatása után 
Burley angol admirális, a szkutarii őrség pa-
rancsnoka tegnap délután Cattarón át Fiú-
méba érkezett és vasúton Velencéig, innen 
pedig Angliába utazott. Barry Richárd lovag 
altengernagy, volt haditengerészeti akadé-
miai parancsnok, aki szintén Szkutariban. 
tartózkodott, szintén vi-sszatért álloimáshe-
ilyére. 

Cetinje, október 23. A montenegrói 
szkupstinát november elsejére hivták össze. 
A kormány fontos törvényjavaslatokat .fog 
a szkűpstina elé terj-eszteni, amelyek között 
legnagyobb figyelmet érdemel a montenegrói 
hadsereg újjászervezéséről szóló törvényja-
vaslat. A hadsereget modernül át .fogják ala-
kí tani és valószínűleg a békelétszámot is föl 
fogják emelni. Egyidejűen törvényjavaslatot 
terjesztenek elő Bécsben, Pótervárott és .Bel-
grádban létesítendő követségekről és az u j 
diplomáciai hivatalok a jövő évi január el-
sején már meg is kezdik működésüket. 

Bécs, október 23. Wied Vilmos herceg, 
akinek az albán fejedelmi trónra a legtöbb -ki-
látása van, a jövő hét elején Bukarestből 
Bécsbe érkezik és találkozni fog Berchtold 
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gróf külügyminiszterrel, Ihogy vele az albán 
trón kérdéséről tanácskozzék. A herceget a 
király is kihallgatáson 'fogja fogadni. Bécs-
ből Wied Vilmos herceg Rómába -megy, 
ugyancsak az albán trón ügyében. 

Halálos szerencsétlenség 
la rőkusi állomáson. 

— Elgázolt a vonat egy mozdonyvezetőt. — 

(Sajóit tudósítónktól.) Aliiig miulilk el hó-
n-aip anélkül, hogy a iRóknsi-álfomá&oin, valia-
mi hatosét, va,gy sízerencsétitenisiég ne történ-
jék. -Az állllomásinak erős forgalma van és ez 
-a forgaliolm a:z utóbbi időben különösen imieg-
inőveikedeitt, amióta Bajia.—ŰBátasiziélklan át köz-
lekedik ;a Nagyvárad—ifiuimei [gyorsvonat (Ez-
zel síziembeln az állomási isizük, kitosiiny, beren-
dezése pedig konsaertütlén; elavult ós nem fe-
lel ímeg a inlagy forgalomnak. Különösen es-
te, via,llók)f|2)giall! étetvejzélyben ifoaiogiuiaik laz 
utasok és az alkalmazottak, ment. ilyenkor ér-
kezik és indul ,a legtöbb vonat, a pályáiul var 
pedig gyatrán van viliágitva. 

A legutóbbi szerencsétlenség, atmietliy teg-
nap éjszaka negyed tizenkettőkor történt -a 
Rókusi-ál Lom ásóin , szintén annak tulaj doni t-
haitó, -h-ogy a pá]lyaudv,a,n bietrieudleaéire hiá-
nyos. Igy történhetett csak meg, hogy a 
iHódimiezlővásáTihalyirőli éilkaző siz|améiy v-oralat 
elüttött egy mozdony vezetőt, aki épen szol-
gálatát .aikarrta teljesíteni és a másik vágá-
nyon lévő t-eberrvom-athoz igyekezett, amely-
nek Szabadka-felé keltett indulni. A nagy 
sötétben még a mozdonyvezető gyakorlott 
szeme sem vette észire a közeledő vonatot ét 
épen előtte lépett a sitttok közé. A szerencsiét-
ten vatsiu-tuist elütötte a vonat ás halálos sé-
rüléseket isizieinvadett. 

Aiz -eisiet pósiztetei ,a következők: 
Tegnap étj jel 11 óra busz porakor érkezett 

be Szali,a dikia-felől a fiumei gyorsvonat a má-
sodik sánpátrioin. Ugyanekkor a negyedik sín-
párom indulásra készen állott egy tehervonat, 
amelynek Margitai János volt a mozdonyve-
zetője és amelynlek Szabadkára kellett ímen-
má. lA tehervonat tertmésizetesen csak a gyors-
vonat megérkezése utáni indulhatott útnak, 
imi vei Szabadkára osaik egy sin pár vezet és 
ezért Margitiai János leszállott -a nmozdonyá-
iról és bement laz étterembe -addig, mig a 
gyorsvontat megérkezik. 

A gyorsvonat -a menetrendszerű, időben-
be is ijötit az állomásra és mikor ezt Mangitai 
meghallotta, távozott -az -étteremből, hogy a 
•negyedik sinpár-otn levő telim-vonalához men-
jen, amelyet neki- kellett vezetni. Margjltlai el 
-is indult ia síi-niak között és a mellette elha-
ladó gyorsvonat mögött akart a tehervonat -
hoz jutni. -De -ebben -a -pillanatban jött -be -a 
gyors- és a. tehervonat között .lévő harmadik 
sinpárom a iVá-sárihely-felől érk-aző személyvo-
nat. Ennek mozdonya elkapta Margitmt és 
harminc—negyven méter távolságra magával 
vonszolta. Margitai azonban vól-étl|enségb-ö.l 
ugy esett el, hogy 'a v-oniat kerekei -n-em men-
tek keresztül Pajta, mert épen a síinek közé 
bukott, de a mozdony alsó része -összenyom-
ta -éte m-agával vitte. A mozdonyvezető a fe-
jén borzalmas sérüléseket szenvedett, a, moz-
dony ugysz-ól váin szétroncsolta a fejét. 

A szer-eineséttensléget. aizanln-al észrevették 
a Vasúti alkalmazottiak. Kovács Eerenic, a 
személyvonat vezetője és Vastag Antal- fütő 
jelentést -tették -az esetről. -M-argitait eszmé-
let.k-n állapotban szállították ia mentők a köz-
kórházba, ahol oslak 'ina délben tárt eszmé-

letre. Borbola J-enő -dr. rendőrségi osztály-
jegyző kiment ia -közkórházha és ddhallgialtta 
M-argitait. A mozdonyvezető elm'ondta, h-ogy 
34 éves, nős, egy gyermek atyja, iSz-egeden. a 
Feltámaidás-ntca 25. sízám alatt lakik. Kérte 
a rendőr,séget, hogy családját, értesítsék a 
baliasietről, mert odáh-aza azt hiszik, hogy 
szolgálatban van. 

Az -orv-osiotk véleménye Szerint Margitai 
sérülése olyan snly-os, -hogy étettren-mair-a,dú-
sához minős remény. A rendőrség a stzeirpn-
cséítlenjségről értesítette a sjzegedi ügyészsé-
geit i®, najert valószínű, h-ogy -a forgalmi t.iislz-
tet gondatlanság terheli, -mert egyszerre há-
rom vonatot is ,beiengedje|tt a szűk állomásra. 
A személyvonat vezetője eltein ;is megindult 
az eljáriás. 

Skerlecz a horvát helyzetről. Skerlecz 
Iván báró királyi biztoshoz audienciája után 
a Neue Freie Presse munkatársa kérdést in-
tézett, a horvát politikai helyzetre vonatko-
zólag: 

— Tekintettel a bonyolult horvátországi 
viszonyokra — mondta Skeri'.ecz — egyelő-
re még a helyzet óvatos megítélése van he-
lyén. Főile-g azért, mert a kibontakozással 
összefüggő kérdések tárgyalása imég folya-
matban v-an. Tekintettel azonban arra a kö-
rülménybe, ho-gy minden -tekintetbe jövő fak-
tort az a törekvés hat át, h-ogy Horvátország-
ban helyreálljanak a normális viszonyok, 
mindenesetre remélhető, h-o-gy ez a cél elér-
hető is lesz. 

Minisztertanács. Budapestről jelentik, 
hogy ima este 6 órától 8 óráig Tisza István 
gróf elnöklésev-e! -minisztertanács volt, ame-
lyen a kabinet minden- -tagja megjelent. Fo-
lyóügy-eket tárgyaltak l-e. 

H 1 R E K. 

J\z®g@ái kalendárium. 

Pintek 

— varrógép, kerékpár, ~ 
grammofon és nagy lemez 

raktára 

SZEGED, OROSZLÁN UTCA. 
Telefon: 1 3 - 2 2 . 

V i l á g h í r ű 

Smith • 
Premier 
irógépgyár szegedi vezér-
képviselete és mintaraktára. 
Elárusitás kedvező részletfi-
zetési feltételek mellett. Nagy 
mechanikai javitó műhely. 

Az összes irógépkellékek 
legolcsóbb beszerzési forrá-
sa. írógépek jó karban tar-
tását jutányosán elvállaljuk. 

AZ IDŐJÁRÁS: A meteo-
rológiai intézet jelentése 

A 9 § szerint: Egyelőre változás 
JF | nem várható, később nyu-

^ ^ W 1 9<d fe'ól hősülyedés és el-
»I vétve csapadék valószín ii, 

in.j.ij. iiaraiiMjw^iiiaJ. * 

Svrgönyprogmózis: Későb b 
hűvösebb, elvétve csapadék. — Déli hőmér-
séklet: 10.4 C volt. 

A VÁROSHÁZÁN valamennyi hivatal-
ban délelőtt 8 órától 2 óráig van hivatal. A 
polgármester betegsége miatt nem fogad; a 
főkapitány 11—1 óráig fogmd. 

A TÖRVÉNYSZÉKEN, táblán, a máv. 
üzletvezetőségnél és a munkásbiztositó-pénz-
tárnál délelőtt 8—2 óráig van hivatal. 

A KÖZKÓRHÁZBAN: a beteglátogatási 
idő délután 1—3 óráig tart. 

VÁMOSI SZÍNHÁZ: Este 8 órain,r 
A hónapos szoba, énekes vígjáték. Bemutató. 

URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután 5 ómtól 
kezdve este 11 óráig: Bűn és bűnhődés. 

VASS-MOZI: Délután 5 órától kezdve 
este 11 óráig: Végzetes nyomok. Dráma 2 
felvonásban. 

EDISON MOZGÓ: Délután 5 órától este 
11 óráig: Haláltánc, detektív dráma 3 felvo-
násban. 

KORZÓ MOZI: Az előadások tartamok 
délután 5 órától este 11 óráig: Germinál. 
Nagy szociális dráma 8 felvonásban. 

A jogászok szomorú dátuma 
— Élűibe lép a két évi ügyvéd-helyettesség. — 

(Saját tudósít ónktól.) Az -iigyvéd-vizsV 
gáló -bizottságnak még s-o-ha annyi dolga nem 
volt, mint amennyi most van. Délelőtt, 'dél-
után folytonosan működik a bizottság, hogy 
meggyőződjék a rendkivül- nagy számban 
jelentkező jelöltek képzettségéről és megítél-
je, hogy -melyik (jelölt méltó az ügyvédi dip-
lomára, melyik nem. Hiszen- az ügyvédi vizs-
gának mindig nagy volt a jelentősége és aki 
•letette, az mindig ugy lélekzett fal, mintha 
•mázsás kő esett volna de a szivéről, a mosta-
ni ügyvédi vizsgák jelentősége azonban mesz-
sze felülemelkedik az eddigiekén. 

Október 31-én jár le ugyanis az a termi-
nus, amelyen tul már nem lehet „csak ugy 
kiakasztani a táblát", hanem — az 1912. évi 
VII. törvénycikk értelmében — a diploma 
megszerzése után még két évig ügyvédhe-
lyettesi minőségben kell müködniök az ifjú 
ügyvédeknek. Az ügyvédjelöltek, akik -ez in-
tézkedésben szerzett j-ogaik sérelmét látták, 
•minden köv-et megmozgattak annak az -érde-
ké ben, ho-gy ő rájuk — már mint a törvény 
életbelépése idején már t e jegyzett ügyvéd-
jelöltekre — ne vonatkozzék a két évi ügy-
véd'hely-ettesség kötelezettsége. És tényleg 
sok arguim-entuim-ot is tudtak felhozni az iga-
zuk .mellett, de akárhogyan igyekeztek is, 
az igazságügyminiszt-er mindig csak azt haj-
togatta, hogy ha a budapesti ügyvédi kamara 
is magáévá teszi az ügyüket, akkor inek-i sin-
csen kifogása az ellen, hogy kitolja az átme-
neti idő-t. Am-ig azonban -ez -meg nem történik, 
addig semmit sem tehet az érdekükben. 
Minthogy azonban az ügyvédi kannak s-emmi 
kedv-e sincsen ahlhoz, hogy az egyébként i-s 
•túlzsúfolt ügyvédi pályára való lépést — ha 
átmenetileg is — megkönnyítse az uj gene-
rációnak, ugy látszik, mos-t már véglegesnek 
tekinthető az október 31-iik-i terminus.. 

Ennek tekintik maguk azok az elsősor-
ban érdekelt ügyvédjelöltek -is, akiknek már 
megvan a szükséges gyakorlati idejük s igy 
most már jogukban álíl vizsgára jelentkezni. 
A három évi gyakorlati időt letöltött jelöltek 
óriási tömegben vonulnak a vizsgabizottság 
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elé, ugy -gondolkozván., hogy ha még ebben 
a hónapban megszerzik a diplomát, egyálta-
lán nem érinti őket a sérelmes rendelkezés és 
azonnail megnyithatják ügyvédi irodájukat. 
Ennek természetesen az a feltétele, hogy az 
illetők az összes szakcsoportokból megfelel-
nek, mert akit — akár csak egy szakcsoport-
ból is — visszavetnek, annak már helvettes-
kednie kell -két esztendeig. 

A jelentkező ügyvédjelöltek számát fo-
kozza az a körülmény, hogy már -március és 
április havában is -nagy volt a vizsgázók 
száma, mert sok „előrelátó" ügyvédjelölt ugy 
gondolkodott, hogy olyan időben kell vizs-
gázni, hogy -még meg tehessen. — bukni, a 
kétévi helyetteskedés kötelezettségének ve-
szedelme -nélkül. Minthogy pedig a szigorú 
cenzoroknak volt ;rá gondjuk, hogy jelenté-
keny számú jelöltet visszavessenek, azok a 
szerencsések, akik nem egész évre, hanem 
csak hat hónapra buktak meg, most még 
megragadják ,az utoljára kínálkozó alkalmat, 
hogy a régi rend szerint kezdjék meg az iigy-
védeskedést. 

— Kétszázezer katonaszökevény. A 
bécsi osztrák parlament kivándorlási bizott-
sága ma délután ülést tartott, amelyen, Geor-
gi landwehrminiszter szenzációs nyilatkoza-
tot tett. Szigorúan, bizalmas, amit mondott, 
ugy, hogy a bécsi lapok a részleteket nem 
közölhetik, csakis az elkobzás veszedelmé-
nek terhe alatt. A főadat azonban az, Ihogy 
Ausztriából az utolsó évben mintegy 90—118 
ezer azoknak a hadköteleseknek száma, akik 
nem állottak sor alá, hanem kivándoroltak. 
Majd igy folytatta Georgi: 

— Magyarországon a helyzet még szo-
morúbb, mert ott az utolsó évben százhuszon-
ötezer ember vándorolt ki a katonai kötele-
zettség közvétlen végzése előtt. Legtöbben 
Horvát-Szlavonországból vándoroltak ki. 

Georgi miniszter előterjesztése .rendki-
vüil- izgalmasan hato-tt, ment nem is álmodták, 
hogy hivatalosan ilyen megdöbbentő statisz-
tikáról tudjanak. A bizottság elnapolta a mai 
ülést és legközelebb kedden tárgyalnak eb-
ben a kérdésben. 

— Vilmos császár Konopistban. Wild-
parlcbál táviratozzák: Vilmos császár ma 
reggel 8 óra 55 perekor Konopistba utazott. 
Prágából jelentik, hogy a Ce-h értesülése 
szerint Ferenc Ferdinánd kirá lyi herceg 
trónörökös Ifőuidrvarmesteri hivatala di&zprn-
zá-ciót kért a holnap Ko-nopist'ban Vilmos 
qsászár tisztóltetéra .rtemdtezendő -nagy ebéd-
hez. Benes vikárius -a d'.iszipenizációt megad-
ta. A német esáiszár vasárnap meglátogatja 
Ferenc József uralkodót. 

— A Pesti Tükör szerkesztősigének 
sztrájkja és följelentése. Már napok óta be-
szélnek újságírói ködökben arról, hogy a 
Pesti Tükör ciimü napilap, amely ennek az 
évnek tavaszain1 ,iiüd!ul;t meg, baijiban van és 
nem képes sokáig ifön,tartani magát. Azok, 
akik a lap viszonyaival ismerősök voltaik, azt 
állították, hogy a lap életképes, azonban -a 
rossz gazdálkodás tönkreteszi .Ma ezeknek a 
miende-niand'ákniak pozitív formát aclott egy 
följelentés, amelyet Róna Lajos, Mester Sán-
dor, Uoványi Kornél és Maryittay Leó tet-
tek a Pesti Tükör igazgatója, Kurlander-
Kenéz lEde igazgató. Gyárfás Sándor kiadó-
hivatali igazgató és iSchrank Ferenc dr. or-
vos ellen, A följelentés hitelezési csalás és 
hűtlen kezelés cimén történt. A följelentök 
a Pesti Tükörnek munkatársai és följelenté-
sükben elmondják, hogy Kmrlánder és Gyár-
fás im-ár hónapok óta .nem fizetik meg nekik 
a laptól járó fizetésüket s a követelésük már 
elérte a húszezer koronát. Fizetésüket azért 
neon tudják megkapni, mer t Kurlünder és 
Gyárfás a bevételiek egy részét nem könyve-
lik el, hogy elvonják a hitelezők élők amely 
hitelezők .közé a -följelentést tevő hirl'apiirók 
is tartoznak. Augusztus 3-ón a részvénytér-

rág közgyűlést tantort, amelyen a, fölszámo-
lás lcerii.lt szóba. A munkatársak előtt gya-
nús volt ez a szándék, mert érthetetlen volt 
előttük, -miért aka r j ák a lapot megszüntet-
ni. Kutatni kezdték és kitűnt, hogy egy 40.000 
koronás pausálé, amelyet kevéssel a föl-szá-
molást kimondlaini akaró közgyűlés előtt vet-
tek föl, nincsen elkönyvelve. A -följelentők 
pontos kimutatást csatoltak följelentésük 
mellé, amelyben elősorolják részletenkiint 
azokat az összeget, amelyeket a Pesti Tükör 
különböző iintéaetektöl pausálé cimén ka-
pott, de a melyeket a. részvénytársaság igaz-
gazgatósága, illetve a lap kiadöhivatalii igaz-
gatója nem könyvelt el s igy elvont a 
részvénytársaságtól -s a lap hitelezőitől A 
följelentett igazgatóságnak, illtetve Kuirlan-
d-ernék és- Gyárfásnak a följelentés szerint 
-nem ez az egyedülvaló bűnük. Megtették 
-ugyanis azt, hogy a részvénytársaság .részvé-
nyeit a Magyair Érték és Iparbanknál elzálo-
gositották. Nyomda-számlát nem fizettek és 
igy a GlobusHnyomd-a követelése hatallma-s 
összegre nőtt. Kur tán d-er a .tevett .összegeket 
és jö'vedellmeket a feleségének adta és a fe-
lesége javára -ezenkiviil egy hatvanezer ko-
ronás követelést biztosított a Pesti Tükörrel 
fezemben. Bziz-eJ, -hogy nem könyvelte él a 
bevételeket és liogy részben a maga céljaira 
fordítatta Kuríándav, részben pedig -feleségé-
inek juttatta, a Iföljellentők -szerint elkövette 
a hitelezési csalást, A főkapitányságon Kernt 
Géza kapitány ma megkezdte a nyomozást 
ebben a szövevényes üigyben. Már-a egy egész 
sereg tanút idézett meg, akiket ki is hallga-
tott. Ezek a tanuk a-zoknak a pénzintézetek-
nek az .alkalmazottai és főtisztviselői, akik a 
följelentők szerint a Pesti Tükörnek leg-
utóbb n-agyösszegü pauráiét adtak. 

— Cseberják volt a gyilkos! Kievből 
jelentik: A pör tárgyalását ma nem lankadó 
érdeklődés mellett folytatták. Az első tanú 
Dianokovna masa-mód vol-t, -aki azt vallotta, 
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hogy augusztusban Cseberják Ludmillát iiu-
csizmákba öltözve látta. -Megkérdezte, nem 
Juscsinszkyé-e a csizmák, -mire Cseberják 
igy felélt: Talán megbolondulttal?! A masa-
mód hallotta Cseberjüktől, amikor azt hirdet-
te, hogy a zsidók követték el a gyilkosságot. 
A barlang 'közelében talált párnaci'háról azt 
mondja a tanú, hogy az biztosan Cseberjüké 
volt. Az egész tárgyafás során fíeilis nevét 
senki sem említette. Egyre valószínűbb, hogy 
Cseberják volt a gyilkos. 

— Zsarolás — baciüusokkal. Csikágó-
ban és N-ewyorkban a minap a legelőkelőbb 
társais-ág hölgytagjai levetet kaptak, amely-
nek szövege a következő: 

H a ön -ez-t « levelet .fölbontotta két millió 
rendkívül mérges baktériumot lélegzett be, 
amelyeket én tenyésztettem. -Önben tehát ve-
szedelmes ibet-egséig csirája, van, de azért -nem 
kell kétségbeesnie, mert egy általam föltalált 
radikális szer segitségével a fertőzést ellen-
súlyozni lehet. Ezt a szert azonban kilenc 
napon belül kell- alkaiimaianii Ha ezt a szierf 
meg akar ja szerezni, 1© kelll tennie . . . dol-
Lárt. 

A tev-elekeni nem vol-t aláírás és különbö-
ző címeket adott meg a néxlíelen levélíró, a 
hol a pénzt el kell helyezni. Minden levélben 
tekintettel volt a címzett vagyoni viszonyaira 
és ahhoz -mérten követelt tízezer dollártól 
százezer dollárig menő összeget. A leveleket 
átadták a rendőrségnek. A kémiai vizsgálat 
megállapította, hogy a leveleket valóban pre-
parálták baktériumokkal, ezek azonban ki-
hatlak s igy a levelek már ártalmatlanok vol-
tak. A levélírót -még nem sikerült kinyo-
mozni. 

— A kardiffi halálbánya. Londonból 
jelentik: Az Univerzál -bányába, .ahol -tudva-
levőleg még négyszáz áldozata van a múlt-
kori katasztrófának, a mentőszemélyzet busz 
tagja leszállott. A mérges gázok azonban ut-
jukat állták, s pár .pillanat alatt eszméletlenül 
estek össze. Ujabb mentőcsapatot kellett ér-
tük küldeni. Valamennyiüket sikerült meg-
menteni, azonban nagy részük súlyosan meg-
betegedett. 

— A némát film csődje. Berlinből irják: 
Néhány héttel ezelőtt hir érkezett a dán, film-
válilalatok zavaráról, most pedig a német 
film-ipar bajairól számolhatunk be. Ugy lát-
szik, a bajok sokkal nagyobbak, sokkal szé-
lesebb területre terjeszkedtek. A spekuláció 
-nagy mohósággal vetette rá magát a még le-
aratat lao területre, s ezrekből milliókat akart 
ta'k keresni a vállalkozók. A reális élet, a reá-
lis üzlet törvénye azonban boszut állott ezen 
a hazárd gondolaton s -ma nyakra-főre buk-
nak a .német vállalatok. Legutóbb a berlini 
Cines részvénytársaság zárta be -két színhá-
zát -és -műhelyét -s hiába keres rá 'bérlőket. 
Az eset annál is érdekesebb, mert nem tisz-
tán, a pénzügyi nehézségek játszottak -közre 
a krizisben-. Mint minden félig-meddig is mű-
vészi vállalkozásiban -része van a stilusinak, 
a müérzéknelk, a művészi megjelenésnek, ugy 
a moziban is. Ami-g a francia és olasz filmek 
diadalmasan járják körül a világot, a néme-
tek alig találnak piacot. Ez a német izlés ve-
reségét jelenti, a német színjátszásét, a né-
met művészetét. Ahogy a román -művészet 
elemei, melyek Németországba jutottak, el-
torzultak, nehézkessé lettek, ugy a filmen is 
-meglátszik az eltorzulás. ízlés, finomság, mű-
vész iesség, az olasz és francia filmek saját-
sága s ezzel teremtenek maguknak piacot 
Németországban is, ahol pedig számtalan 
gyár ontja .magából a filmeket. 

— Péni nélkül nincs lakodalom. Paris-
ból jelien tik: Nemrég jégyezte el egy Groy 
-henceg Leishman Narocyt, a® (Egyesül t-Ál-
Lararak volt berlini -nagykövetének Leányát. 
A® esküvőt ókitóbeír végére tűzték ki, most 
azonban bizonytalan időre elhalasztották. 
Kiderült, hogy a volt nagykövet, akit min-
dig dúsgazdag embernek tartottak, az utób-
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bi időben kockázatos spekulációba fogott. 
Nem lehetetlen, hogy a lakodalmat egyálta-
lán mem (fogják megtartani. 

— A tanítónő. Győrből jelentik: Ma déi-
,elvitt megjelenít ,a rendőrségen Rácz Ferenc-
né és előadta, bogy szerdán délelőtt, miig ő 
a piacom volt, Ib/etöirtek flaká^baj. iiolfaslzíV 
•tették szekrényét és abból százharmiincnyolc 
koromát elloptak. 'A rendőrség megindította 
a nyomozást s csakhamar) megállapította, 
hogy a betörő nem lehet más, mint a Rácz-
nénál albérletben lakó Deutsch Kathe drez-
dai tanítónő. A tanítónő tizennyolcadika óta 
lakott a házban. Waltér Hedvigh 35 éves 
feMrónővel együtt. Mikor Rácznó visszatért 
a rendőrségről lakására, Deutsch Küthe 
már eltűnt. Emlékül egy Hostin Mária nevé-
re kiálLitott cselédkönyvet hagyott háziasz-
szonyának. A rendőrség őrizetbe vette a fel-
lirónőt, mert neki is tudnia kellett a betörés-
ről1, 

— A portugál összeesküvés. Madridból 
jelentik: A lapok jelentése szerint hétfőm éj-
jel meglehetősen válságos volt Lisszaboniban 
a helyzet. Egész éjjel katonaság cirkált az 
utcákon. Számos fegyveres csoport meg akar-
ta rohanni a rendőri hwatalokat és fogháza-
kat, a katonaság azonban szétszórta őket. Az 
összeesküvőknél több ember megsebesült. A 
minisztériumokat és követségeket szigorúan 
őrzik. A momarkista lapokat mind 'felfüggő?® 
tették. A letartóztatottak kijelentik, hogy az 
igazi köztársaság létesítése volt a céljuk. 

— A „Germinal" Szegeden. Zola regé-
nyét, a GerminaUi ma mutat ta be a K g t i z ó -

mazá. A fiimdarabról annak idején ia fővárosi 
lapok is Írtak. 

A Pesti Hírlap i r ta : A J'accuse szerző-
je), az. irodalmi realizmus atyja , Zola Emil, 
nagy elégtételt erezhetne, ha a halóporrá lett 
írók érezni tudnának. Mindig az volt a vá-
gya, Ihogy müvek, melyek a (rdklieg, eflleívlen 
élet kópiái, valami egészen szokatlan, mag-
dermesztő erővel hassanak .a közönségre, a 
melyet nálánál soha költő nem szeretett job-
ban, de nem is .gyötört mleg erősebben. Zola 
az .alvó lel ki ismereteket rázta meg; a szív-
hez ás az összes érzékekhez szólott és ami 
regényeiben talán nem sikerült neki minidig, 
azt kihozza rnöst a mozi, az irodalmi és szín-
házi hatások .legnagyobb realistája. 

A mozgóifényképak idei szezonja az iro-
dalmi filmek jegyében indul; .a klasszikus 
irói alkotások egész sorozata Vándorol á t a 
könyves polcokról a vászonra, bogy ú j f a j t a 
hatásokban érvényesítse belső szépségét és 
esztétikai értékét. Csütörtökön este mutatták 
be a legújabb mozgókép-slágert, egy 3200 
méteres filmet, amely Zola világhírű regé-
nyét: a Germinalt eleveníti meg. A Pathé-
Fréres .meglépő művészetté! ia helysziném, a 
monsoni bányatelepen, .a Comédie Francaise 
elsőrangú színjátszó művészeivel reindezte a 
külsőségeiben i s megrendítő batásu drámát. 

A bányászok myomomlt életét s a bér-
harcban elgyötrött, legyőzött munkások iz-
galmait, egy jobb .jö'vőben bizakodó megadá-
sát festi Zola regénye a való élet zord színéi-
vel, lelketdíöngető igazságával. A vásznon 
pedig elvibarzik .a néző előtt mindaz, ami a 
regényt ,az újkori irodaiam egyik profetikus 
remékmüvévé .tette: aiz akció benső 'igazsága, 
a lesújtó ítélet egy korhadt társadalmi rend 
fölött, a kép, mit maga az élet nyúj to t t a 
naigyotpierŐ irodjalmi és. Rársndlallmi Ifortrafi 
dolmár Zolának. A bányász otthonának 
könnyes nyomorúsága, a föld mélyén vérző 
és verejtékező munkája, az dstentkisértő vak-
merőség, ami ezeket a inémia embereket min-
den pillanatban áldozatul viszi a ikőszénbá-

nya réméinek!, megrázó élethűséggel pa-
naszkodik a vásznon. A jelenetek, melyek a 
bánya mélységeiben játszódnak, a színhely 
zordonsága miatti s a néző lelkébe vágnak: 
a sztrájkoló )tömeg ha rag ja (fogató jelene-
tekben vált ja ki az emberből az együttérzés 
tüzét. 'Beomlik a bányai, a katasztrófa rémítő 
képe meghazudtolja, hogy ez játék volna. Ez 
maga a borzalmas valóság. Gondatlan mun-
kás kezében felrobban a lámpa és nyomán 
a földingás szédítő effektussal jelenik meg 
a vásznon. Előnyargal a sztrájkolók széfcve- 1 

lésére küldött csendőrség, majd szuronyerdő j 
mered elő s az összeütközők halálos szoron-
gásai szinte perzselik .a lelkét. 

Henri Krauss, aki a „Nyomomltaik"-ban 
világhíres művészettel kreálta a filmen Jeain, 
Valjean szerepét, megható realizmussal ját-
sza a derék Étienne Lantier, a sztrá'jkvezér 
szimpatikus szerepét. Sylvie .kisasszony, a. 
páriisii Odeon kiváló tagja, az érzelmes, hű-
séges Catherine szelepében nyeri meg a né-
zők szivét. Dharsay, a forradalmár orosz 
munkás: Souvairine személyesítő je, nagy 
energiával válik ki a játékból. A mord, dur-
va Ohaval kitűnő szeimélyesitőre talált 
Jacquiretben, aki robusztus alakjával) ás hü 
fotográfiája a regény emez alakjának. 

•A vásznon hullámzó jeleneteket az .ak-
ció erején felül is bensőbb kapcsolatba hoz-
zák a nézővel' a rendkívül figyelmesen meg-
választott zeneszámok. Klasszikus zenedara-
bok kísérik a filmem peroenkimt változó han-
gulatát, Beethoven szimfóniái, Csajkovszky 
románcai, klasszikus operák részletéi, kap-
csolódnak a néma dlráma jeleneteihez és tö-
kéletessé teszik a darab hatását 

Germinal forradalmat jelentett az iroda-
lomban és forradalmat hirdetett a. társada-
lomban, A filmre került Germinal folytatja 
a regény apostolkodó müvét, Zola megren-
dítő realizmusával. 

A Nap kri t ikája: Zola diadalmas, meg-
rázó erejű regényének, a Germinal-m<ak teg-
nap volt .a film-bemutatója. Zola nagyszerű 
realizmusa pompásan érvényesüli a vásznon. 
Úgyszólván egy páratlanul érdekes találko-
zást nyílik alkalmunk megcsodálni. Zola a 
legnagyobb realista, találkozik a jeliemkor l'ag 
niagyobb realistájával: a mozival. iQ?iak a 
mozi tudja az életnek azokat a 'végtelenül ap- I 
rólékos és finom részleteit ugy elénk rögzi-
teni, ahogy a nagy francia regényíró tudta. 
S ahogy mosit a Herminái a imózitepedőre ele-
venedik, u j re elevenné válnak a zolai mély-
ségek is, a szívbe és idegiekbe markoló díö'b-
benertes igazságok. Ugy, mint annak idején 
az irodalomban forradalmat jelentett Zolá-
nak ez a hatalmas alkotása, éppen, annyira 
nevezetes és sulyosi fordtullatat jelent a filim-
teohmika tökéletességében. A 'Germinal .mint 
mozgókép nemcsak szórakoztató mutatvány, 
hanem valósággal propagáló ezsköz az iro-
dalmi művészet remekének megérzékel tetősé-
ben, kulturhiistóriai és szociális tanok terjesz-
tésében. Amit Zola regényében megkezdett, 
azt ,a, film elvégzi a vásznon. A regény ten> 
denciája teljesen hatalmába keríti lelkünket. 
A proletárok tömegnyomorámaík komor és vi-
gasztalan képei teljes két órán át tökéletes, 
művészi kivitelben ott peregnék lle szemeink 
előtt. Zola regénye megelevenedik. Az izgal-
mas jelenetek egymást kergetik. Vérkavaró 
mozgalmassággal játszódik le a sztrájk, sor-
tüzek dördülnek és katonasisasok villannak 
a, bánya kiomor sötétjében. És ott vannak .az 
éhségben fuldokló proletárok, akik igazukért 
küzdenek. És mindez abszolüt tökéletesség-
gel, igazsággal és természethüséggel. A 3200/ 
méteres, film párat lanul készült él1 Patbá 
Frénes zseniális rendezésében. És a szereplő 
művészek és művésznők mind els&ramqnak. 
A fii m némia hatásába! azután .beleszól a. I 
megfelelő zene, .amely művészi készültség-
gél van megválogatva. 

— A szép asszony csókja. Pár nap óta 
érdekes ügyben nyomoz a hajdúböszörményi 
rendőrség. A muilt hét végén történt, hogy 
az esti órákban lélekszakadva beállított a 
rendőrségre SHorch Zsigmond gyárfelügyelő 
és előadta, hogy Kun Qábor böszörményi la-
kos kifosztotta. 

_ Stordh szerint Kun Ciábor abban a tégla-
gyárban. dolgozott, amelynek ő a fölügyelő-
je. Nemrégen elbocsátották a szolgálatból s 
a minap, midőn, Storeh hazafelé tartott, az 
utcán találkozott Kun feleségével, aki elmon-
dotta neki, hogy egyik fia elszökött Nagyvá-
radra és minden' pénzét elvitte. A fiu levelet 
irt az anyjának, de egyes részeit nem tudja I 
elolvasni, ezért arra kérte Storcbot, hogy 
jönne el este nyolc órakor hozzájuk, ahol 
a levelet átadja neki. 

Storeh ed is. ment (Kuinékhoz. Az asszony 
már várta a szobában. Midőn a gyárfelügy©-
lő belépett, Kunné rázárta az ajtót és leliilt 

a vendég mellé a pamlagra,. Pá r porc mlul-
va az ágyban elrejtőzött férj előugrott .ás po-
fozni kezdte. 

— Ingyen nincs szerelem, tekintetes ur 
— kiáltozta a fér j Storeh fölé. 

E közbeni hullt az ütés a fejére, iránt a 
zápor. Storeh tiltakozott az ilyen vendéglá-
tás ellen, de .a fér j csak ordítozta: 

— Ha a Kunné csókja kell, ki a bugye-
lárissal! 

Storck látván, hogy a f é r j éles kést v e t t 

ölő, könyörgésre fogta a dolgot s átadta né-
hány koronát .tartalma,zó pénztárcáját. Majd 
nehezen kinyitotta .a.z ajtót és elszökött a 
barátságtalan helyről. A fé r j aiz utcáig ker-
gette Storchot, aki ekkor már bátrabb volt 
s elővette Browningját, ele lövésre nem ke-
rü l t a sor, mecrt a szomszédok a lármára elő-
siettek ési köjzbeliéptek. 

Storeh előadásával szemben Kun Gábor 
ugy adta elő az esetet, hogy a gyárfelügyelő 
régóta üldözte szerelmével a feleségét, aki 
hűségesen ,beszámolt mindemről). Hogy Storeh 
ikedivét egyszer és mindenkorra elvegyék az 
udvarlástól, az asszonnyal együtt eszelték ki 
,a csapdát, amelybe az állítólagos .udvarló be-
leesett. Azt, hogy a pénzét elvették volna, 
ugy a megvádolt fér j , mint az asszony tagad-
ják. 

,A debreceni ügyészség az, ügy még tisz-
tázatlan részleteinek földerítésére ,a vizsgá-
latot elrendelte. 

— Aüj a szerbnek s z á l l á s i . . . A má-
sodik balkáni háború kitörésekor szerb és 
bolgár /katonaszökevények árasztották el, az 
országot. Debrecenbe ,is jutott ,a katonaszöke-
vényekből, akik különféle ipari és gyári 
vállalatoknál kaptak munkát. A szerbek kö-
zött volt egy iStojanovics Boldizsár nevü 
énekesszinész, aki családjával együtt élt .Deb-
recenben hónapokig és. egy iMinics Mihály 
nevü tiszthelyettes, akivel sok baja volt ,a, 
ihat óságnak. Minics tiszthelyettes ur ugyan-
is nem akart akármiféle állást elfogadni. 
Ajánlották neki, liogy legyen kocsis, de az 
ajánlatot elutasította, kapott volna Aspáni 
állást, de inem kellett .neki, végre a nyomor 
arra kényszeritette, liogy ,a lópatkógyárban 
fogadjon el valamilyen állást imnnkási mi-
nőség ben. Minlos azonban itt folyton fölhá-
borodva beszélt arról, liogy neki u r létére 
ilyen munkát kell végeznie s mivel inem dol-
gozott, egy szép napon kitették a gyárból. 
A fiatalember tehát ismét kenyér .nélkül ma-
radt s ,a rendőrség m á r mem tudott mit 
ténni vele, egyszerűen beutaltatta a városi 
szegényházba, ahol legalább enni kap. A 
riciiiidőrfők.apitány előterjesztésére a tanácsi 
fö.li,rátolt iintózjett a belügypránlLfzteífbelz, \ a 
melyben kéri, hogy gondoskodjék a szerb 
zászlós és egyáltalán a többi szerb katona-
szőke vélnyek elhelyezéséről, mert ,a hatósá-
goknak ezek iaiz emberek sok munkát adlnnk 
s a köz terhére vannak. 

— Revolverrel a felesége ellen. Oros-
házáról jelentik: Farkas József gyopárhal-
mi napszámos öt évvel ezelőtt feleségül vet-
te Merkus Máriát, aki azonban, miután fér-
je rosszul bánt vele, elhagyta és. a sógorához 
költözött. Farkas tegnap Orosházán találko-
zott feleségével és .felszólította, .hogy .térjen 
vissza hozzá. iAjz asszony azonban erről hal-
lani sem akart. A fé r j hirtelen revolvert rán-
tott elő és az asszonyra fogta. A revolver 
csütörtököt mondott, Farkas azonban a me-
nekülő asszonyt, aki egy idegien házba me-
nekült, üldözte és többször belőtt a lakásba. 
Végre egy rendőr legyűrte Farkas t ós be-
szál látottá az őrházba, ahonnan a gyulai 
ügyészségre kisérték. 

— Vadorzók lesben. Abaujszántóról 
jelentik: Beskó községből több vadorzó les-
re indult. Elől ballagott Saspál Mihály fegy-
ver,ével a vállán s utána ment Sas Ferenc 
tizennyolc éves fiiatalemher. Saspál fegyve-
rének szíja egyszerre elszakadt és fegyvere 
•ugy esett egy .kőre, hogy elsült. A golyó 
a hátul jövő Sas Ferenc lábát keresztüllfur-
>ta. Súlyos sebével a sá,t,oralj,anjhelyi közkór-
háziba szállították. 
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haramiák. 
SCHILLER remekmüve nyo-
:: mán 3 felvonásban. :: 

A Deuíscfces Bioskop 
felvétele. Kiváló berlini 

szinészek. _ _ 
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Dráma 2 felvonásban. 

Amerikai felvétel! 
Amerikai szinészek! 
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Vasárnap, 2 órától folytatólag. 
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Péntek, szombat, vasárnap 

= Detektivsiáger! = 
* Dán szinészek! = 

Gorki. 
Detektivdráma 3 felvonásban. 
I r ta: BJÖRN BJÖRNSON. 

A Dansk fi im eom-
:: pagnie felvétele. :: 
Játszák a kopenhá-
gai udvari színház 

tagjai. = 
A főszereplők: KNUDBE-
RENDSEN és SOLVEIGH 
;—: JAKOBIEN. ; - : 

Előadások Vs6 »A8 és 9 órakor . 
Vasárnap, 2 órától folytatólag. 
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A három milliós kölcsön tigy 
— Ujabb ajánlatot kér a tanács 

a Földhitelintézettől. — 

(Saját tudósítónktól.) A 'három milliós 
kölcsön fölvétele elé — amint megírtuk — 
akadályokat gördítettek a szerb komi liktus 
következtében az értéktőzsdén beállott árba-
nyatlások. A Földhitelintézet tudvalevőleg 
kikötötte az ajánlatában, hogy ha a magyar 
koronajáradék árfolyama háborús eshetősé-
gek miatt a nyolcvanas kurzus alá száll, a 
kölcsön folyósításától visszaléphet. Az áresés 
— sajnos —- bekövetkezett és a Földhitelin-
tézet, minthogy a kölcsönt még nem perfek-
tuálták, élt a jogával. Ilyen stádiumban van 
tehát ez idő szerint a három milliós kölcsön 
ügye, különösebb veszedelem azonban nem 
fenyegeti, legföljebb arról van, szó, hogy a 
kölcsönt a változott értékalakulások miatt 
valamivel drágábban1 folyósítják. A kérdés 
már most az, vájjon a közgyűlés ilyen ér-
telmű ujabb ajánlatot elfogadna-e? 

Az ügy a csütörtökön délelőtt tartott ta-
nácsülésen is szóba került. Balogh Károly 
pénzügyi tanácsos referált róla és bemutat-
ta a Földhitelintézetnek azt a levelét, amely-
ben közli, hogy a magyar koronajáradék ár-
esése miatt a kölcsönt az eddigi feltételek ér-
tei miében nem folyósíthatja. Ez a levél igy 
hangzik: 

Szegedi város 1335—1913 .igt. ez. 3.000,000 
koronáé ikölleeöiiiügyébein ,a kölcsönnek soroin-
kiviili tárgyalására, ésl engedélyezésére vo-
natkozólag juliiu® :19-én kélt levelünkben, ki-
kötöttük azt, hogy .ainenmjyihein, .az október 
Második felére megállapított .folyósítás előtt 
a 4 % -o® m'agyair koironiajáiradék pénzárfölya-
ma a. budapesti tőzsdén 80 % -on laOiul esnék, 
jqgtunikiban áll a kölcsöntől visszalépni. 

Tekintetfel arra, hogy a budapesti tőzs-
dén a 4%-os magyar kononajárladék f. hó 15-
én 79.65%-ra esett, őszinte siajniáliatunkra 
kény teleinek vagyunk kijelenteni, liogy a 
kölcsiönnek soronkivül és megállapított felté-
telek mellett való engedélyezésétől visszalé-
pünk. 

A levél bemutatása utáni azt proponálta 
a pénzügyi tanácsos a tanácsnak, hogy ismét 
kezdjen, tárgyalásokat a Földhitelintézettel. 
Egyik-másik tanácsbeli tag annak a vélemé-
nyének adott kifejezést, hogy a Földhitelinté-
zet az áresést erősen ki akarja aknázni a ma-
ga javára, mert tudatában van annak, hogy 
a kétmilliókétszázezer koronás tüzérkaszár-
nyát építeni és a kimerült alapokat fedezni 
kell. A város tehát, gondolja a Földhitelinté-
zet, szorult anyagi helyzetében akceptálni 
fog egy kevésbbé előnyös ajánlatot is. A 
pénzügyi tanácsos erre megjegyezte, hogy ki-
használásról itt semmi esetre sem lehet szó, 
a városnak pechje van, ihogy a koronajára-
dék olyan rohamosan esett, de valószínű, 
hogy a kölcsönt megkapjuk, csak nem olyan 
előnyös fettételek, mondhatni olcsón, mint a 
liogy az első ajánlatában kínálta a Földhitel-
intézet. Ezek után azt javasolta Balogh Ká-
roly, hogy kérjen a város ujabb ajánlatot a 
Földhitelintézettől, hogv tisztában legyen, 
azzal, mennyivel drágábba kerül a három 
millió a korona járadék áresése miatt. A ta-
nács Balogh Károly javaslatát magáévá tet-
te és elhatározta, hogy a mai üléséből fölir a 
Földhitelintézetnek, amelytől ujabb ajánlatot 
kér. Ha ez leérkezik, akkor dönt majd a ta-
nács afelett, hogy a drágább ajánlatot elfo-
gadásra ajánlj,a-e a közgyűlésnek, vagy 
sem. 

( - ) Községi takarékpénztárakat! Ed-
dig csak a városok polgármesterei feszeget-
ték erősen a községi hitelélet megreformálá-
sának kérdését s ők foglalkoztak leginkább 
e probléma megoldásával. Most a megyék is 
részt kérnek e nagyfontosságú akcióból: 
Szolnokmegye törvényhatósági bizottsága 
átint az összes megyékhez, hogy a községi 
takarékpénztárak sürgős törvényhozási ren-

dezése iránt keressék meg a kormányt és a 
parlamentet. Több szoJnokmegyei községben 
állították fel már községi takarékpénztárakat 
s ezekből a községek háztartására jelenté-
keny jövedelem hárult ugyan, de a takarék-
pénztárak felállítására vonatkozó megyei és 
városi határozatok kormányelintézését éppen 
a törvény hiánya akadályozza. Ezért .látják 
most szükségesnek a megyék, hogy felirat-
ban' kérjék a kormányt a községi hitelélete 
kérdések sürgős megoldására. 

(—) Bizottsági Qtés. A gyámügyi-bizott-
ság csütörtök ön délután 'öt órakor a polgár-
mester lakásán ülést tartott, amelyen folyó 
ügyeket intézett el. 

Hu tor 7 állításokat hely-

ben és vidékre, berak-

(ározást száraz raktár 

helyiségben eszközöl 

Ungár Benő 
szál l í tó 

Szeged, Jókai -utca l . s z 

Telefon 34. 
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érkeztek melyeknek fogyasztása úgyszólván 

semmi, Szegeden kapható 
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Royal nagy kávéházban 
Holnapután nagy tombola 

NAGY TOMBOLA 
értékes nyereménytárgyakkal . • 
Naponta czigányzene. 

SZÍNHÁZI VACSORA! 

Saját termésű kitűnő hegyiborok. 
Különleyesség: „Royal Zöldike." 

T u l a j d o n o s o k Matejka : é s F l i ege l . 

B • A S Z E N D E É5 V A D A 5 cég 
üzletét teljesen átvettem és a 
raktár tulhalmozottsága miatt 
elhatároztam, hogy f. hó 24-tSI 
december 31-ig bezárólag fel-
tűnő olcsó árban fogok árusí-
tani, tekintettel a rossz üzleti 

és gazdasági viszonyokra. 
Eladásra kerülnek e hóban: 
divatmellények, kalapok, szí-
nes ingek, nyakkendők stb. • B 

V R M 0 5 C H E R B É L A 

SZEGED, KELEMEN-UTCA 7 . 

F O G A 
tóájpadiáá 

nélkül. 

Az általam készttett -
rágásra kitűnően használható a valódi fogattá) 
fel nem ismerhető, az eredeti fogakét teljesen 
pótolják. Készítek tevá&rá arany koronákat ós 
levehető arany hidakat jutányos árak mettett. 
Vidékiek 12 óra alatt lesznek hisHgHsa. k -

milyen javítást 4 óra alatt készítek. 

Ü A R T A Á G O S T O N f o g t d e h n i k n * 
Kígyó-utca 1. sz. SZEGED. 
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TÖRVÉNYKEZÉS. 

§ Á horvát bank följelentése. Néhány 
n a p p a l ezelőtt {Szabadkáról érkezett telefon -
jelentés alapján megírtuk, hogy a Breuer és 
Löw-y szabadkai borkereskedő cég -egy kö-
veteléséből kifolyólag esődöt kért a Horvát 
Országos Bank ellen, azonban a szabadkai 
törvényszék, minthogy időközben a bank a 
cég 38.000 koronát kitevő követeiésót bi-rói 
letétbe -helyezte, a csődeljárást megszüntette. 
A csődeljárás -kérelmének most ujabb bo-
nyodalma van. A Horvát Országos -Bank 
ugyanis ez ügyiből kifolyólag a csődöt kérel-
mező Breuer -ás- Löwy\cég ellen, waljamánt 
ennek ügyvédje Lánei -Félix dr. ellen zsarolás 
miatt a szabadkai ügyészségen bűnvádi föl-
jelentést tett. ,A banknak ugyanis az a néze-
te, hagy a Breuer és -Löwy-cégnek nem tar-
tozik a követelt 88.000 koronával, mintliogy 
a követelés .alapijául szoligálé bocskorok egy 
részét, mivel selejtesek voltak, a szerb kor-
mány nem vette át, s igy annak összegét a 
bank, mint bizományos nem tartozik a cég-
nek kifizetni, A cég azonban/ a csődkérvény-
nyel nyomást akart gyakorolni a bankra, 
bogy az egész -összeget fizesse iki. A följelen-
tés szerint a cég tagja i s a ©ég -ügyvédje a 
szabadkai és a fővárosi saj tónál személyesen 
jár tak el', hogy a (Horvát Országos Bank el-
len a ösődkérvényiből kifolyólag közleménye-
ket helyezzenek el s azzal kényszerítsék a 
bankot a követelés kifizetésére. A bűnvádi 
följelentést folytán a szabadkai ügyészség 
megfhizta a szabadikai rendőrséget a nyomo-
zással:, melyet László Géza szabadkai rendőr-
kapi tány f o l y t a t A rendőrkapitány Szabad-
kán a nyoniozást nagyrészt befejezte és -a 
további kuta tás végett tegnap Budapesten 
jár t , ahol egy fővárosi detektív segítségével 
különösen az i ránt ku t a to t t ho-gy a Beuer 
és Löwy cég megbízásából járt-e valaki a 
fővárosi napilapoknál a bank ellen irányuló 
közlemények elhelyezése végett. A rendőri 
-nyomozás annyi t már eddig is kiderített, 
hogy némely lapnál valóban történt kísérlet 
a bank el-len. irányuló közlemény elhelyezé-
sére, azonban eredménytelenül. László Gé-
za dr. szabadkai rendőrkapitány a főváros-
ból tegnap délután visszautazott Szabadkára 
s a Budapesten megszerzett u j abb adatok 
a lapján az állítólagos zsarolás ügyében ott 
fo ly ta t ja tovább a nyomozást. 
• • • • ( • • • • • • É n M m a n a i i l l « u i » < i m » a > > „ i > i ! i K 
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Sikerünk a világpiacon 
A magyar állam kölesönmüvel-etói a leg-

jobb kilátás-Ok köz-t indultaik -meg ,a napókban. 
A 150 milliós emisszióra pár óra alatt együtt 
volt á szükséges tök-e. 

Megelégedéssel állapítjuk ezt meg, mint 
a Tisza-kabinet pénzügyi kormányzatának 
egyik jelentékeny erőpróbáját, ami a világ-
rész gazdasági depressziója dacára is, nem-
zetközi nehézségek közepette is a legfénye-
sebbén bevált. 

Az érdem elsősorban Teleszky János 
pénziigyminisztert illeti, ki óvatos körülte-
kintéssel látott a művelethez, s a kellő idő-
pont megválasztásával vitte azt dűlőre, mikor 
az évekig elzárkózott tőkék a keleti válság; 
nyomása alól felszabadullóban vannak és váf-
lalkozó kedvük helyreállni kezd. 

E tranzakció tökéletes sikerének több 
szempontból örvendhet a hazai közönség. A 
magyar államkölcsön kedvező fogadtatása 

mindenekfölött azt jelenti, hogy államhitelünk 
rendületlenül szilárd, iránta a tőkegazdag 
nyugaton: fokozottabb a bizalom, s hiteligé-
nyeinket a nemzetközi piac kész a szükség-
let többszörösével is honorálnd. 

De kétségtelenül nagy tényező volt e bi-
zalom felfokozásában a jelenlegi magyar kor-

d 8 e m a g y a r ö k s 2 x o 1913. október 24. 

mány-r-endszer s a- Tisza-kabinetnek h-azánk 
állami konszolidációjára törekvő belpoliti-
kája. 

Az a külföldi piac, mely uj magyar papí-
rok elhelyezésére ajánlkozik többszörös elő-
jegyzéssel, nem tenné ezt, ha vállalatának 
lukrativ voltát -nem mérlegelte volna kellő bi 
rálattail helyzetünk, viszonyaink, közéletünk 
és kormányzatunk fölött. 

A hitelező spekulál, m-ég pedig szigorú 
sikr-upulozi-tás-sal. Igyekszik pontos értesülése-
ket kapni; arról, kinek 'hitelképességét m-eg-
i tél ni akarja, A pénzpiacoknak érzékeny meg-
figyelő szerveik vannak s a kritikai rostám 
jól meginézik azt, amibe pénzüket fektetik. 

Ráhelyezték a viliág aranymérleg-ér-e 
Magyarországot s kormányzatát is ez alka-
lommal, midőn külföldi államháztartások hi-
telszükségletei azt annyi oldalról ostromol-
ják. És az eredmény bizonyltja, h-ogy a ma-
gyar közéleti viszonyok a Tisza-kabinet kor-
mányzata alatt kifogástalan: rendben levők-
nek és -a külföld bizailm-a irányában eléggé 
kecsegtetőkiniek találtattak. 

• N-em 'hagyta magát a világpiac nyugodt 
itéletalakulásában- zavartatni amaz alilenima-
nőverek által, amiket hazai földről a pártel-
fogultság, a hatalmi vágy és szeméiy-es gyű-
lölködés indított a magyar kormány, s- az or-
szág hirneve, prezstizse -ellen, megtéveszteni 
riasztó mendemondákkal, gyalázatos botrá-
nyok fölidézésével még a külföld jóhiszemű 
kritikáját is, 

A magyar államkölcsön sikerében de-
monstrálva van: az ellenzéki üzelmek hiába-
való volta s kiéleződik az elfogulatlan:, pár -
tatlan külföldnek a magyar ellenzék egész 
politikáját lenéző ítélete. 

Balogh Pál. 

x Csöndes a zárlat. A tegnapi utó-
tőzsdén tapasztalt haussem-ozgalo-miniak ma 
már nyoma sem volt. A fedezések alábbhagy-
tak, mert a lanyha amerikai jelentés o-k-ozta 
tartózkodásnak az osztrák pénzügyminiszter 
kedvezőtlen expozéja támasztékot nyújtott . 
Az üzlet iránya azért valamivel gyöngébb 
volt. A spekuláció könnyített haus-seérdekelt-
ségén, ami az értékek 1—2 koronás gyengü-
lését vonta maga után:. A bécsi piac tartóz-
kodó magatar tása utóbb általános üzlettelen-
séget okozott, mert a -kulisz -a közeledő ulti-
móbaiasztás előtt visszavonult minden üzleti 
tevékenységtől. A nemzetiközi piacon a két 
hitel és az államvasút, a 'hély-i piacon a Ma-
gyar bank, Rima és a két villamos részvény 
olcsóbba/n volt kapható. A készárupiacon a 
Mercur 3—4 koronás áremelkedésén kivül 
számottevő árváltozás nem volt. A magyar 
koronajáradék ujabb helyi és bécsi vételekre 
egynegyed százalékkal, 81.— koronára emel-
kedett. A zárlat igen csöndes maradt. 

x Kínálják a gabonát. A határidőpiac 
i ránya m a a lanyhaság felé hajlott. Az, üzlet 
elején ugyan tartott volt a buziáüzlet iránya, 
de csakhamar ,az árukínálat került túlsúlyra. 
Az időjárás ugyan nem változott meg, az 
esőhiány számos helyen1 megnehezíti az őszi 
("munkálatok 'befejezésiét, ezenkívül1 az árutu-
lajdonioselk tartózkodása folytán a hozatal 
sem élénkülhet meg, de mitndézt ellensúlyoz-
za, hogy a külpolitikai helyzet kedvezőre for-
dult és az osztrák fogyasztás megint csak a 
legstzjükségefctehlb imennyfeiéget vásárolja; a 
kontnemín pedig bizik abban, hogy könnyeb-
ben lehet majd áruhoz jutni , ha a gazdák 
m á r nem lesznek a mezőgazdasági munkála-
tokkal elfoglalva. (Ezért akik az utóbbi napo-
kon -bevásároltak a külpolitikai bonyodalmak 
hatása alatt, realizálják engamentjeiket az 
összes cikkekből, ami az i rány ellany-hulását 

vonja maga rutám. A forgalom -igen mérsé-
kelt maradit. Felmondás: 6000 métermázsa 
buza és 8000 métermázsa tengeri e hé 26-iki 
átvételre, 

A budapssti gabonatőzsde. 
A határidőpiiaoon -teljesen nyugodt for-

galomnál aránylag lényegtelenül változtak 
a jegyzések, mert különösebb impulzus hiá-
nyában a kulisz is esa-k immel-áiumal vesz 
-részt az üzletben. (A tőzsdére érkező jelenté-
sek szerint az esőre sok helyen sürgős szük-
ség lenne ugyan, de mivel a vidék mem vá-
sárcfl, egy-ejLőne a vidjákli tudósitlásiokan, Ofc 
m a j d -napirendre térnek. Fölmondás, 6000 
métermázsa buza, 8000 métermázsa tengeri. 
Az árfolyamok a következők: 

Buza ápril isra 11.30. Rozs áprilisra 8.86. 
Tengeri -májusra 6.30. Zab ápril isra 7.43. 

A készáruvásáron eleinte lanyha, majd 
változatlan volt az üzlet, 

A budapesti értéktőzsde. 
Ma érhetetlen bkoknál fogva teljesen 

pangott az üzlet forgalma a-z elő-tőzsdén. A 
tegnapi utétőzsdién. tapasztalt hös-zinozg,alom-
nak m a már nyoma sem volt, mert külföld-
ről, nevezetesen N-ewyorkbó-1 gyönge jelentés 
érkezett és a födözések ped-i.g kissé -alább-
hagytak. -Vásárié megbízás igen kevés volt 
elintézendő, igy tehát elég dicséretesnek 
-mondhatjuk, hogy az- árnivó elég tartott 
volt. A nemzetközi: piádon: az államvasutak, 
a helyi, piacon a magyar bankrészvényt kis-
sé olcsóbban kínálták. tA Ikósizáriipiacan kevés 
üzlet volt, a temesvári szeszrészvény-t -és a. 
két kőszénértéket a tegnapinál: ol'esóbban kí-
nálták, ellenben a Merkúr válté üzleti rész-
vény maii tételben- 3—4 koronánál drágább 
áron cserélt gazdát. A piac -csöndes volt. 

Kötöttek: Magyar hitel 821.25—822. Osz-
t rák hitel 623.75—625.25. Magyar bank 546,25 
—-547.50. 4 százalékos koronia járadék 80.85—81 
Osztrák és Magyar államvasút 112—11-2.50. 
Városi villamos 352.50—353.25. Közúti vas-
út 637—637.25. Ráma murányi 683—685. Mer-
cur 275—276.50. Temesvári szesz 549—551. 

A béesl börze. 
Osztrák hitel 624. Magyar hitel- 819. An-

gié bank 337. Bank vcrein 513. Unió bank 588. 
Lan'dérbank 515.50. Osztrák államvasút 692. 
Déli vasút 246.50. Rimamurányi 682. Allpesi 
báryarészjvény 835.50, Török soTisjiqgy 230. 

Máirlka készpénzért 117.-87. Dohány 352. Prá-
gai vasmű 2965. Sk-odla 896.-50. Lombard -111. 
Az irányzat gyönge, newyoriki jelentéseikre 
szintén gyöm-ge, különösen a Yasimüértókek. 

Feleifii szerkesztő : Pásztor József. 
Kiadótulajdonos: VArnay L. 
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Városi . -W^fti 

w 
színház. 

Folyószám 65. 

Szeged, 1OTÍ. október 24-án 

A HÓNAPOS SZOBA. 
Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Farkas I. 

SZEMÉLYEK: 
Péter 
Magda, a felesége 
Czóti, orsz. képviselő 
Havranekné 
Klári, a leánya 
Dán Gyula 
Államtitkár 
Tóth Vendel 
Szobaleány 
John 

I. Hölgy 
II. Hölgy 

Körmendi 
Szohner 
Mihó 
Miklósi 
Tallián 
Turányi 
KriiztinkóvIcR 
Szatmári 
Martinyi J. 
Heltai 
Martinyi M. 
Geszti 

H i i d e s s e n a 

D é l m a g y a i 0 1 s z a g b a n 



1913. október 24 DKEMAQYARORSZÁQ 

Igazgató: VAS SÁNDOR. — Telefon: 1 1 - 8 5 

Ma, pénteken, ho&nap szombaton és vasárnap 

Előadások: pénteken és szombaton 6 és 9 órakor. 

Vasárnap délután 2 órától éjjel 12 óráig. - Kedvezményes jegyek nem érvényesek 

Katona-, diák- és gyermekjegyek nem adatnak ki. ZZZZZZZZIZZZ 



12. d f i l m a Q y a r o r s z Á q 1913. október 12. 

VASÚTI M E N E T R E N D j M e g f v e t t e m ! I S P ^ 
Érvényes 1913. október 1-tőí. 

A Szeged állomáson 
Indulás: 

Budapest f e l é : K. exp. 256. Sz. v. Ijo. Gy. v. 6» . 
Sz. v. 430. Qy. v. 968. Sz. V. Sz. V. 507. Gy. v 
323. Sz. V. 123. Sz. V. 235. 

Temesvár f e l é : Sz. v. 926. Gy. v. 115«. Sz. v. 257 
T. v. sz. sz. 119 (Nagykikindáig). Sz. v. 54°. Gy. v. 612 
Sz. v. 209. Sz. v. 425. K. exp. 321. 

Nagy-Becskerek—Károlyháza f e l é : Sz. v. 
Sz. v. 451. s?. v. 940. Sz. v. 1146. Sz. v. 1201. Sz. v. 229. Sz. v. 6'-» 

Arad f e l é : Sz. v. 306. Motor 610. M. v. 1040. Qy. 
m. 1234. Gy. m. 156. Sz. v . 322. Motor 506 Mezőhegyesig). 
Gy. m 633. M. v. 725 (Makóig). 

Szeged-Rókus felé: Sz. v. 224. Sz. v. 747. Sz. v. 
10'5. Sz. V. 207. Sz. V. 338. Sz. V. 615. 

Érkezés: 
Budapest felöl : Sz. v. 1203 Gy . v . 1HL Sz. v. 221 

Sz. v. 709. Gy. v . 600. Sz. v. 1029. Sz. v. l t e Gy. v. 136 
Sz. v. 737. Sz. v. 53L K. expr. 255. 

Temesvár fe lö l : K. expr. 2«. Sz. v. 1257. Qy . v . 
948. Sz. V. 736. Gy. v. 317. Sz. v. 1243. Sz. V. 4*2 
Sz. v. 748. 

Nagy-Becskerek—Károlyháza f e l ö l : - Sz. v. 7'5 
Sz. v. 941. Sz. v. 1145. Sz. v. 118 (Csókáról). Sz. v. 255. 
Sz. v. 555. Sz. v. 1234. 

Arad f e l ő l : Gy. m. 934. Sz. v. 1135. Motor 1259 
Motor 340. Gy. m. 242. M. v. 626. Sz. v. 932- M. v. 519 
Makóról). M. v. 7-9 (Mezőhegyesről). 

Szeged-Rókus fe lől : Sz. v. 1239. Sz. v. 555. Sz. v. 
8 3 7 . Sz. V . 1125. Sz. v. 3 ' 6 . Sz. v. 502. 

A Szeged-Rókus állomáson, 
indulás: 

Nagyvárad f e l é : Gy. v. 1135. Sz. v. 32«. Sz. v. 8'2 
Sz. v. 1059. Sz. v. 244. M. V. 350 (Gyuláig). Sz. v. 715 
H.-M-Vásárhelyig). V. v. 8«o. (Békéscsabáig). 

Szabadka—Ujdombovár f e l é : Sz. v. 258. Qy.; v . 
5j5. Sz. v. 619. Sz. v. 814. Sz. v. i 130. Sz. v. 312. Sz. v. 
440. Sz. v. 653. Sz. v. ÍO20. 

Zenta f e l é : Sz. v. 400. V. v. 1200. 
Szeged fe l é : Sz. v. 1222. Sz. v. 53 Sz. v. 820. Sz. 

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

Érkezés: 
Nagyvárad fe lö l : Gy. v. 5J5. V. v. 740 (Békéscsa-

báról.) Sz. v. 946. M. v. 527 (Hódmezővásárhelyről). Sz. 
v. 1045. Sz. v. 243. Sz. v. 422. M. v. 758. Sz. v. 1101 

Ujdombovár—Szabadka fe lől : Sz. v. 355. Sz. v. 
725. Sz. v. 1048. Sz. v. 1203 Sz. v. 239. Sz. v. 512. Sz. v. 
753. Gy. v. Sz. v. 1217. 

Zenta felőT: V. v. 852. Sz. v. 605. 
Szeged fe löl : Sz. v. 242. Sz. v. 802. Sz. v. 1030. 

Sz. v. 239. Sz. 344. Sz. v. 629. 

Közvetlen kocsik közlekednek: 
Budapest nyugati p. u.—Orsova közö t t 1—11 

osztály. Budapestről indul 1015. 
Budapest nyugati p. u.—Pancsova között. (Sze-

ged—Karlova—Nagybecskereken át). I—II. osztály. Buda-
pestről indul lOjS. Pancsováról indul 301. 

Szeged—Békéscsaba közöt t : I—III. osztály. Sze-
gedről indul 63i. Békéscsabáról indul 434. 

Rövidítések magyarázata: A nagyobb szám z 
órát, a kisebb a perceket jeienti. Esteli 6 órától ; e -
geli 6 óráig éjjel van; ezen időszakba eső érkezéseke-
vagy indulásokat a percszámok aláhúzásával jelöitükt 
Sz. v. = személyvonat, Gy. v. = gyorsvonat, M.v. ^ m o -
torvonat, V. v. = vegyesvonat, K. expr. = kel ti expres 

tehervonat személvs/állitással. 

msfrn 

^g&zs égesel; és beteget1 

A vi/gyógymód edz és gyógyít Idegesség, 
agy- és szivbántalmak, álmatlanság, emésztési 
zavarok, köszvény, CSBZ stb. sikerrel kezelhe-
tők a WAGNER-fürdő külön férfi- és női 
gyógyosztályában - Kipróbált kezelő és ke-
zelőnő. - Oőz,-kád- és zuhany-fürdőnket is 
a nagyérdemű közönség f igyelmébe ajánl jnk 

Epy nagy tétel cosztüm szövetet K 2 7 0 
120 széles gyapju szövet . K R20 
Cozmonozi Goldberger Kartonok K —-50 

Cozmonozi Pargetok féláron! 
Pongyolák . . . 
Cloth eroplán kötények 
Cloth alsó szoknyák . 
Diszes női ingek . . 
Selyem női harisnyák 
Tiszta gyapju válkendők 

iflkalmi vételük! 

V e r s e t t y á r í h l z 
Református-palota, gőzfürdővel szemben, 

K 3-80 
. . K 2-50 
. . K 1-90 
. . K 1-90 
. . K 1-30 
. . K 3 2 0 

Szabott I r a k ! 

M e g é r k e z t e k I 

n a 

m 

r r zorme 
óriási választékban 

a legolcsóbb 
szabott árakon 

• Pollák • 

Testvéreknél 
Széchenyi-tér. 

Telefon 855 . 

Csekonlcs-utca. 
Telefon 854 . 

O K T O B E R I 

UTfttUTATÓK 
már kaphatók 

= VARNAY L = 
könyvkereskedésében, 

SZEGED, KÁRÁSZ-U. 9. 

F á j ó s f o g á r a vegyen 
mielőbb a hires Leinzin-
ger-féla t o g c s e p p b ö i , 
iivegje 50 fillérért kap-
ható Leinzin í Gyula 
gyógyszertárában Szeged 
Széchenyi tér 5. 520 

H a j ő s z ü l é s e l l e n 
csakis az ártalmatlan Leit-
zinger-féle „Hajrestorer" 
használja. Ára 2 korona. 
Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 520 

§ 

H a j h u l l á s , h s f k o r p a 
gyorsan elmúlik a Lein-
zinger-fél „ i n a h a j -
s z e s z " által. Ára 1 kor. 
Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

G y e n g e nök, g y e r -
mekek és betegség után 
mindenki erőre kap a 
Leinzinger-féle „C h i n ar 
vasbortói". Ára 2-40 fillé-

Leinzinger -gyógyszer-
tárban, Szeged. 205 

43 Mövetfflggönyők ktii& 
női gonddal vegyileg titt< 
ti itatnak olcsó árai sw< 
fett és rövid idő 

l o e z A J ó z s e f 
isttTietftsíá m *»g>titautéftái 
Laudon-iuca 9., Vsléire 
léf sarok. telefon 994 
Gkella-téi 3. sz., Balogh-
paíoia Telefon lííSS 
Fióküzlet: ZENTA, Főtér 
Zev.ta és Vidéke Takarék 
házában. HÓDMEZŐVÁ-
SÁRHELY. Szesedi-a. á 

Legjobb ha j f e s tő a z 
országosan elismert Lein-
zinger-féle Ára 2 korona, 

t Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeg ad. 
Széchenyi-tér 520 

i zzad v a l a m e l y t e s t -
r é s z e ? Ugy használja a 
dr. Leinzinger-féle kipró-
bált szert. Üvegje 60 fil-
lérért kapható Leinzinger 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 025 

G y o m o r b a j o s o k di-
csérik a Leinzinger-féle 
gyomorcsepp jó hatását, 
üvegje 80 fillérért kap-
ható Leinzinger Oyula 
gyógyszertárában Szeged. 

£ s b s a i « a 9 a s 5 b b » b b f ! b b t a i a b b e n s £ a i í e : e ! ( i h f ! a a i i e ! ; u s e a e e 3 f . - < . 

Hi rde téseke t f e l vesz a 

kiadóhivatal Kárász-utca 9. 
a a s t s m a e b s a a a b k a k a c a c i a t t a a b a a a a a a a h b b a s s e a a a a a a a b b a a c 

Szeged szab, kir. város tanácsától. 
30009/1913. tan. sz. 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
Szeged szab. kir. város részére 1914-1916. 

években szükséges: 
L szobafestő és mázoló munkák, 
II kovács és bognár munkák 
III. kőműves munkák vállalati uton le-

endő biztosítása iránt 
f. évi nov. hó 5-én délelőtt 10 órakor. 
a gazdasági I. tan. ügyosztályban (Bérház í 
emelet) tanácsi jóváhagyás fenntartása mellett 
zárt ajánlati versenytárgyalás fog tartatni. 

A szabályszerű, s a., szobafestő és mázo-
ló munkák után (500) Ötszáz, s kovács és 
bognár munkák után (300) Háromszáz a kő-
műves munkák után pedig 1000 (Egyezer) 
kor. bánatpénzzel ellátandó zárt ajánlati le-
velek az árlejtés napjának délelőtti 10 órájáig 
a tanácsi iktató hivatalba (Városháza földszint) 
nyújtandók be. 

Elkésve érkezett, kellő bánatpénzzel el 
nem látott, szabálytalan avagy utóajánlatok 
figyelembe nem vétetnek. 

Vállalati feltételek és egységárak a fenti 
ügyosztályban a hivatalos órák alatt bete-
kinthetök. 

Szeged, szab. kir. város tanácsának 1913. 
október hó 20-án t. ü. 

B o k o r P á l , 
h. polgármester. 

HATÓSÁGILAG ENGEDÉLYEZETT 

emben mészárszék 
a marhahúsának a kővetkezők 

Leveshus . . 140 fillér 
Paprikásnak 120 fillér 
Csont nélkül 140 fillér 
Pec cnyekus IS© fillér 

Sertéshús szintén mérsé-
kelt napi árakon kapható. 

főfalét: Belváros, Cseijonics.u. 6. 
fíőpzlct; fetöfi-sugárút 27. ffi? 

MELLIS LAJOS. 
NYOMATOTT VÁRNAY L. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN SZEGEDEN, KaRÁSZ-UTCA §. 


