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Szeged, 1913.
A pénzügyi helyzet
és az ellenzék.
A teljesem csüggedt, kedvtelen é s tehetetlen ellenzékben m á r csak a reménység tartja a lelket. Bíznak valami véletlenben, valami csodában, amely -megváltja őket siralmas helyzetűikből. Avval
ugyanis tisztában vannak, bogy ők miind-en
akcióra képtelenek, de abban reménykednek, h á t h a magától történik valami, magától akad valami nehézség, -mely a kormányt megbuktatja és őket hatalomra
s-egiti.
Az a pár elkeseredett honatya, aki
ezékben a szomorú időkben is fönt van a
fővárosban és délben a Kossuth Lajosutca aszfaltján csinálja az ellenzéki hangulatot, este pedig az ürességtől tátongó
ellenzéki pártklubbokban markírozza
az
eleven pártértekezletet, legújabban avval
bátorítja és vigasztalja egymást,
hogy
rossz a pénzügyi helyzet. A kormány nem
tud elég pénzt szerezni, tehát- rövidesen
megbukik — és jövünk -mi.
Kérem e z nem tréfa, -ezt egész komolyan igy beszélik ellenzéki körökben. Hát
ne akadjunk fenn ezen a kétségbeesett cinizmuson, mely az ország súlyos gazdasági -és pénzügyi helyzetéből merít magának vigasztalást, ide vizsgáljuk meg egy
kissé közelebbről, hogy micsoda
van az ellenzéki reménykedéseknek.

A földrengés.
Irta: Lengyel Géza.
I.

asszisztens: És nem lehet semmi tévedés? Nem zavarhatta meg valami észre
nem vett dolog az elektromos hullámokat?
Vagy a hely-jelzés nem csúszhatott el? Hiszen egy milliméter eltérés már megdönti az
egész következtetést.
A tudós: Kedves barátom, a szkepticizmust engedje át nekünk, idősebb embereknek. Ot esztendeig kételkedtem én, mig a saját találmányomban bizni mertem.
Az asszony: ö t évig alig volt számomra
néhány órád és egy csóknak nevezhető csókod.
A tudós: Kérlek, Margit, ne zavarj. Ezrek, százezrek életéről van szó. (Az asszisztenshez) : Az utolsó két év munkájában ön is
részt vett. Tudja, hogy százszámra végeztünk kisérleteket. A két utolsó olaszországi
földrengésen pedig gyakorlatilag is csalhatatlannak mutatkozott a készülék.
Az asszisztens: Ez igaz.
A tudós: Pontosan megmutatja az első
lökések idejét, körülhatárolja a helyet és biztos következtetést enged a földrengés erejére is.
Az asszisztens:
E szerint pontosan három óra ötven perckor kezdődik.
A tudós: Feltétlenül. Ahogy két nappal
ezelőtt kijelentettem.
i
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II. évfolyam 250. szám
Mind-en-ekelőtt nincs mit titkolni rajta,
hisz köztudomásu dolog, hogy a nemzetközi pénz és hitelválság, a nagy gazdasági depresszió Magyarországon nehéz viszonyokat idézett elő és ezek a viszonyok
éreztették hatásukat a z állaim pénzügyeire
is. Az összes gazdasági ágakban, a mezőgazdaságban,
iparban, kereskedelemben
mutatkozó jövedelemcsökkenés nem m a radhat hatás nélkül az állami bevételekre.
Az elemi csa-pások, melyek az ország nagy
területeit sújtották, szintén nagyon h á t r á nyosan befolyásolják az adózási viszonyokat. Ezt a helyzetet érzik a z állam összes
bevételi forrásai, ugy az egyenes, mint a
közvetett adók és az üzemi bevételeik is.
Hozzájárulnak mindéhez a külügyi bonyodalmaik által okozott rendkivüli kiadások,
továbbá -az a körülmény, h-ogy a beruházásokra szükséges kölcsönöket a nemzetközi pénzviszoinyok következtében nehezebben és kedvezőtlenebb feltételek mellett lehet beszerezni.
Kétségtelen ezdk után, hogy a kormánynak nagy gondjába, n a g y munkájába
kerül az államháztartás egyensúlyát fentartani. Ezt a munkát -azonban — e felől
nyugodtak lehetnek az ellenzék pénzügyi
kapacitásai, — el is végzi lelkiismeretes
gondd-a-1 'és felelősség érzettel. A korm á n y ezen a téren is a karaván m u n k á j á t
teljesiti.
Hogy az ellenzék gúnyos lelkiismeretlen kárörömmel nézi az ország pénzügyi

Telefon-szám: 305.

Vasárnap, október 26
és gazdasági bajait, ezt még valahogy
megértjük. Elég cinikusak, elég lelkiismeretlenek, elég kétségbeesettek hozzá. De,
hogy miből meríti azt a reményt, hogy a
pénzügyi bajok szanálása a z ő munkájukat teszi okvetlen szükségessé, ez rejtély
előttünk. Mert a dolog ép ellenkezőleg ugy
áll, h-ogy épen ezek a nehézségek teljesen
íkizárj-álk reményeik megvalósulását.
Mire alapítják ezt a reménységet? Az
ő négy-esztendei kormányzásuk valóságos
elriasztó példája volt az esztelen pazar
költekezésnek és a rossz gazdálkodásnak.
Az ő szénszállit-ási é s talpfa szerződéseik,
balatoni vasutjuk és egyéb dolgaik jogosítják talán őket a r r a a hitre, hogy ők vannak hivatva az ország pénzügyeit rendben
tartani? ö k hasonlithatatlanul kedvezőbb,
szinte rózsás gazdasági viszonyok között kormányoztak és mégis deficitbe hozták az állam háztartását és üresen hagyták a z állami pénztárakat, ö k
most lapjaikban erősen támadják a kormányt, amiért a z állam hitelszükségletét
függő kölcsön utján szerzi be. De hát nem
ők voltak a z elsők, akik a pénztári utalványokkal való hitelmüveletekkel
megkezdték? A munkapárti kormány e kölcsön prolongálásán, és a z általuk kiürített
pénztári k-észleték kifundálásán volt kénytelen a pénzpiac sokkal -nehezebb helyzetében e művelethez nyúlni. Az igazság az,
hogy a mai pénzügyi helyzet nehézségeit
részben a rendkívül súlyos viszonyok, de

Az asszony: De hiszen ez borzasztó!
Az asszisztens: No, no. Vannak kivéteA tudós: Ez már megint oktalan, asszo- lek. Például Curie-né. Az igazi tudós.
nyi beszéd. Az volna borzasztó, ha nem tudA tudós: Curie-né az ura nélkül meg se
tam volna megállapítani előre az időt és he- tudott volna mozdulni.
lyet. Igy nem történhet semmi baj. A terület
Az asszony: Curie-né egy csúf és szögelég messze van a fővárostól és bizonyos, letes, öreg nő.
hogy a hullámok idáig nem érhetnek.
A tudós: Ez is igaz. Pedig, ha már nő:
Az asszony: Hát ott nem laknak embe- fiatal és gömbölyű legyen. Mint te vagy.
rek?
Az asszony: Öt év óta az első bók, amit
A tudós: Tegnap automobilon bejártuk tőled hallok. És ez is kicsinylés.
az egész vidéket. Két téglagyár és három
A tudós: Még egy napig várjál, szivem.
nagyobb majorság van rajta. Az embereket Az én munkám — egyelőre — ma véget ér.
mind kiköltöztettük. Képzeld, nem akartak Holnap enyém a dicsőség és én tiéd vagyok.
menni. Azt mondották, svindli az egész.
Majd elmegyünk valahová. Ez lesz a másoAz asszony (nevet): No, ez mulatságos! dik nászutunk.
A tudós: Mulatságos! Én szerencsétlenAz asszony: Mióta igéred!
ségnek tartom. Azonnal telefonáltam rendA tudós: Csak türelem, türelem. (Az
őrökért. Karhatalommal kellett kikergetni asszisztenshez): Együtt vannak a műszerek?
őket.
Az asszisztens:
Minden lenn van már
Az asszisztens: A nép nem tiszteli még az automobilban.
A tudós: Akkor menni fogok.
eléggé a tudományt.
Az asszony: Nem szabadna odamenned.
A tudós: Különösen az asszonyok nem.
Az egyik majorosgazda felesége ugy visított, Én félek.
A tudós: Gyerekség. Az a domb, ahol a
mikor a rendőrök jöttek, mintha akasztani
hordozható sátrat felállítottuk, öt kilométerre
vitték volna.
van a veszélyeztetett területtől. Mindent kiAz asszony: Szegény teremtés.
A tudós: Ha sajnálod, hát talán vissza- tűnően lehet megfigyelni és ha a villamos
vitethetem. Elpusztulhat a romok között, ha vezetékek elég hosszú darabon épen maradnak, nagyszerű megfigyeléseim lesznek. Veannyira ragaszkodik hozzájuk.
szély azonban nincs.
Az asszony: Hátha nem pusztul el?
Az asszony: M é g i s . . . én félek.
A tudós (megvetően): Ti asszonyok
A tudós: Kedves barátom, magyarázza
mind egyformák vagytok. A női elfogultsámeg neki, hogy nincs semmi veszedelem.
gon semmit se segit a kultura.

1913. október 290.

12. DfilMAQYARORSZÁq
n a g y részben a (koalíció
gazdálkodása
okozták.
A pénzügyi 'helyzetben tehát a koalíció
levitézlett lovagjai ne igen bízzanak. Ezen
a téren — kérdezzék meg csak Désy Zoltánt — számukra nem terem babér. Nincs
oly teremtett délek az országban, aki a
koalíció pénzügyi gazdálkodását visszakívánná, különösen az ilyen nehéz időkben.
Azért jó lélekkel ajánljuk, ne is igen bolygassák ezt ia dolgot, mert inem nékik való.
M a r a d j a n a k csak meg apró kis botrányaiknál. Éhez értenék. Azaz — a imai: szombati 'eset óta — még éhez se. Na de az nem
baj.

A föld problémája.
(Saját tudósítónktól.) Mialatt a mii nyilvános életünket nagyon kétes értékű pártpolitikai taktikázások,
botiránykeresések,
•személyes támadások és balkáni izgalmak
foglalkoztatják, a brittek birodalmában a
kormány nagy akciót indított a földbirtok
kérdésének dolgában. Ezt az akciót, amelyet
a különben nagyon mérsékelt beszédmodoru
angolok is nagyon gyakran a hadjárat meg
keresztes háborít névvel jelölnek, nem kisebb
ember indította meg, mint a végtelen tevékenységű pénzügyminiszter, George Lloyd,
a britt kincstár kancellária. A hadmüveiletek
bevezető aktusa e hónap l-l-éh Bedfordban
esett meg, egy igen nagyméretű szónoklattal, mely közel két és fél óráig tartott együtt
egy négyezer főnyi nagy hallgatóságot, közép és keleti Anglia liberális szervezeteinek
hivatalos kiküldötteit. A nemzetközi távirati
ügynökségek híradásai alapján a magyar
sajtó is megemlékezett futólag ez eseményről. De azt hisszük, nekünk magvaroknak
a Nagyibritanniában hivatalosan bejelentett
birtokpolitikai akció fontosabb, semhogy
csak a napi táviratok rovatából értesüljünk
róla. Egyrészt mert a mi belpolitikáinknak is
Az asszisztens: Meg fogom magyarázni.
A tudós: Két óra husz perc. Három óra,
mire odaérek. Isten veletek. Még öt óra előtt
újra itt leszek. Kedves barátom, egy pillanatig se hagyja megfigyelés nélkül az ellenőrzökészülé'ket. Mihelyt visszajövök, össze fogjuk
hasonlítani az adatokat. Ha elfárad, maid
felváltja a feleségem, hiszen ő is tudja már
a számokat feljegyezni. Isten önnel, barátom.
Csókollak, drágám.
II.
Az asszisztens (leül a villamos-készülék
mellé): Megbocsát, ugy-e? Hiszen hallotta,
milyen szigorúan reámparancsolt a tanár ur.
Az asszony: Kérem, kérem, ne zavartassa magát és ne keressen kifogásokat.
Az asszisztens: Kifogásokat?
Az asszony: Hát persze. Ugy tudom, az
egész dolog csak egy óra múlva kezdődik.
Az asszisztens: Ez igaz és egy félóra
szabad időm is lesz. De most be kell állítanom mindent pontosan, hogy félnégy előtt
megindíthassam.
Az asszony: Tessék, tessék. Én hoztam
magammal könyvet. Az egész időt át fogom
olvasni.
Az asszisztens
(megigazít néhány csavart, felhúzza az óramüvet, azután megszólal): Igy ni, most már rendelkezésére állok.
Az asszony (tovább olvas.)
Az asszisztens: Furcsa, hogy igy egyedül maradtunk.
Az asszony: Miért maradtunk volna

tek a mezőgazdiaság államhatalmi gondozása
és a nagy nemzeti célokra térő birtokpolitika
terén. A britt liberális miniszter ünnepié®
állás/foglalása tehát csak az ottani viszonyok
szempontjából újság és jelentős érdekesség;
de egyetemes emberi szempontból nem kevéssé érdekes a r r a nézve, aki a politikái pártokat .mozgató -eszmék és törekvések történelmi alakulásait figyeli.
George Lloyd fejtegetéseinek nagyobb
része természetesen speciális britt viszonyokat ecsetelt. De mondott sok o-lyat is, ami
ránk nézve sem közömbös. Nagybritannia
negyvenöt milliós lakosságából csak csekély
másfél millió foglalkozik a földián, Franciaországiban kilenc, Németországban tiz, Ausztriában és Magyarországon tizennégy millió.
És hogy a vámoktól nem védett államokká!
is össizehasonlitsa hazáját, megemlitette, hogy
Nagybritanniában mindössze negyven folidmives ember jut ezer kishold földre, Dániában hetven, Hollandiában százhúsz, Belgiumban százhatvan. Nágyhritamniában vadaskertek, nagyúri sportterül-etek foglalják el a kitűnő termőföld nagy részét és a földesúri túltengés még a hatalmas munkás energiájú
skótok földjén is óriás területeket tart parlagon. A britt városok tele vaunak képes fali
hirdetésekkel, amelyek csábitó kepéket mutogatnák arról, hogy milyen szépen boldogul
a föklmives ember a tengerentúli •gyarmatokban. A földimivelés terén való boldogulás a
britt emberre nézve a kivándorlással egyértelmű s az emiitett plakátok csak a kivándorlást propagálják. Majid akikor lesz igazán
megérdemelt helyzetben a britt nemzeti munkának legelhanyagoltabb ága, a földmüveles,
ha az ilyesféle plakát itthon iigér boldogulást
ós jólétet a föld: emterének.

igen fontos része esik a birtokpolitika terére,
•másrészt mert a világ első fogyasztó piacán
történtek, ránk, mezőgazdasági termelő népre nézve, igen sokszor, irányadó, elhatározó
fontosságúak.
A liberális britt kormány pénzügyminiszterének föllépése nagy változást jelent e történelmi párt egész szellemi irányéiban. Hiszen e párt nagy közigazdái voltak megalapítói az úgynevezett mancseszt&r izmusnak,
a
mely a földművelést egészem kirekesztette ,a
kormányzás hivatalos gondjainak köréből,
azt hirdette, hogy az ipar, a kereskedelem,
a közlekedés, különösen a hajózás erős támogatása az államhatalom részéről megadja a
mezőgazdaságnak is a fejlődési rugókat, lÉgy
egész közgazdasági világnézet alakult ki
ezen az alapon, melynek tételeit készségesen
magáévá tette és érvényesítette sokáig az
egész hivatalos Európa, s mely nek a liberális
politikai renddel való elválaszthatatlanságát
maiunk is sok kiváló emberünk hirdette a
politikai szószéken, a tudományban, a napi
sajtóban. A mostani britt liberális párt szobán lévő vezére, miután megmondta, hogy
jobb munkabért, becsületes lakást, vagyonosodási és t á r s a d a l m i haladási kilátásokat
kell teremteni a föld munkásainak ós birtokos művelőinek, gondoskodni kell a mezőgazdasági termékek olcsó piacra hozataláról,
méltányos vasúti tarifákról s meg kell szüntetni azt az anomáliát, bogy a nagybirtok oík
túltengése miatt a mezőgazdaság parlagon
heverjen, a következő nevezetes szavakat
ejtette hangsúlyozottan hallgatóságának lelkes helyeslése mellett:
— mind e célcik elérésére az állam, hatalmas segítését holt eredményes
működésre
éleszteni, a törvényhozás, a kormányzás terén és a pénzügyi téren.
Az ilyen államférfiúi programi nálunk
már, bála Istennek, nem újság. Nálunk már
előbb megtört a liberális mancses/zterizmns
merevsége s uráliméin alk utolsó évtizedében a
magyar szabadelvű párt aktív állaimférfiiaii,
közöttük a jelenlegi miniszterelnökké!; Tisza
István gróffal, jelentékeny törvényhozási,
kormányzási és pénzügyi intézkedéseket kezd-

Bizonyos, bogy a britt közéletet is csak
ugy érdekűik a súlyos gazdasági viszonyok,
a balkáni kérdések, mint a miénket. Ott
azonban ráérnek a közéletinek nemcsak a
hivatalos, de a miem 'hivatalos tényezői is a
nemzeti élet nagy, sürgős, aktuális, röviden:
ikenyérikérdéseivel foglalkozni. Már csak e
miatt i's nagyjelentőségű ránk nézve a britt
pénzügyminiszter beszéde nyomán megin-

egyedül? A szomszédban, itt az üvegajtón
tul dolgozik Balázs doktor, a másik oldalon
Jenei és az előszobában vár János.
Az asszisztens: János elment a tanár úrral, Balázs doktor már reggel óta a megfigyelő sátorban van. Jenei pedig felhasználta
az alkalmat és elutazott a menyasszonyához.
Az asszony: Nekem egyébiránt egészen
mindegy. No, az a Jenei is okosabbat tehetne,
mint hogy megházasodik. Bár a menyasszonyától ostobaság, hogy hozzámegy.a
Az asszisztens: Jenei okos fiu, kedves,
nagy jövője van és férfinak is nagyon csinos.
Az asszony: Egészen az én esetem. Hat
évvel ezelőtt az én uram is nagyjövőjü embei
volt és csinos fiu. Most kopasz és heteken át
nem törődik egyébbel, mint a villamos árammal.
,"
Az asszisztens:
Ez igazán érthetetlen.
Akinek ilyen bájos felesége van . . .
Az asszony: Kérem, kérem, ezt a hangot
hagyjuk. Én nem panaszkodtam...
Az asszisztens: Én panaszkodom . . .
Az asszony: Ez viszont nem érdekel.
Az asszisztens: Persze, én se csinos fiu,
se nagyjövőjü nem vagyok.
Az asszony: Ezt nem mondtam.
Az asszisztens: Ha Jenei ülne itt az én
helyemben...
Az asszony (nagyon gyorsan): Akkor
egyáltalában él 'sem jöttem volna. Megmondtam volna az uramnak, hogy nem várhatom
be itt, nem maradhatok egyedül egy fiatalemberrel.

Az asszisztens:
Hiszen azt hitte, hogy
nem vagyunk egyedül.
Az asszony (zavartan): Hát valami mást
mondtam volna.
Az asszisztens
(feláll, közelebb jön a
pamlaghoz, amelyen az asszony ül és mellé
telepedik egy székre).
Az asszony: Vigyázzon, mert elmulasztja a megfigyelést.
Az asszisztens: Mikor éjieli szolgálatom
van, itt szoktam megfigyelni. Hanyat fekszem
a pamlagon, amelyen most maga ül és megfigyelem a plafont.
Az asszony: Ábrándozik.
Az asszisztens: Ábrándozom. Ilyen fehér,
finom kezekről gyakran ábrándozom.
Az asszony (megnézi a kezét).
Az asszisztens: Hallott már a daktiloszkópiáról?
Az asszony: El szoktam olvasni az újságokban a törvényszéki rovatot.
Az asszisztens:
Nos, hát akkor tudja,
hogy minden ujjlenyomathoz egy bizonyos
ember tartozik. A bőr finom vonalaiból föltétlen bizonyossággal lehet az emberre következtetni.
Az asszony: Utálom a 'tudományos teóriákat.
Az asszisztens: Ez több, mint tudomány.
Ez megmagyarázhatatlan érzés. Ez nem csal.
Látja, ahogyan a rendőrök számon tartják
az ujjlenyomatokat, én magát a kezet figyelem meg, a lüktető bőrt, a finom ujjakat, az
áttetsző ereket. Ezekből én csalhatatlan biz-
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dult eszmei forrongás és cselekvés s méltó
arra, hogy magára terelje üres huzavonáktól
foglalkoztatott érdeklődésünket.

Negyvenezer korona mínusz.
— A javadalmi hivatal
negyedéves kimutatása. —
(Saját tudósítónktól.)
A város javadailmi bizottsága szombatom délután négy óraikor Balogh Károly pénzügyi tanácsos elnöklésé v-el ülést tartott, amelyen -a pénzügyi tanácsos a javadalmi hivatal harmadik ne-,
gyedéves 'forgalmáról számolt be. A kimutatásból kitűnik, hogy a legutóbbi negyedévben: julius, augusztus és szeptember hónapokban közel negyvenezer
koronával
csökkent ismét a város jövedelme. A differencia
legnagyobb része — mintegy
harmincezer
korona — a z államé regálé-bérletekinél, a bor
-és husfo-gyasztási adóknál mutatkozik. A városi javadalmak közül különösen a hidvómból eredő jövedelem csökkent
jelentékeny
mértékben: három hónap alatt több mint
tízezer koronával. A csökkenés okát azzal ma
gya-rázta a pénzügyi tanácsos, hogy nagyon
sokan kaptak hidvámmentességet, különösen
azok közül, akiik Ujsze-g-edem -laknak. A legutóbbi negyedév a hídvám tekintetében —
mondotta Balogh Károly — a .legforgalmasabb volt és megnyugtatta a bizottságot, hogy
a z év többi részében- együttvéve s-em lesz
annyi csökkenés, -mint most. Az ülésről az
alábbi részi-etekben számolunk be.
Az ülés megnyitása -után Ba-logh Kár-oly
pénzügyi tanácso-s beterjesztett-e -a- bizottsághoz a javadalmi hivatal negyedéves forgalmáról szóló részletes kimutatást, amely a
következő:

.
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tonsággal tudom rekonstruálni az egész embert. Vagy az egész asszonyt. Elég a kezet
látnom és megmondom: szép-e, fiatal-e, szöke-e, barna-e.
Az asszony (hirtelen hátradugja a kezét.)
Az asszisztens:
Ne kapja el. Már ismerem. Akarja, hogy leírjam? A fehér bőrnek
van egy kis, h-alavány, kreol árnyalata. Az
ujjak egyenletesen vékonyodnak, keskeny
kéz, de nem emlékeztet a babáékhoz hasonló,
piskótaszerü kezekre. Látszik, hogy erő is
van bennük.
Az asszony (előhúzza és újra megnézi a
kezeit): No, ezt jól megvizsgálta.
Az asszisztens
(az asszony jobb kezét
két kezébe t a k a r j a ) : Hányszor figyeltem
őket. Drága kis kezek.
Az asszony (kissé elkésve vis'szahuzza a
kezét): Nini, miért ül maga a kanapéra.
Menjen a műszereihez.
Az asszisztens
(most már a bal kezét
fogja meg): Ugyan h a g y j a a műszereket.
Ez a világ legfinomabb műszere. (Hosszú,
forró kézcsók.)
Az asszony: Most azonnal menjen vissza
és soha többé ne beszéljen nekem kezekről.
Az asszisztens:
Most nyakakról fogok
beszélni. (Megcsókolja a nyakát.)
Az asszony: Ez felháborító.
Az asszisztens:
ó , ha t u d n á . . .
Az asszony (hevesen): Tudom. (A férfit
utánozza): Ó, ha tudná, hogy imádom.
Az asszisztens
(fájdalmas mosollyal):
Nem ezt akartam mondani.

ffi
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Állami borital ós husfo-gyasztási -adóban
a harmadik negyedévben: julius, augusztus
és szeptember hóna-pokba-n 'befolv-t összesen,
103996.48 kor., 29359.81 koronával kevesebb
mint a múlt év ugyanezen- három hónapjában. Városi fogyasztási adópóttlékban 28479.18
korona, 1620,10 koronával kevesebb, mint a
-múlt -évben. Városi fogyasztási illetékből
15436.24 kor-o-na, 4674.61 koronával- kevesebb,
-mint a múlt év ugyanezen negyedében, kövezetvámdijból 74210.14 korona, a niult évi
eredménynél 2291.71 koronával több, paétjavadalmi díjból 3050.80 kor-on-a, kevesebb
1725.16 koronával, hidvámból 26878.06 korona, a mult évivel szem-ben, 10071.40 koronával kevesebb, helypénzből 40454.96 korona, több 2534.15 Iko-ronávál, üt- és súlymérték dijakból 1699.39 ko-r-oina, -a tavalyinál
497.83 koronával több, vágóhidi dijaikból
31704.49 iko-rona, a mult évinél
kevesebb
133.77 koronával, földés
vályogdijakból
1001.71 kor-ona, több 231.40 ikonoméval, csolnakátfcelési dijakból 647.92, kevesebb 12-6.60
koronával, vámbirságból 62.45 korona, több
44.07 koronával, tápéi révvámbál 887.32 korona, a m-ult évi-nél kevesebb 395.56 koronával, zálogolási költségekből 235.06 -ko-rona,
több 62.15 koronával, irte-ndbontási (dijakból
259.32 korona, több 29.11 koronával, szemledijakból 38.34 ko-rona, kevesebb 2.24 koronával, vizvezetéki
dijakból
32296.02 korona,
tehát 1852.04 koronával több, mint a mult év
ugyanezen- negyedében, behajtási költségekből 312.93 korona, 386.92 koronával kevesebb, városi fiirdődijakból 17565.60 ko-rona,
a mult évi eredménynél 3023.68 ko-ronával
Üöbb, /übérdij-akból 68 korona, 29 Iko-ronávál
több, kútiköltségekből 64 fillér, 30 fillérrel
több.
Summa-suimimárum: 1913. julius, augusztus é s szeptember hónapokban -a -beterjesztett kimutatás szerint a javadalmi hivatal bevétele 379285 korona 5 fillér volt, a mult év
ugyanezen hónapjaiban- 419084 ko-r-ona 15
fillér, a bevétel tehát 39799 korona 10 fillérrel volt kevesebb,
minit a mult
esztendő
ugyanezen
negyedévében.

Bejelentett-e ezután a pénzügyi tanácsos,
hogy a javada-lmi hivata-l kinnlevőségéről, -behajtott -és be nem hajtott követeléseiről az év
v-égén- részletes kimutatást fog a bizottság elé
terjeszteni. A bizottság ngy ezt, mint az előzőleg bemutatott negyedéves forgalmi kimutatást tudomásul
vette.
A kormány közigazgatási r e f o r m j a .
A belügyminiszter a képviselőház mai -ülésén törvényjavaslatot -nyújtott be a vármegyei választott tisztviselők
megbízatásának
meghosszabbításáról.
A javaslat szerint a
vármegye választott tisztviselőinek 1913. -év
végével -lejáró hivatali megbízatása — a törvényhozás ujabb intézkedéséig, de legfeljebb
az 1914. év végéig meghosszabbittatik.
Az e
törvény életbeléptekor ü-r-esedésbeni -lévő és az
utóbb megüresedő vármegyei tisztviselői állásokat az érvényben levő törvényinek megfelelően kell betölteni. Az ekként időközben
megválasztott tisztviselők megbízatása addig
tart, -minit a többi választott tisztviselőé s
ugyaneddig tart a tiszteletbeli tisztviselők kinevezésének hatálya is. A javaslat megokolása rámutat ar-ra, hogy a jelenlegi vár-megyei tisztviselők megbízatásának Ihat -évi tartama 1913. december >31-én jár le. Tekintettel arra, hogy a vármegyei közigazgatás
újjászervezése a kormány programjának
egyik
leglényegesebb
pontja; hogy a reform előmunkálatai már folyamatban- vannak -és az
erre vonatkozó -törvényjavaslat előreláthatóan még ebben az évben, de mindenesetre
a
jövő év elején a törvényhatóság
elé kerül:
nem volna célja, hogy a vármegyék közön-sége a tisztviselő-választás izgalmainak, maguk a itiszvis-elők pedig az izgalmakon fölül
a választások esélyeinek is kitétessenek akkor, amikor a közel jövőben a közigazgatás
újjászervezésének, illetőleg ezzel kapcsolatban a kinevezési rendszernek életbeléptetésével a választott tisztviselők megbizatásá-nak amúgy is meg kell majd szűnnie és a
tisztviselői állásokat a kinevezett tisztviselőknek kell- majd elfoglal n-i ok.

Az asszony: Hát mit? De eressze el a
III.
kezemet.
Az asszony: Gyorsan, nézze meg az órát.
Az asszisztens (közelebb húzódik hozzá
Az asszisztens:
H á r o m . . . négy . . . háés mind a két kezét megfogja): Ha tudná,
milyen komoly pillanatban beszélek önnel. romnegyed.
Soha nem merészkedtem volna, magammal
Az asszony: Adja ide, pontosan akarom
vittem volna titkomat a sirba. De most ellá- tudni. Négy óra husz perc.
gyitott az óra veszedelme. Bocsásson meg.
(Nagy csönd.)
Az asszony: Az istenért, miről beszél?
Az asszisztens:
Csak tizenkilenc.
Az asszisztens:
Legyen erős.
Az asszony
(mélységes megvetéssel):
Az asszony: Azonnal mondja meg.
Husz. Maga becsapott.
Az asszisztens: A professzor ur tévedett.
Az asszisztens:
ö n , a hírneves profeszAz asszony: Hogyan, nem lesz földren- szor felesége tudja, hogy a tudomány nem
gés?
csalhatatlan.
Az asszisztens:
Ellenkezőleg. Itt is lesz.
Az asszony (még vésztjóslóbb hangon):
Az asszony:
Kérem, ne rémitsen meg.
Maga
becsapott. Maga nyomorult. Az uram
Én menekülök.
mindjárt itt fesz. Irtózatos. Nem -tudok a szeAz asszisztens:
Egy lépést se tegyen. me közé nézni. Az egyik fésűm is elveszett.
Mindenütt nagyobb veszedelemben van, mini Semmi megfigyelést nem tett. Ó, milyen nyoitt. Ha kimegy az utcára, biztos halál. Ha morultak is maguk. (Csendes sírásba kezd.)
hazamegy, akkor is. Ez a ház azonban- erősen
Az asszisztens
(gyorsan megindítja a
van épitve. Ez talán kibírja. Talán.
készüléket. Rövid ideig vár, azután komikus
Az asszony: Ó, ez rettenetes. Elpusztul- grimásszal nézi a papírszalagot).
ni fiatalon, mikor nem is éltem még. Mentsen
Az asszony (sir és kis zsebtükrét előmeg, mentsen meg.
szedve, gondosan igazgatja a haját).
Az asszisztens:
És én most, ebben a
Az asszisztens:
Minden normális. Pedig
nehéz, -sötét órában- mondom, hogy sz-er-etem. a kilengéseket még érezni kellene. Ugy látElhiszi most már?
szik, nem történt semmi.
Az asszony (felelet helyett zokogni kezd.
Az asszony: Az uram is becsapott. Ott
Fejét a férfi vállára hajtja. A férfi szorosan sem volt földrengés. Milyen nyomorultak . .
magához öleli és igyekszik lecsókolni a sűAz asszisztens:
ö n most panaszkodik,
rűn hulló könyeket. Néhány perc múlva az mert nem dőlt össze néhány száz épület és
asszony visszaadja a csókokat.)
nem pusztult el néhány ezer ember.

Kárpitos m bárHíncH rftzUtfizetftrg is
B J M L a O C r ,
Dús választék kész díván, ottomán, matracok,
::
kárpitos-üzlet
::
garnitúrák stb. — Javítások jótállással szaksze::

rűen és olcsón eszközöltetnek.
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K A L & I D Q Ö Z Í S Ö P
Szeged, /október 25.
ÖREG DOKTOR A TANYÁN.
Pattog
az ostor, zörög a kerék, két csenevész lovacska poroszkál a homokos dűlőúton. A gubás
paraszt -utánanéz az ördög tailyigájának: kihez megy vaijjon az öreg doktor? Ki1 az a bolond, aki nem tud magában meghalni? Mindegy már az, ha egyszer ellőtt az ideje. Bizony kár a szóért, meg azért a pocsék orvosságért. Piócát kell rakni a betegre, ez
még csak ér valamit s azon felni pénzbe sem
kerül, mert a vándorcigányoktál repedt fazékért Isi könnyen, kaphat az ember. Ha aztán
a ipióca nem segít, akkor meg tiszta vétek
orvosságért pénzt adni.
A zörgős kis koési azonban megáll a
nyárfás tanya irányában, Hujántás ballatszik befelé:
— Ki van ittbon., hé!
Bekötött fejű, rosszul táplált, leromlott
asszony suhan ki a sövényajtón. Karján ott
van a gyerek, három nagy kendőbe bugyolálva. Sápadt kis arcából kivillan két ökölnyi szem bágyadt ragyogása.
»
— Mi baj, no? Tán megétették a gyereket?
— Tudja a teremtő, ml baja van az ártatlannak! Csák ellepi a forróság, oszt nem
marad benne semmi. Adjon, mán neki a ténsur valamit, hogy mög ne büntessenek . . .
Nem nagyon keli ezt feszegetni, hisz
tiszta sor: bélhurut j,a van a kicsinek. A tanyai nép újszülöttjeinek jó fele ebben; pusztul el. Mire való volna hát kikászofódni a
lábzsákból meg báránybőrös bekecsből, mikor a tapogatással sem lesz okosabb az ember. Az ülés alatt ott van a gyalog-gyógyAz asszony: Ne merjen gúnyolódni. Én
összetörtem. Én most leugrom az emeletről.
(Csöngetés).
Az asszisztens (kirohan ajtót nyitni).
A tudós (dult arccal beront és minden
bevezetés nélkül beszédbe kezd): Az a nyomorult asszony visszament a majorba. Nem
lehetett kiparancsolni.
Az asszony: Nos és elpusztult?
A tudós: Senki sem pusztult el. Ez borzasztó. Semmi sem történt. Halálosan kompromittáltam magamat. Leugorhatom az
emeletről.
Az asszony: Szégyeld magad. Talán haragszol, mert nem dőlt össze a világ? örülj,
hogy elmaradt az a rettenetes istencsapása.
Az asszisztens: Vigasztalódjék, tanár ui.
Bizonyosan a műszer volt hibás.
A tudós: Újra kezdhetem az egészet.
(Hirtelen elhatározással): És újra is kezdem.
Nem tágítok. Meg kell oldanom ezt a problémát.
Az asszony: És én? Mi lesz velem! Mi
lesz a második nászutunkkal?
A tudós: Eh, hagyjál békében a bolondságaiddal. Most azonnal munkához kezdek.
Szétszedjük az egész készüléket.
Az asszisztens (habozva, akadozva): Ha
megengedi, tanár ur, eddig nem mertem figyelmeztetni . . . hiszen annyira b í z o t t . . . én
már tegnapelőtt észrevettem egy áttételi hib á t . . . (Az asszonyra néz.) én nem biztam
a jóslatban... hibás volt egy egész számcsoport . . . tessék ezt megnézni.
A tudós: Igaza van. Itt lehet a hiba.
Azonnal átvizsgáljuk. Szegény feleségem,
csak téged sajnállak. Mennyire megijesztettünk ezzel a földrengéssel.
Az asszony: Engem? Légy nyugodt én
miattam . . . (Az asszisztensre néz.) Egy pillanatig se hittem az egész komédiában.

szertár, akad még benne digitális, vagy aszpirin; — hiába no, aki otthon, van. a mesterségében!, az csak ugy ránéz a betegre félszemmel .és már azt is meg tudja mondani,
hogy este lesz-e nagyobb forróságban: a hitvány kis féreg, vagy reggel? De szép is az az
orvosi tudomány, csak uraknak való, nem
szegény embernek.
— Itt van ,1a, fogja kend. Egy pengő jár
a porért, fél a taksa. Három korona mindössze, Nem lehet, lelkem Kotogámymé, magamnak is többe van, aztán meg mind kiszáradt már Argentináiban, az a fa, aminek a
.gyökeréből ezt csinálták; magamnak még van
egy marékravaló a tavalyibut.
— Hogy 'ép másfél pengő jár a ténsorinak! Ejnye, no, ép annyi van a zsebkendőm
sarkában, pedig ezör helye vóna . . .
— Haj, lelkem-galambom, ha doktort hivat kend, fizessék kend! No, isten megáldja
. . . Igaz fs a! Hát abbul a tavalyi fcarco-sbul van-e még az ászok alatt? Jó kis borocska volt, biz'is'ten,, most is itt van még az ize
a szájaimban . . .
Az .asszony kihúzza a hóna alól a literes
üveget.
— Üsmerszök még a ténsur szokására,
tót kihoztam mindjárt magammal. Eljön
egésséggél.
Egy hét múlva Kotogányné állit be az
öreg doktor rezidenciájába. A gyereket otthon hagyta. Nincs már annak semmi baja.
— Irja már mög a ténsur a levelet a
kis -ártatlannak . . . I-gön, ténimap este. Igy
aztán ,a port se adtaim be neki, Öltöttem a
sublótba, jó lösz szaggatás ellen. Nem szólt
az kérőm egy jajszót se, csak ugy elnyúlt
a padkán . . . Holnap temetjük . . .
*
A KULTURA SIVATAGJA. Kétszer hirdettek pályázatot külterületi orvosi állásra
és' a pályázat mindannyiszor eredménytelen
..maradt. Vájjon kinek is volna kedve hétszáz
és egynéhány forintért eltemetkezni -a kultura sivatagjába, ahol -orvos nélkül halinak meg
az emberek és ahol nem marad meg imás,
csak a nép jámbor együgyiiségét kihasználó
sarlatán-ság?
Siralmasan fizeti a város a külső terület
doktorait és olyan viszonyok -közé állítja be
őket, amelyek lelkiismeretes ember számára
'elviselhetetlenek. A nép anitipátiája végtelen
nagy az orvosok iránit. A tanyai ember csak
-akkor szalad kirurgusért, ha attól fél, hogy
a beteg már egészen a végét járja. Ilyenkor
büntetés áll a házhoz, amiért gyógykezelés
nélkül engedték kimúlni a beteget. Ha aztán
megjelen a doktor, az majdnem kénytelen
.megzsaroltai, a háznépet, hiszen élni csak
kell . . .
Nem igy kellene megoldani ezt a kérdést. Az analfabéta, és előítéletes tanyai nép,
•mely a sertésorbánoot és a nagyon is gyakori hastífuszt egyformán elháríthatatlan istencsapásnak tekinti, igy soha sem fog közegészségügyi nívóra jutni.
Tessék ellátni azt a külterületi orvost
tisztességes fizetéssel és annak fejében- ingyenes prakszisra utasítani. A doktorok há-

zi patikáját pedig, mely ma méregdrága és
ellenőrizhetetlenül ki v.an szolgáltatva a sarlatánság kísértéseinek, tessék ingyen gyógyszerkiszolgáltatási kötelezettséggé kifejleszteni. El kellene oszlatni a köznép nagy bizalmatilan-ságá't az orvosi tudomány ellen. Ismételjük: végtelenül szomorú közegészségügyi viszonyok vannak odakünn -a sivatagban-, ahol az alföldi magyar nép virága terem. A gyermekhalandóság rettenetes borzalmait esaik az ismeri, aki alaposain belenézett az életnek ebbe a fertőjébe. Mindent az
ős butaság szelleme hat át, a vadembon ösztönszerű idegenkedése a -kultu-rától. Elhagyatottság, nyomor, előítélet, betegség mindenütt. Igy nem- iléhet ezt a népet elveszni hagyni . . .
Jön a tél, elhal a inótás mezei munkában
tavasszal felpezsdült élet . . . A -tanya el van
szakítva egy fél-esztendőre a világtól. A szegény, sivatag tanyavilág megérdemelne némi áldozatot, némi szeretetet a cifr-álkodó
várostól, -mely gummiseprős gépekkel mossa
te aszfaí'ttestéröl a könnyű cipellők porát.
s

TESSÉK GYÁRAKAT ÉPÍTENI. Az igen
érdemes Koczo-r János szenátor, kinek tekintélyes külseje mindig Papirius konzulra emlékeztet, egy reggel azt olvasta lapjának személyi hire-ket tartalmazó rovatában, hogy a
inagybecskereki pénzügyőri felügyelő Szegedre érkezett. A szenátor urnák szinte kiesett a pipa a szájából. Mi dolog ez, hogy nem
a szegedi felügyelő érkezett Nagybecskerekre, -mi dolog -egyáltalában, Ihogy Szegednek
nincsen felügyelősége?
Nosza pennát ragadott Koczor Ján-os és
megírta panaszát a pénzügyi főminiszternek
Budára. M-ert az -bizony még sem járja, ho-gy
mindenféle hatodr-endü kis városka lefőzze
Szegedet, -mikor a tiszaparti metropolisz,
vagy, amiimt mondani szokás: „városunk" élhal egy uj hivatalért. Magvizsgáló állomás,
vagy szeizmográfiai központ, madármegfigyelő vagy teng-erinyul akadémia, — mindegy már -az, csak állami hivatal legyen-, mert
hiszen csak tenni kell valamit „vár-osunk" érdekében; . . . Ennélfogva hát csak ide azzal
a finánc-felügyelővel, mert amúgy is nagyon
-égető szükség volt -már rá.
A pénzügyi főiminiszter ellenben Budáról — bizonyos Teleszky nevezetű — igen
udvarias, mondhatni kedves hangú .levélben,
fügét mutatott a kis stréber metropolisznak.
Azt irja levelében, ez a Teleszky, hogy felügyelőre csak ott van -szükség, ahol van mire felügyelni, ahol állami -eíllenőrzés alatt álló nagy ipartelepek sorakoznak ia város alján. Vajjo.ni megtainiitották-e már az urak a
tanyai népet cukorrépa-termelésre, fölépittették-e az első cukorgyárat, mely ezer meg
ezer szegényemb-ermek biztosítana megélhetést? Vájjon van-e már szeszgyáruk az uraknak, mely feldolgozná a huiladé-kgyüimölcsöt
és törkölyt, mely ellátná mütrágyáv-al a vidéket? Fütyül-e már a tanyai vasutjuk, mely
•naponta friss élelmiszerrel látná el piacukat? Van-e szövőgyáruk, meily kara-kull-juhászatra és se-lyem-bogá r- tenyésztésr-e szori-
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vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukoroetegségnéJ, vSrhenynél, emésztési és
lélegzési szervek hurntjalnál kitűnő hatású. — Természetes vasmenies savanyaviz.
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taná a népet? Van-e egyáltalában bár mi féle
iparuk, édes szenátor ur, mert itt mem tudnak róla a tanácsosaim semmit; Szeged itt
ugy van elkönyvelve, minit alhol jó kis n y á r i
k arcost lehet inni, ha meg nem itta előbb a
peronoszpóra, meg ahol borzasztó n a g y palotákban borzasztó tömeg hivatalnok lakik,
akik méregdrága piacon drága mérgeket vásárolnak és boldogok, hogy a nemzeti fővá-

rosban lakhatnak. Irja meg hát, kedves szenátor ur, hogy mindez nem igaz (és Szegednek
igen is van virágzó ipara, — azonnal megkapják a felügyelőséget, hadd ügyeljen fel
kedves egészségükre.
íme, csak egy levélbe kerül már az uj
hivatal. Koezor János szenátor uram azonban nagyon húzódozik attól a levéltől, ö tudja, miért? . . .

A képviselőház ölése.

— Egyes lapok, mondotta, ebből az ügyből kifolyólag olyan riasztó képet festettek a
kormányról és a kormány pártjáról, de általában az ország közállapotairól, mintha ebben az országban nyoma sem volna erkölcsnek, tisztességnek, becsületnek, Sajnos, a botrányba j.h ászá.sna k ez az esete a mi politikai
életünkben nem áll magában. Mivel m.eygyanúsítás történt, óhajtandó, hagy a ténválláisr
megiviilágitsák és ezért bizalommal kéri a miniszterelnököt, liogy itt az ország színe előtt
t á r j a föl az, ügy igaz részleteit.

(Ellenzék nélkül. - Tisza miniszterelnök
beszéde. — A játékbank ügye helyes megvilágításban )
(Saját tudósítónktól.)
Az ellenzék konzekvens volt — ha nem is önmagához, de a
legutóbbi határozatához: a szombdti
ülésről
távol maradt.
De .annál nagyobb számmal
gyűlt össze a munkapárt.
Az ülésnek két kiemelkedő mozzanata
volt: a sajtótörvény
beterjesztése
és Tisza
István gróf miniszterelnök beszéde, amelylyel a margitszigeti kártyabank ügyét ismertette. Ez a beszéd azonban m á s célt is elért
annál; hogy magát az 'ügyet tisztázta és pedig azt, hogy a munkapártot is félszabaditotta e g y kellemetlen gondolat vagy föltevés
lidércnyomásától. Megcáfolta ugyanis azt a
föltevést, hogy Tisza és Lukács közt ellentét
volna és a gyakran fölhangzó zugó tapsok
jelezték, hogy ennék a kérdésnek a tisztázásával sem végzett fölösleges munkát Tisza.
A szokás szerint a délelőtt tiz órára hirdetett ülés ma is csak háromnegyed tizenegy
órakor kezdődött meg. A munkapárti képviselők igen irtiágv számban jelentek meg ez
alkalommal a Házban, kétszáznál többen voltak és a karzatok is egészen zsúfolásig megteltek.
Az ellenzék részéről Győrffy Gyula é s
Hartner Géza, továbbá Sándor 'Pál és néhány
nemzetiségi képviselő völ't jellen.

TISZA BESZÉL.
(Fölmentésre nincs szükség.)
Tisza István, gróf miniszterelnök nagyon
köszöni Kostyálnak. hogy alkalmat nyújtott
arra, hogy ,e kérdésben a tényállást előadhatja. Nagyon köszöni azt is, hogy erre nem
az interpelláció formáját választotta, hanem
olyan formát, amely a Ház határozatát nem
provokálja. Helyesli, hogy a Ház nem hoz
határozatot, mert még a látszatát is kerülni
akarja annak, mintha a kormánynak vajanl
fölmentésre volna szüksége.

9.
lető kaszinó alapítói tehát már az étlsö órában tisztában voltak azzal, hogy az engedelmet nem kapják meg.
Juiniüs 13-án vette át a szóló a miniszterelnökség ügyeit. Lukács László ielőhozta
akkor a játékbaink ügyeit és csak akkor értesült arról, hogy az alapítók egy millió négyszázezer koronát adtak pártcélokra. Rögtön
kijelentette a szóló, hogy ez igen nagy baj,
mert nem fogja a játékát megengedni, ennélfogva természetesen
az illető urak rendelkezésére bocsátja azt az összeget, amelyet az
illető urak a párt céljaira fölajánlottak.
A
kormánynak erről: az állásfoglalásáról a belügyminiszter személyesen is értesítette az illetőket.
— Én, — úgymond a miniszterelnök, —
nem beszéltem az illetőkkel, merít az egész
ügyhöz semmi közöm, én velük nem tárgyaltam és nem tárgyalok. Azt a z ös'szeget, amit
pártcélokra adtak, visszakaphatják, de amig
egyebet is követelnek é s botránnyal fenyegetőznek, addig egyáltalán' szóba- sem állok
velük semmiféle utón és módon. Miután: kezdettől fogva igy volt a kérdés beállítva, ha
át nem vették az összeget, amit megkaphattak volna, ennék az a magyarázata, h o g y
más hihetetlen: követelésekkel is állottak elő.
Hogv iez a tisztelt kompánia, amely játékbankkal akarta boldogítani a fővárost, hol és
miként veszti el a pénzét, a hoz nekem semmi közöm. (Taps és éljenzés.)
Lukács Lászlónak az a z eljárása, hogy
engedélyezni akarta a játékbankot és h o g y
ugyanazon uraktól pártpolitikai célokra tetemes összeget fogadott el, teljesen
önzétlenül, minden csúnya egyéni momentum
nélkül
közérdekű cselekmény volt. Az ő egyéni becsületét ez az ügy nem érinti és az ügyet erre kihasználni valóban' a legfölháboritóbb jelenségeik egyike. Lukács egy hoisszu életen át
fényes szolgálatokat tel.iesit.ett, amikor most
visszavonul a hatalomtól, akkor 'ily csúnya
támadást intéznek ellene. (Taps.)

(Személyes természetű
dolgokról.)
/Előbb egy személyes
termiészíetü, megjegyzést akar tennü. Nem ez az első eset" a
mikor az ellenzék azt hangoztatja, bogy az
előző kormány ezt vaigy azt tette és erről
Tisza Istvánnak tudóm,ássál kellett bírnia.
Ezek az uirak nagyon hibásan képzelik e] a
(Elismerésről lehet szó.)
dolgokat, ha azt hiszik, liogy a munkapárt
Ezzel az ügy egészen tiszta, amennyiben
előbbi vezetői eltűrték volna, hogy valaki az a mi szereplésünkre vonatkozik. Abból a 'köő dolgaikba belekalapáljon, másrészt neki rülményből, hogy az előző belügyminiszter
sem volt kedve iához, hogy a mások dolgába rendelkezését niem hajtottuk végre, azt lábét
beleszóljon. Neki mindezekről az ügyekről látni, hogy az egész vonalon, a legszigorúbb
csakis véletlenül lehetett tudomása. U g y érte- erkölcsi szempontokat követtük és a közérdeksült, az előző kormány lemondása előtt p á r hez hajthatatlanul
ragaszkodtunk.
Mindazért
héttel arról, amit .széltében: beszéltek, ihoigy amit tettünk és nem tettünk ez ügyben, ríem
a Margitszigeten játékbankot épitenek. Azon- gáncs, de elismerés illet meg bennünket minKEZDŐDIK AZ ÜLÉS.
nal levélben, majd szóban kérte Lukács Lász- denkitől. Én a felelősségérzet fanatikusa valót. hogy gondolja meg még egyszer ezt a gyok, de azért ennek a megvilágításával nem
(Az elnök
bejelentése.)
dolgot, mert igen kellemetlen
következméAz ülésen Beöthy Pál elnökölt, aki elő- nyei lehetnek. Az ő szereplése akkoriban végeztük feladatiunkat.
terjesztette a képviselőház szünete alatt be- csak ebből állott, de az ügy részleteibe beleAZ ELLENZÉK BÍRÁLATA.
érkezett iratokat.
tekinteni nem volit alkalma. E közben az előb(Rendszeres
botrányhajhászat.)
Bejelentette az elnök azt is, hogy ami- bi kormány beadta lemondását és a szóló
kor a mai ülés összehívása iránt m á r intéz- került Lukacs helyébe. Ekkor, junius 10-én
Meg kell világítani azt is, hogy az ellenkedett az elnökség, négy képviselő a Ház este, azon az estén, amikor az u j kormány zékuiek mi a magatartása ebben a-z ügyben?
összehívását kérte. Ez a kérés m á r egészen t a g j a i Bécsbe mentek esküt tenni, adta Lu- Ez a magatartás- egyik láncszeme annak a
•tárgytalan völt és a kérvény különben sem kács a megbízást Jeszenszky
állambitkárnak, rendszeres botrányhajhászatnak,
ami az elfelelt meg a házszabályoknak, ennélfogva a hogy közölje a barik tervezőivel, hogy a látta- lenzéknek most már utolsó reménysugara.
kérvénvt egyszerűen az irattárba kettc. (He- mozott alapszabályokat át fogja adni az uj Nincs nap, amelyen, föl: ne robbantsanak valyeslés.)
belügyminiszternek.
Az államtitkár azt a lami büzboimbát. Az, hogv az ily hazug dolmegbízást, amit kapott, teljesítette, de azután got azonnal agyoncáfolják, ezeket az urakat
(Uj
törvényjavaslatok.)
Harkányi János báró kereskedelmi mi- nem is volt az egész ügybe alkalma beleífoly- a legkevésbbé sem zsenirozza. Nem törődniszter 'törvényjavaslatot 'terjesztett elő a ni. A védőik egész özöne zuidul Jeszenszky nék azzal sem, h a a nemzetre is tapad a rálondoni nemzetközi táviró-egyezmény becik- ellen és szemrehányást tesznek a kormány- galom, mert vigasztalja őket az a tudat, hogy
nak, hogy Jeszenszkyt e miatt nem bocsátja valami az ellenfelek testére is tapad belőle.
kelyezése tárgyában.
el. A légink orrektebb dolog volna a kormány
Az ellenzék távolmaradt a parlamenttől 1 ,
Junkovich Béla vallás- és közoktatás- részéről, ha ilyesmit megtenne.
Jeszenszky több, mint egy év óta. Ez idő alatt nagy poli1
ügyi miniszter jelentésit tett a nem állami ta- nem politikai államtitkár,
hanem
állandó tikai problémák merültek föl, maid nagy k a nitók ellen indított fegyelmi eljárásokról.
jellegű tisztviselő, akinek sorsát nem lehet a tonai terhek jöttek és az ellenzék még minSándor János belügyminiszter törvény- politikától függővé tenni. Nem is tett egyedig nem mutatkozott, hogy eljárásunkat szájavaslatot terjeszt be a községi és körjegy- bet, mint főnökének
utasítását
teljesítette. mon. kérje tőlünk. Az ország gazdasági helyzők. valamiint a sepéd.iegvzők illetményeinek* Szemrehányást tenni neki azért, mert a miköteles'Szabályozásáról (Éljenzés és taps), a vár- niszterelnök rendeletét teljesitette, lehetetlen- zete oly szomorú, hogy parancsoló
sége mindenkinek megkettőzött
figyelemmel
megyei tisztviselők megbízatásának egy év- ség. Ennélfogva, eszeágábam sincs
Jeszenszkyt ellenőrizni a kormány gazdálkodását.
Az elvel való meghoss zabbit á sár ól (Éljenzés és1 hivatala elhagyására
bírni.
lenzék
elvonul
mindeme
kötelességek
elől,
tans), valamint több vármegye pótadóügyémert
hiszen'
itt
állanak
a
palotaőrök
sisakkal
nek rendezéséről.
(Tisza, Lukács és a
játékbankosok.)
a fejükön.. (Derültség.) A kormány konfisBalogh Jenő igazságügvminiszter
terkálja
az esküdtszéket, megrendszabályozza
Junius 12-én, az uj kormány bemutatjesztette ezután elő a sajtóról szóló
törvénya
sajtót
és 'fenyegeti a vármegye létét. Az elkozása
után
Lukács
László
csakugyan
átadjavaslatot. amelvét a Ház igen n a g y éljenlenzék
még
mindig nem jön ide be, hogy
ta
a
z
alapszabályokat
láttamozva
Sándor
Jázésset és tapssal fogadott.
mindezeket
a
dolgokat megakadályozza, nem
nosinak azzal a kéréssel, hogy kézbesítse az
(A játékbank
dolga.)
jöhet,
m
e
r
t
nem
érvényes a házszabály és
iratokat. A belügyminiszter átvette a z egész
Ezután felállott Kostyál MüMós és az el- ü g yiratcsomót, közölte velem is a kérdésit és mert itt palotaőrök vannak. (Derültség.) De
nök engedelmével szóba hozta a margitszige- m é g aznap értesítette Lukáos Lászlót, hogy most egyszerre egy kis parázs botrányra van
ti játék bank ügyét.
az alapszabályokat kiadni nem fogja. Az il- kilátás. -Egyszerre elfelejtik a házszabályo-

DELMAGYARORSZXü

1913. okótber 26.

kat és a palota őr őket és megrohanják a Há- j ség élvezhette végig és épen ezért a belépő- \ het. Agyalágyult dadogás, sületlen szójátézat, csakhogy résztvehessenek a botrányban. j jegyük á r a nem lehetett eléggé mérsékelt. A \ kok, prüntyögés, mekegés és hangtornázás,
(Tetszés.) De micsoda gyerekesség, hogy zenepalota (tervezett nagy hangversenytermét | itt-ott ikszlábú guggolás, kényszeredett cirazt mondják: nem jöhetnek be, mert a kormost megelőzte a Korzó-mozgószinház, mely- j kuszi zsonglőrködés és értelmetlen, felsivító
mány ihivta össze a Házait és nem ők. Nos,
nek
színházi nézőtérhez hasonló nagyterme i kacagás, mely a nézőt ideges fészkelődésre
ha ez rájuk nézve akadály, .akkor biztosítva
nyolcszáznál
több személyt fogadhat magá- készteti: ez a darab röviden összefoglalható
vagyunk, hogy itt egész magányosságban
.tárgyalhatunk mindvégig, mert hiszen, mindig ba, Ezáltal lehetővé vált, hogy a legköltsé- meséje. Egyetlen kihívás nem történt, ha
meg tudjuk akadályozni, hogy ide bejöjjön gesebb hangversenyek is igen mérsékelt be- csak nem működtek a kényszeredett klakaz ellenzék, e célra: nem kell egyebet tennünk, lépőjegyek kibocsátása által a közönség leg- őrö'k, egyetlen általános, önfeledt tetszésminthogy összehívjuk a Házat. (Derültség és
taps.) Ez a lehetetlen- taktikázás azt mutatja, szélesebb rétegei előtt is hozzáfórhetőekiké nyilvánítás nem akadt. A lóvá tett közönség,
mely különben teljesen megtöltötte a színháhogv az ellenzék csak ürügyet
keres arra, váljanak.
hogy a küzdelem elől félrevonuljon, nagyon
A nagy koncepciójú hangversenyterve- zat, mosoly nélkül, a legnagyobb részvétlenjól tudva azt, hogy itt a küzdelemben nem- zet, mélyet a Délmagyarország
kiadóhivata- séggel és unalommal nézte végig az egész elcsak föl fogjuk az ő vágásaikat, de még se- la, a Várnay L. cég állított össze s melynek ső felvonást; egy felvonást, melynek az elebeket is fogunk osztogatni. Az ellenzék öszszes árnyalatai egész akciójukat arra kon- részletes p r o g r a m j á t lapunk hirdetési rova- jén van a fináléja s mely úgy végződik, olyan
centrálják, hogy a nemzet figyelmét a nagy tában t a l á l j a az olvasó, a legválogatottabb árva elhagyatottságban és kérdőjelesen, ahoföladatokról nyomorúságos kis incidensekre zenei élvezeteklet ígéri. November hó folya- gyan legfeljebb csak egy modern novellát
tereljék. A politikai nirvána a maga lelket és mán Fleseh Károly hegedűművész lép föl, a volna szabad befejezni. A szánalomraméltó
akaratot elsorvasztó sivárságával — ime, ez ki ez idő szerint Bécsben rendez szonátaes- szereplők, szegények, teljesen tehetetlenek
az ellenzék politikája. Mi azonban a nemzet télyt ós Európa legnagyobb városainak szíve- voltak a darabbal szemben. A nők elfelejtetszámára m e g akarjuk szerezni a megingatott politikai presztízsnek föltételeit, de attól sen látott vendége. Decemberben Heinemann, tek öltözködni (soha ennyi elfuserált olcsó
a csapástól, hogy ilyen ellenzéke van, mi nem a német mesterdalnok lép föl, a dal első ván- toalettet!) az urak szenvedéllyel vadásztak
menthetjük meg a parlamentet. (Hosszas él- dor apostola, kőinél hivatottabban senki sem egy-egy reményteljes improvizálható szójájenzés és taps.)
t u d j a Brahms dalainak lelkét visszaadni. A tékra; némelyek kifutottak a színfalak mögé
világhíres
mesterdialnokot Manelbord
J o h n elhallgattatni egy kétségbeesetten zengő zonA HÁZ ÖSSZEHÍVÁSA.
_
zongoramű vész fogja szegedi útjálra elkísér- gorát, mások hátborzongatóan nyavalyogtak
(November i és október 30.)
s végül felkacagtak saját tehetetlenségük tuni.
Az elnök indítványára a Há.z elhatározA szezon fénylő pontja Höttges Vally datán, — egy szóval rendkívüli és feljegyta, hogy első érdemleges gyűlését november
4-én tartja. Ezt megelőzően azonban okitébeír dal énekesnőnek, a berlini udvari opera tag- zésre érdemes, mondhatnánk, pokoli élvezet
30-ára is hívnak össze formális ülést, a m t
jának januári koncertje lesz. Mainapság sen- volt . . . Nem kívánunk a színháznak még
lyen a további tennivalókat fogják megálla- ki sem t u d j a nemesebb kicsengéssel megszó- egy ilyen bemutatót.
pítani.
laltatni Schubertet, Mendelssohnt ós Beetho* Bernslein-prernier. A szinpadi teknika
.snsBaaBaaaBaaaBanEaBaaaaaBUSEaaBaaBaaaBaaBaaBaaaauBaf
vent, mint Höttges asszony, akinek csodála- nagymesterénél!, Henri Beimsteinniak nyolcatos művészetét a legnagyobb hódolattal is- dik, legújabb, színmüvét a héten m u t a t j a be
merte el a kontinens egész művészvilága. a szegedi szinház. A francia szinpadi Íróiról,
Vele együtt fog föllép,ni Wilhelmus
H e n r y akinek minden eddigi siikere vetekedik a Leg5
zongoraművész, kinek ismert neve van
a kiválóbb irók sikerével, el lehet mindent inon
Színház . műsor:
daini: hogy nem igyekszik kielégíteni magahangversenyek közönsége előtt.
V A S Á R N A P déután: Éva, operett.
sabb rendű irodalmi igényeket, hogy megVégül február hónapban eljön Szegedre, alkuszik a helyzetekkel, hogy akárhányszor
V A S Á R N A P este: Szirén, operett. (Bérletszünet.)
ezúttal
először, a' leghíresebb m a g y a r kvar- valószínűtlen. E g y azoniban tagadhatatlan.
H É T F Ő : Szirén, operett. P á r a t l a n 3/s.
tett:
a
Waldbauer-Kierpaly
vonósnégyes, Fel tud ja csigázni szereplői iránt az órdékK E D D : Az uj földesúr, szinmü. Páros 1I».
melynek értékeit igazán nem szükség a ma?- lődJóst, ami az életben síulyos, keserű, azt me(SZERDA: A hónapos szoba, énekesi vígrészen derékon naigadja s maga is korának
gyar közönség előtt kiemelni. A legideálisabb igylenmeke lévén, tudja, hogy izgalom, Ikiéjáték. P á r a t l a n 2/a.
CSÜTÖRTÖK :A titok, szinmü. (Bamuta vonósnégyes 'társaság kétségtelenül feledhe- lesáitett helyzet kell a közönségnek, amely az
tetlenné fogja tenni szegedi vendégszereplé- egyes (alakokban szereti felfedezni azokat, a
tó.') Páros "/,.
(kikél — hasonlókkal — már találkozott az
P É N T E K : A titok, szinmü. P á r a t l a n */*•
sét.
életben. A titok eiuiü drámájával szinte önSZOMBAT délután: A császár
katonái,
Aliig lehet benne kétség, hogy ilyen pro- m a g á t multa felül Bernstein. Az érdeklődés
dtráma.
gramon
mellett a magasabb zenei élvezetek (fokozását aligha érti meg valaki annyira,
SZOMBAT este: A titok, szinmü. Pá2
iránt
fogékony
közönség a legmelegebb ér- mint .a francia boszorkánymester,
akinek
ros /s.
V A S Á R N A P délután: Boszorkány vár, deklőid éssel fogja kisérni a 'felsorolt művészi egyik erőssége az is, bogy kerüli a. felesleges
szereplőket, bogy annál hatásosabb szerep
operett.
nagyságok föl léptét.
jusson mindenkinék, aki a darabjában játV A S Á R N A P este: A cigánprimás
jubilászik. Az előadásiban Gömöri Vilma., Szobner
ris előadása. P á r a t l a n " f .
* A szírén. Az uj darabok hajszolásában Olga, Baróti Józséf, Osádier Irén, Köumenszombaton
este eljutott végre a szinház ah- dy Kálmán és Turányí Alajos vesznék részt.
Hangverseny-élet,
hoz a határkőhöz, mely megállást parancsol
* A Cigányprímás huszonötödik elő— Szegedi zenei szenzációk. —
és éles felkiáltójelként mutatja, hogy milyen adása. A páratlan sikerrel dicsekedhető magyar
(Saját tudósítónktól.)
F á r a d h a t a t l a n út- mélyre nem szabad sülyednie egy színház- operettnek, a Cigány prímásnak első jubiláris
törők évek óta dolgoznak azon, hogy feléb- nak még akkor sem, ha válságos időket él. A előadására készül a szinház. A jövő vasárnaresszék a kamarazene és operáéne,k iránt való szirén, ez a válogatott bárgyuságokból és ze- pon kerül ugyani® hiuszonötödször színre.
intenzív érdeklődést. A szegedi közönség nei eltévelyedésekből összetákolt silány ope- E g y f o r m a érdeklődés (fogadta és kisérte vég i g szegedi pályafutásán s ez kétségtelenül
nagy átlaga sokáig bizalmatlan volt e tö- rett, olyan szédületesen megbukott a bemu- a szereplők érdbme is, akik diadalra vitték a
rekvés iránt, ami egyébként nagyon ás ért- tatón, ahogyan még darabot ki nem végez- .magyar szerző müvét. A jubiláris előadás ren
hető volt, mart hiszen a magasabb zenei mű- tek soha. Nincs ennek a fércelménynek •des bérletben lesz. A színház igazgatósága
veltségre épen ugy nevelni kall a közönséget, egyetlen elfogadható mondata, egyetlen me- pedig a szereplők arcképét s emléksorait tarkedveskedik az élőmint a kutmra minden f a j á n a k élvezésére.
leg taktusa, nincs az egész darabnak jogo- talmazó emlékalbummal
adáson megjelenő közönségnek.
Egy idő óta azonban azt lehet tapasztal- sultsága még ehhez a nyomdafestékhez sem,
ni, hogy a hangversenyek i r á n t való érdeklő- amit botorul reá pazarolunk Nemhiába ;ökdés mind szélesebb rétegeit h a t j a át a társa- te vissza a legtöbb szinház, nemhiába tértek
Merénylet Lisszabon utcáin Párisból
dalomnak. Sűrűbbek lesznek a hangverse- ki előle a még olyan vakmerő és falánk fő- jelentik: A lisszaboni Frankfurt-szálló kapunyek is és a világhíres szólisták ép olyan városi operettcsarnokok is, melyek pedig a jában, ikarbonárik agyonlőtték Szuarez Albert
szívesen keresik fel i m m á r Szegedet, mint legsemmitmondóbb anyagot is elfogadják, ! köztársasági tengerésztisztet. Félesége az aba k á r a magyar fővárost. Már hire járt, hogy ; ha toalettekkel, gazdag diszletezéssel, vagy lakban állva haza várta férjét és látta, amikor .agyonlőtték. Az asszony íkétségbeeséséaz idei szezonban is több hangverseny előké- erőszakosan belespékelt táncmutatványokkal
bani, hogy férjét 'meggyilkolták,
öngyilkos
szítése iránt történt intézkedés, ezúttal azon- csak a legcsekélyebb értéket tudják is belőle létt. A lisszaboni Camoens ünnep alkalmából
ban olyan nagyszabású tervezetről számolha- kihozni. A szőnyegen forgó operett, vagy in- Olyan1 hirek terjedtek el, hogy több embert
megöltek. Egy párisi konzertunk be, mely határjelzőnek Ígérkezik a vá- kább énekes komédia olyan képtelen módon bombavetéssel
ros zenei életében. Arról van ugyanis szó, van összeszerkesztve a legfelháboritóbb köz- vatív lap levelezője megerősíti, hogy a tanuhogy megfelelő helyiség hiányában az eddigi helyekből és laposságokból, hogy rajta már lóifjúság egy csoportja közé bombát vetettek.
A harminckét iskolás gyerek közül
nagyon
hangversenyüket aránylag kisszámú közön- semmiféle kipróbált fogással segiteni nem le- sok meghalt és sok súlyosain megsebesült.

SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET.

T

DELMAQYAKORSZAO

1§13 október 26.

Kelemen Kálmán árvaszéki iilnöik 1839saságok alakulnak. Maga az állam is öt báben
született, ő legidősebb városi tisztviselő.
nyát akar megnyitni. Szó sincs tehát arról,
Magántanító volt négy éviig, de otthagyta ezt
liogy a nagy élelmiszer drágaság mellett, a a pályát és 1861-be.n a város szolgálatába létüzelőanyagok drágulásáról is lehet tartani. pett. Négy évig rendszeres irnok volt. 1865— Rémhírek a tüzelőanyag drágulásáról. —
Az árak ugyan már eddig nagyon felszáll- 'ben a csongrádi főispáni helytartó mellé tit— (Saját tudósítónktól.) Ösz felé, miikor hir- tak az öt-hat évvel ezelőtti árviszonyokkal kárnak nevezték kii. Egy év múlva azonban
telen hidegebbre fordul az időjárás, a sze- szemben. De az idén már nem kell sem szén, ismét visszakerült a városhoz iirn-oíki mi-nőségben. 1869-ben gyám,pénztári ellenőr lett.
gény emberinek mi sem okoz nagyobb gon- sem fa drágulástól félni.
1878-ba-n közgyámnak, 1885d>en pedig ülnökdot, miiint a szénnek és a fának beszerzése. A
Eddig van a nyilatkozat. És a szegény- nek választották meg. Szolgálati éveinek szájómódú, vagy -gazdag emberek, ezt is kényel- embernek -ez nagyon vigasztalható lehet. Ha ma összesen 52 óv, a nyugalomba vonulásával
mesen és olcsóbban csinálhatják, mint min- -az élelmiszer drágul is majd, a tüzelőanyag három-négy tisztviselő fog előlépni.
dent. ők még tavasszal, vagy pedig nyáron még drágább nem lesz. Szóval, ha télen éhezbeszerzik az egész évre szükséges tüzelőanya- ni is fognak, 'legalább meleg szobában éhezNem lehet kadét
got, őket tehát nem ériinti az a nagyon is nek! . . .
a titkosrendőr.
fontos és ekziszteniciáliis kérdés, hogy novemberben drágább lesz-e a szén és fa. ©Mrt ezek(Saját tudósítónktól.) A szegedi .rendőrkel a közszükségleti cikkekkel is természe- Nyugalomba vonuló
ségen a katonaságnak egy érdekes áti-rata
tesen u-gy va.n, mint minden egyéb hasonló
keltett az utóbbi napokban nagy feltűnést.
városi
tisztviselők.
dologgal : a szezonban felmegy hihetetlen mér
— Negyven évig a város szolgálatában. — Az átirat Vidéri Istvánhoz, a detekti-v testütékben az áruik, h a pedig elmuilik a szezon,
let egyik fiatal- és törekvő tagjához érkezett,
akkor ismét olcsóbbak lesznek.
(Saját tudósítónktól.) A városi tisztvise- akit a hivatalos stilius rövidségével ifelhiv,
Most, hogy egy héttel ezelőtt hirtelen hi- lők uj nyugdij's-zabályzata -tudvalevőleg ugy hogy vagy kadéti rangjáról
mondjon
le,
intézkedik, ihogy azoknak a váro-si 'tisztvisedeg idő állott be és fűteni kellett, (mindenki- lőknek, akik negyven- -évig szolgáltak, nyu- vagy más foglalkozást
keressen.
nél egy-aránt, fokozottabb mértékben lépett gatomba kell v-onuilniok. A nyugdijszabályA rendőrségen nemcsak ,a titkosrendőrök,
fel a fogyasztás és ezzel együtt egyszerre az zatmak ez a 'passzusa a méltányosság köve- hanem az egész tisztviselők,a-r körében értheanyag is drágulni kezdett. Elők-erültak azok telményeinek ikiván 1eleget tenni azokkal a tő meglepetést, sőt megdöbbenést keltett ez az
a rémihirek, amelyek -a szegény emberek fan- városi tiszt visel őkkiell szemben, akik évek
átirat. Vi dérit csak niem .rég, a detektivek
hosszú sora óta várnak a megérdemelt előtáziáj-át minden őszkor és minden télen izlétszámának
fölemelésekor vették fel az egyléptetésre, de ez n-em következhetik -be addig,
gatják, amikor a fűtetlen szobában a kan- amig az -ellőttük álló, teljes szolgálati időt -le- re kvalifikáltabb testületbe. Hat középiskolát
dalló éhesen vigyorog ós az ablakokon fagy- szolgált idősebb tisztviselők nyugatomba nem maj-d Német-országban főiskolát végzett. Az
virágok kezdenek képződni. Ilyenkor van leg- vonulnak. Eddig akárhány -esztendővel is 'túl- i itt nyert bizonyítvány alapján lett egyéves
nagyobb keletje annaik, hogy a szénbányák haladta valamelyik városi tisztviselő a tör- önkéntes, majd kádét. Fölebbvalói ez ideig
kiapadtak, az erdők kiirtattak, a közlekedé- vényes szolgálati időt, senki sem kényszerit- -megvannak vele elégedve, szorgalmas, képhette arra, hogy nyugalomba memj-am és hesi eszközök tönkrementek
és még az isten lyet adjon az utána következőknek. Az uj zett embernek mondják, akii a magyar meltudja mennyi, deus ex machine, ami mind nyuigdijszabályzat szerint azonban akik het- lett a német nyelvet is tökéletesen beszéli.
pusztán osak a r r a irányiul, hogy a széninek , ven-edik -életévüket betöltötték, vagy negy- Több rendőrtisztviselőnél érdeklődtünk az
•mázsája 40, esetleg 42 fillérrel, a tárnak öle ven -éve szolgálnak, ép ugy, minit az állam- iránt a hatás iránt, amit a rendelet előidézett
inál, va-gy -a fővárosnál, kényszernyugdijazás és a véleményeket a következőkben foglalhatpedig 1—2 koronával száll feljebb.
alá kerülnek. Egy esetben maradhatnak cs-ak
Az ijesztő hírek legtöbbször amilyen. ré- meg továbbra i-s az állásukban-: ha a közgyű- juk össze:
— Mindnyájunkat meglepett ez a rendel-mitők, ép annyira nélkülözik is a valóság lés szolgálati érdekekből visszatartja őket.
A
nyugdijsz-abályza-t
-előbb
emiitett
ipaszkezés.
Vidéri természetesen lemond rangjáalapját. Mi sem bizonyítj-a azonban az aggoszusa
ért-elmében
a
vár-ősnél
hama-rosain
háról, amivel nyomban közlegénnyé lesz. De
dalmak hiábavalóságát, mint az a tény, amelyet alább közlünk.
iA
Délmgyarország rom derék, kiváló tisztviselő fog nyugdíjba Ihizik abban, hogy rövidesen őrmesterré léprm-enni. Fajka János főszámvevő, Gerentsér
uígyianis ebben a közérdekű ügyben kérdésit László főpénztár-ős és Kelemen Kálmán árva- tetik elő. U-gy tudjuk, liogy a polgárság -köintézett több szegedi nagyobb szén- és f-ake- széki ülnök. Valószínű, hogy -egyikük sem rében d» egyre egészségesebbre változik az
neskedőihöz, -akik majdnelm egy -értelműen a várja be a nyugdij szabályzat kényszerítő in- a vélemény, amelyet a titkos rendőrök terhes
tézkedését, hanem már élőbb, -még ebben- a z ós önfeláldozó munkájáról alkotnak. Minden
következő felvilágosítást adták:
évben
nyugatomba vonul. Ebből az alkatom- esetre meglepő, ihcgy ép katonáéknál v-allják
— Egy hét óta ismét nagyot csökkent
ból -ismertetjük mos-t a három nyugdíjba vo- ezt a véleményt, amely — hiába tagadnék
Szegeden a tüzelőanyag fogyasztás-a. -Ezt an- nuló tisztviselőnek a váro-s szolgálatában -eln a k Jahet tíjlajdoniijtanh hogy ismét meleV töltött m-unkásságát, mind a három -leszol- — az-t jelenti, hogy a detektivszoigálat a tárgebb időik álltak be. Az -ősz már kezdte ki- gálta már a negyven- esztendőt, kettő pedig sadalom megbecsülésének esaik nagyon kis fokáig emelkedett. Vigasztaló a dologban,
mutatni a hűvösebb oldalát is, de ugy lát- életének hetvenedik évét is betöltötte -már.
Fajka
János
1849-jbem
született.
Tanulhogy ez a vélemény katonáéknál se általános.
szik, most meggondolta a dolgot. Mik-or himányainak elvégzése után 1868-ban a város Hiszen a budapesti det ektiv testül ethen több
degebb is volt és nagyobb is volt a fogyaszszolgálatába lépett ideiglenes dijnoki minőtás, akkor sem volt drágább sem a szén, sem ségben. Néhány hónappal később -rendszeres tartalékos tiszt van.
Somogyi Szilveszter dr. főkapitányt, akia fa. Szegeden majdnem, minden kereskedő- dijnokká nevezték ki, 1869-ban pedig rendnél egylforma ár-a van ezeknek a cikkeknek: szeres irnok lett, 1873-han számtisztté lépett nek a rendőrség -fejlődése körül igazán elisegy ölfa, vágatás nélkül 48 korona; egy mé- elő és ezt a tisztséget viselte 1878-ig. 1878-ban merésre méltó érdemei vannak, kínosan érintermázsa porosz szén, elsőrendű 4 koron-a 80 egyszerre főszemvevőnek váLasz-totiták és az- tette ez az intézkedés. Mindamellett tartózóta viseli ezt a pozícióját. Szolgálati éveinek kodó volt ós kérdésünkre csak ennyit monfillér, másodrendű 4 korona 40 fillér.
száma telhát összesen 45, nyuigálomba vonuládott:
— Ezek az árak már n y á r óta dolminál- sával háirom. ember lép elő.
— Vidéri mesterségét minden, esetre tarGerentsér László főpjénztáros 1843-ljlan
nak s meg is fognak maradni az egész tél foszületett,
1864-íben
került
a
városhoz,
három
tom
annyira tisztességesnek, h-ogy az nem ütlyamán. Mi ugyanis -még a nyáron beszerezévig gyakorno-k volt, 1867-től 1868-ig napi- közik össze tartalékos tiszti rangjával. Detük és leszáll itattuk úgyszólván azt a z egész díjas irnok. Azután helyettes árvatári ellenmennyiséget, amire számítottunk, hogy el őrré, majd letétpónztáiri ellenőrré választot- hát ebben a kérdésben nem az enyém a döntő
fog kelni. -Nálunk ez már bera-ktá-roz-va van, ták. 1870-ig volt ebben az állásban, amikor szó és akiket megillet, ugy látszik, másként
tehát h-a nagy mértékben ifogy az anyag, ez is főpénztári ellenőrré választották. Négy év- határoztak.
nem baj, sőt haszon. Különben is anyag van vel később, 1884-ben (lett a város főpénz-tárosa.
Hirdetések közlésére legcélbőven. U j bányákat találtak mostanában és Szolgálati éveinek száma tehát 49 és a nyu
galotmha vonulásával három-négy tisztviseazoknak kiaknázására, hatalmas részvénytár- lő fog előlépni.
' szeriibb a Délmagyarország.

Nem lesz drágább Szegeden
sem a szén, sem a fa.
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Meghalf Szeged fia.
— h Szent Demeter templom protezsálta és a templom halálakor ő is
sirba szállott. —
(Saját tudósitónktól.)
Tegnap délelőtt
meghalt Szegedi Gáspár, a F e r r a r i a vasárug y á r munkása és a Kelemen-utca 4. szám
alatt lévő háznak házmestere. Ma délután, temették el. Temetése egyszerű volt. Gyászbeszédet koporsójánál senki sem tartott. A
házmesteri pince lakásba lement négy egyszerű, halálmadár; felkapták azt a sajátosszerű, hossziu fekete ládát, amelyben Szegedi
Gáspár földi maradványai voltak jól-rosszul
elraktározva. Kikászolódtak vele az utcára,
rátették a kék szekérre ós megindult a menet, amely néhány munkásból, a megboldogult feleségéből és két három jó lélekből állott.
A háziban ez, alatt egy-két perere la lakóik
összebújtak: „Jó ember volt a Gazsi bácsi",
— mondta, akinek nem volt dolga. — „Én
Uem maradtam adás neki a kapupénzzel sohase" — válaszolt az, akinek öt koronát hozott a váratlan katasztrófa,
A menet köziben kiért a temetőbe. A koporsót csöndben leengedték, el,hantolták. A
munkások lassú imát mormoltak ós elszánt
nézésük egy-egy könycsieppen tört meg. A
frissen hantolt sírra egy vörosszal agas koszom került és -a világon egyéb semmi sem,
csak egy vörös szalagos koszorú: a világ proletárjainak utolsó jutalma, szomorú érdeme.
Mindezt csak azért Írjuk meg, mert Szeged fia volt Szegedi Gáspár. Nem azért volt
Szeged fia, mert már kora i f j ú s á g á b a n felkerült Budapestre, ahol irodalmi nlagyság,
vagy tudományos kitűnőség lett volna. Ajz ő ,
élettörténete idlöfüződáík elh-ez a városhoz, a
város neveltette, a város ruházta és nyüzsgő
létét a város szerezte meg . . .
Negyvenként évvel ezelőtt, 1871-ben, a
mikor még Kremminger
Adolf voít a belváros,! plébános, a Szent Demeter templom kapujában a Három Királyok napján tégy pólyásbabát találtak. A csecsemővel a jámbor
papok nem tudtak miit csinálni. Értesítették
a leletről a város tanácsát és- a szenátus elhatározta, hogy a város fogja felneveltetni a
kis idegent, amelyről csakhamar kitűnt, hogy
fiu. Keresztségben a Gáspár, Menybért, Boldizsár nevet kapta, vezeték neve pedig Szegedi lett.
A sorsa fölött miután igy határoztok,
a gyerek árvaházlba került. A város fejei
mindég érdeklődtek iránta. Neveltették, iskolába járatták, de a gyereknek nem volt sohasem valami erős a felfogása. Nehezen tanlult, az elemit még csak bajosan elvégezte,
de tovább nem haladt, Egyik tanácsnok a
Szent Demeter templom protezséjét elvitte
egy hiries szegedi cipészhez és beadta mesterséget tanulni.
Itt csöpörödött fel Szegedi Gáspár. Innen
kezdve már nem is érdekes az élete folyása.
Később mes'terlegény, de önállóságra nem
tudott vergődni, mert egészen fiatalon megnősült, Otthagyta mesterségét és munkás lett.
Majd bekerült a Kelemen-utca 4. szám alatt
lévő Sziráki-féle házba házmesternek és ott
végezte be meddő, nyomorúságos küzdelmeit,
Házasságából egy gyereke született: az is
Gáspár és annyiban különbözik m a j d sorsa
az apjáétól, hogy az ő haláláról már nem is
irnak majd nekrológot, mert ő Szegednek
csak az u n o k á j a
Szegény Szegedi Gáspár egy héttel eze-

lőtt lett csak beteg. Egész mostanáig jámboran húzta az igát és egy héttel ezelőtt eljött érte a proletár-betegség, a tüdővész. Ez
aztán elköltöztette épen most, amikor bölcsőjét, a Szent Demeter templomot is aiz elmúlás
végzete szorongatja. Mikor a templom r o m j a
sikegyenes lesz a földdel, Szegedi Gáspár
h a n t j á r a is feledés borul . . .
eaíSBBiBEHnaaaanBaBBBaBSBaiaBaaaiaaaBaiaasGaaaaniassaK

Kivonultak a szerbek. A szerb csapatoknak Albániából való kivonulása kedden mindenütt megkezdődött és a mai napon megjött a hadügyminiszter hivatalos jelentése arról, hogy Albánia kiürítése teljesen
megtörtént. Alaptalannak mondják azt a hirt, hogy
tisztek és altisztek nem akartak Albániából
kivonulni, valamint utólag megcáfolják azt
a Bozanovics hadügyminiszternek tulajdonított kijelentést is, hogy a szerb csapatok kivonulásához két hét volna szükséges. Hivatalos helyen hangoztatják, hogy a szerb hadsereg kitűnő fegyelme kizárja azt, hogy bárki ellenszegüljön valamely parancsnak és igy
a megszállva tartott pontok kiüritése minden incidens nélkül ment végbe. A határon
teljes a nyugalom, az elmenekült lakosság
lassan visszatér a falvakba. A szerb parancsnokok megnyugtató- fölhivást intéztek a lakossághoz és a szükségben levőknek állami
segítséget ígértek. — A Tribuna jelenti, hogy
a határon lévő csapatokat még ebben a hónapban le fogják szerelni.
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AZ IDŐJÁRÁS:
A meteorológiai
intézet
jelentése
1
szerint: Lényegtelen
hővál^ds Á-T 1
tozás és északon
elvétve
^ ^ ^^
<®
csapadék várható. — Sürgönyprognózis:
Enyhe
és
északon elvétve
csapadék.
Déli hőmérséklet: 14.3 C volt.
A VÁROSHÁZÁN
valamennyi
hivatal
hun délelőtt 8 órától 11 óráig van hivatal.
A TÖRVÉNYSZÉKEN,
táblán, a máv.
üzletvezetőségnél
és a
munkásbiztositó-pénztár.nál szünetel a munka.
A KÖZKÓRHÁZBAN:
a beteglátogatási
idő délután 1—3 óráig tart.
A KORZÓ-MOZIBAN
délelőtt 11 ómkor
a cserkész mozgalom
ismertetése.
VÁROSI SZÍNHÁZ:
Délután
4 órakor
Éva, operett. Este nyolc ómkor a Szirén, operett,
A LÓVERSENY TÉREN a
SzAK—SzTK
bajnoki
mérkőzése.
URÁNIA
SZÍNHÁZ:
Délután 2 órától
kezdve este 11 óráig: A haramiák, dráma 3
felvonásban.
VASSÁMOZI:
Délután 2 órától
kezdve
este 11 óráig: Gorki, detektivdráma
3 felvonásban.
EDISON MOZGÓ: Délután 2 órától este
11 óráig: Haláltánc, detektív dráma 3 felvonásban.
KORZÓ MOZI:
Az előadások
tartanak
délután 2 órától este 11 óráig:
Germinal.
Nagy szociális dráma 8 felvonásban.
Vasárnap

40 ember állást keres a városnál.
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Görög Istenek
És Hősök

nagyhatású történelmi dráma szines képekben 4 felvonásban.
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Nymphák
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Az előadások pontosan 5 ,
7 és 9 ó r a k o r kezdődnek.
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Helyes, ll.
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gyepnielieb 20 f. fizetnek.

(Saját tudósitónktól.)
A javadalmai bizottság .szombaton délután tartott ülésében
különös érdékességü ügyiről referált Balogh
Károly pénzügyi tanácsos. A javadalmi ügyvezető — aimiinit mondotta — jelentést tett
néki, hogy ideiglenes fogyasztási adóbiztosi
állásra negyven pályázat érkezett be különféle foglalkozású
emberektől. A javadlallmi
hivatalnál ugyani® most -kezdik meg a fogyasztási adók összeírását, amely mindössze
hat hétig tart, azután az,okait ,az embereket,
akiket erre a célra ideiglenesen alkalmaztak,
elbocsátják. Hogy mennyire dühöng az állásnélküliiség, miseim dokumentálja kirívóbban
s egyben lesújtóbban, mint az, hogy ezekre
a hat hetes állásokra negyven ember nyújtotta be a pályázatát, sőt sokan protektor,okat is igénybe vettek "az állás elnyerése érdeké bén.
iCsaik ,a pályázók listáját kell végigtekinteni, hogy vissza döbbenjen az ember attól a
nyomortól, amely szinte süketül tenyészik ebben ,a városban, mert feljajdul is, -süket fülekre talál, vagy legföleibb agy kevés ebédre
való alamizsnát kap. Tizenhat fogyasztási
adóhiztosi állást kell betölteni a javadalmi
hivatalnál a r r a az időre, amig az adókat öszszeirják. Egy-egy ember kap két koronát egy
napra és három korona „gyolagló,pénzt", ezt
azért, inert az adókat házról-házra j á r v a kelll
összeírni. A pályázók között vannak: asztalosok, kőmivesek, szatócsok, kereskedők, napidijasok, pénzügyminiszteri
Írnokok,
vincellérek, ispánok stb., stb. A juvadialmi bizottság a negyven pályázó közül Balogh Károly előterjesztésére kiválogatta a leginkább
megfelelő tizenhat embert, akik a következők: Nagy A n d r á s volt kataszteri diijaak,

ri díjnak, Csiky Lajos volt napMijas, tía- |
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A labdarúgás
rehabilitálása.
A sportágak versengésében már
régóta a labdarúgást illeti az elsőség,
de csak a népszerűség dolgában.
Az atlétika tartalmasabb volt és ezért
a futball fölött állónak érezte magát.
Most már ez is másként van. A pontversenyek botrányai után irányzatának nemesebb voltára sem hivatkozhat többet az atlétika. Kitűnt, hogy
a szenvedelmek elfajulása ugyanolyan
botrányokat idézhet elő az atlétikában,
mint a futballban, csakhogy ami a
futballban érthető, megmagyarázható
jelenség, az az atlétikában már elitélendő. Ezt a különbséget tárja föl az
alábbi cikk, amelyet Csányi József
dr., az MLSz. főtitkára irt a Szegedi
Sport számára :
A futballsport népszerűségének
mindinkább növekedő irányzata sem
tudta megakadályozni, hogya fotballnak ne legyenek ellenségei, akik
minden alkalmasnak látszó körülményt jobb ügyhöz méltó buzgalommal használnak föl, hogy a fotballnak a többi sportággal nem
egyenlőrangu voltát bizonyítsák. Sőt
a fanatikusabbak nem egyszer odáig
mentek, hogy a fotballnak egyenesen karos voltát, a nemesebb emberi érzésekre romboló hatását hirdették. Érveik között előkelő helyet
foglalt el annak hangoztatása, hogy
az a sok durvaság és botrányos incidens, amely az utóbbi időben a
futballmérkőzéseket jellemezte, legjobban bizonyltja, hogy a futballsport szelleme általában a durva
emberi indulatok jegyében fogantatott
és igy nem méltó, hogy nemesebb
érzésekre hajló egyének űzzék. Szinte
divatszámba ment egy idő óta, a
futball erkölcsileg alacsonyabbrendü
voltának hangoztatása és sok sportágnak már érdemül tudták be azt is,
hogy állítólag mentesek az ilyen tünetektől.
Nos, az atlétika legutóbbi eseményei ugyancsak megtréfáltatták az
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atlétikai sport nemesebb voltának
szószólóit. A legutóbbi atlétikai versenyek ugyancsak bő botránykrónikát
szolgáltattak. A versenyzők viselkedése a külteleki futballmérkőzések
jellemző jeleneteit juttatják eszünkbe,
a közönség magatartása semmivel
sem
maradt a futballmérkőzések
közönségének botrányokkal telitett
viselkedése mögött, a versenybíróság
működésének megkritizáiása pedig
szintén egyenlőrangu volt a futballbirónak kijáró „pfuj biró"-féle kedveskedésekkel.
Szóval kitűnt, hogy az atlétika —
bizonyos körülmények között — ép
ugy tud durva, botrányos jeleneteket
produkálni, ép ugy fölkelti a közönség nem egészen nemes indulatait
és igy a könnyelmű következtetés
számára ép ugy tud elegendő anyagot nyújtani, akár a futball. Önmagát cáfolta meg az az állítás, hogy
a sportágak hierarhikus sorrendbe
sorozhatok, ahol egyeseket a nemesi
korona illeti meg. Ugyanaz a szellem
hatja át az atlétikát is, mint a futballt, a különbség csak az volt, hogy
az egyiknek intenzivebben történt
üzésének előbb voltak bizonyos,
mindenesetre sajnálatos tünetei, a
melyek lehetősége azonban a másiknál elvben épen ugy eleve megvolt.
Minden sportág ki van téve az elfajulásnak, ha kellő önfegyelem nélkül űzik. Bizonyos, hogy a futball
nagyon rászolgált arra, hogy ezt az
igazságot minél gyakrabban eszébe
juttassák, de az atlétikának sem fog
. ártani, ha fölhagy azzal a téves hittel,
hogy az ő rá nem vonatkozik.

FUTBAH*
Per-döntés.
A régi nagy per, melynek annyi
sok szereplője állt már azon a fórumon, ahol a sport igazságot döntik
el, hosszú, meddq küzködések után
újra oda kerül, a szegedi hatalmas
sport közönség birói széke elé. Pá-
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ratlan izgalom előzi meg ezt a találkozást. Csak ugy izzik a hangulat
mindkét oldalon.
Mivé fejlődött a még csak néhány
évvel ezelőtt nagyon szerény keretek
között lezajlott futball torria nálunk
is. Ma már szinte felbecsülhetlen a
száma annak a nagy tömegnek,
mely az izgalom tetőpontján várja a
két szegedi csapat döntő — hiszem
— klasszikus közdelmét. Ki hitte
volna néhány évvel ezelőtt, hogy
Szegeden két helybeli csapat találkozása a legnagyobb sporteseménye
az évnek? Megmosplyogták volna
aki ezt állítani meri. És ime bekövetkezett. Hetek óta a legizgalmasabb
viták, tippelések, találgatások folynak
a közönség körében. A két klub vezérkara pedig állandó permanenciában van és mint egy döntő ütközet
előkészítését ugy, avval a komoly
megfontolással, szigorú kezekkel intézik a perdöntő ütközet utolsó részletét.
Titok födi a két csapat tényleges
összeállítását. Alig szivárognak ki
hirek a rutinorozott taktikásoktól az
éhes publikum részére és a nagy
csöndesség, a bizonytalanság izgalma
még inkább növeli az amúgy is végletekig felcsigázott izgalmakat. Lépten nyomon találkozik az ember
kisebb csapatokkal, kik elmerülve a
vitába a nagy eseményt tárgyalják.
Csak egyes hangosabb szavak, nevek
és futball kifejezések azok, amelyekből megtudjuk, hogy miről van szó.
A benfentesek is állandó ostrom alatt
állnak a publikum részéről és az
öreg rókák legtöbbször orakulumi
választ adnak vagy csak egy-egy suhanó mosolylyal felelnek.
Mindkét csapatnál kétségtelen, hogy
sok ismeretlen körülménynek kell
még tisztázódni, hogy a tényleges
helyzet kialakuljon. Egyik részről az
utóbbi időben a játékosok kondíciójáról terjedtek el kedvezőtlen hirek, a
másik részről meg beszélik, hogy a
nehezen összegyűjtött fővárosi játékosok egy része a jó öreg vidéket megunta és vissza ment tényleges hazájába, Pestre. Most a régi kimustrált
játékosokat keresik és kapacitálják,
hogy újra játszanak a büszke, őket
kivetett klubban. Szállnak ezek a hi-
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Demeter femtalom örote- I
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2. oldal.

Révész Béla.
Szak—Sztk. Kétségtelen hogy
rna dől el az őszi szezon legfontosabb mérkőzése. Érthető tehát, hogy
páratlan érdeklődés mutatkozik a
meccs iránt, melyet a sorsolás alapján a Sztk lóversenytéri pályáján
játszanak le. Amint azonban a sors
véletlenje annyiszor belejátszott abba,
hogy a csapatok háromszori találkozása alkalmával nem kaptunk tiszta
képet az erők viszonyairól, ugy ma
is az a helyzet, hogy valóban nem
nyerjük a csapatok képességeinek
hű mértékét, mert köztudomásu,
hogy a Szak nem képes komplett
csapatot kiállítani, mert három játékosa beteg. Legjobban jellemezhető
a helyzet azzal, hogy a Szak még
ma sem állíthatta össze csapatát,
mivel ez attól függ, hogy első
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rek ellenőrizhetienül a szép őszi légben és nyomán megindulnak a végnélküli kombinátiók. Közben pedig
múlnak, gyors szárnyakon röpülnek
a napok és már alig választ el bennünket egy-két nap e fontos eseménytől, amikor a bágyadt őszi napsugárban megindulnak a piro.s-feketék és kék-fehérek abba a nagy
küzdelembe, ahova ezrek izgalmas,
biztató szava kiséri őket.
El fog dőlni végre két kérdés
Midid a kettő fontos. Elsősorban az,
hogy tényleg melyik a jobb csapat
a SzAK-e vagy az SzTK. Másodszor pedig egy másik nem kevésbé
fontos elvi jelentőségű kérdés, hogy
egy tisztán helybeli talajból felnőtt
csapat képes-e elfogadható, niveaus
teljesítményre egy olyan csapat ellen,
hol homlokegyenest ellenkező elvet
vallanak és a helybéli fiukat alkalmatlannak találva a futball játékra,
fővárosi játékosokat akvirálnak, őket
állítva csatasorba a klub színekért.
Normális körülmények között eldől
az első kérdéssel a második is. De
bárhogy dőljön is el, bármilyen le
gyen is az eredmény, fogadjuk azt
megnyugvással. Fogadjuk ugy, amint
áz intelligens ember fegyelmezettsége
ezt diktálja és bármely oldalon legyen a győzelem vagy a leveretés
ne váltson ki leikünkből gyűlöletet
vagy féktelenkedést, hanem óvjuk
meg lelkünk méltóságát és önérzetét
és a győztes győzelmében találja meg
nemes ambíciója kielégítését és jutalmát, a legyőzött pedig a harcból
merítsen erőt, ambitiót, hogy tudása
fokozásával a jövő találkozáskor a
legyőzetés keserűsége helyett a győzelem mámorát élvezhesse végig.
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csapatának beteg tagjai közül melyiknek kondíciója áll annyira helyre,
hogy a csapatba bizalommal betehető. Mivel a Sztk viszont lapzártáig nem tudatta velünk színeinek
képviselőit, a meccs kimenetelének
taglálásába nem bocsátkozhatunk.
Biró a Szegeden népszerű Steinhiibel
Zoltán lesz.
Huff András, a Szak volt jobb
összekötője a Zombori SE-nél jelentkezett felvételre. — Ezidőszerint
Kulán szüleinél tartózkodik, tehát a
közeli ZSE-ben szeretne játszani,
azonban bajnoki meccseken csak
május végén vehet részt.
Sugár István, az MLSz leendő
titkára és a legkiválóbb magyar
futballbiró, nagy elfoglaltságra való
hivatkozással nem vállalkozott a
Szak—Bácska meccs vezetésére sem.
Szak-Tac döntő. A Szak kéri
a kerületi választmánytól, hogy a
bajnokság második helyéért vívandó
mecscset november 16-án, a Szak
pályájára tűzze ki. Ez a döntő-mérkőzés az egyetlen, a mely a mult
évi bajnokságból visszamaradt.
A BTC Temesvárott. A Pénzintézeti Alkalmazottak Futbal-Csapata, mint értesülünk, a temesvári
Kinizsi elleni Corimhián-dij mérkőzését lemondta. A PAFCs helyett a
Budapesti Torna-Club mérkőzik vasárnap a Kinizsivel Temesvárott. A
pirosfehérek vendégjátékát a sportot kedvelő városban nagy érdeklődéssel várják.
A huszonkettedik mérkőzés.
Most, hogy már ismeri a közönség
a magyar és az osztrák válogatott
csapatok összeállítását, még nagyobb
érdeklődéssel fordul a vasárnapi
reprezentatív meccs felé. A két legutóbbi magyar győzelem és a magyar játékosoknak az ősz elején
mutatott nagy formája alap án általános hit volt a Lajtán innen is és
tul is, hogy a magyar földön a
XXIl-ik osztrák-magyar mérkőzést
nem vesztheti el a magyar csapat.
És hogy közeledett a mérkőzés napja,
ez a vélemény mindinkább vesztett
erejéből, olyannyira, hogy most néhány nappal a nagy esemény előtt,
már inkább az osztrákok felé fordult
a bizalom. Szorgalmas munkával
készültek e nagy napra az osztrák
labdarugók. Hetek óta rendszeres
tréningeken próbálkoztak a játékosokkal, hogy végre is olyan csapatot állítsanak össze, amely az egész
osztrák közvélemény tetszését megnyerte és az ellenfélben is a Jegnagyobb respektust keltette. Érthető
az osztrákok nagy igyekezete. —
Huszonegyszer mérkőzött eddig a
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két ország válogatott csapata, tízszer a magyar, hétszer az osztrák
csapat győzött, négy mérkőzés pedig
eldöntetlen volt. Van tehát mit behozni az osztrákoknak. De különösen az utolsó öt mérkőzés jelentette
világo.-an a magyar
futbailsport
feltilkerekedését, mert három magyar győzelemmel szemben, csak
egy Ízben sikerült az osztrákoknak
győzniök, egy mérkőzés pedig eldöntetlen volt. Ezek közé még nem
is számítjuk a stockholmi fölényes
(3:0) magyar győzelmet. A papíron
tehát a magyar futbailsport elsőbbsége kélségtelen. Ámde, ha most
magyar földön az osztrák csapat
győz, az nem jelentene mást, minthogy a mi feliilkerekedésünk csak
pillanatnyi volt. Ezt különben állandóan hangoztatják az osztrák lapok. Rendkívüli jelentőségteljes tehát a vasárnapi meccs, amely . a
legnehezebb feladat ele állítja a magyar csapatot.
A Kinizsi nagy formája.
Úgyszólván a legjobb vidéki csapatok egyike az országban a temesvári Kinizsi SE. Ezt a mult
vasárnap Aradon bizonyította újra
be, az Aradi TE ellen. Rendkívül
érdekes és ritka erős mérkőzés
folyt le a bajnoki meccs. A Kinizsiek ismét egy győzelemmel
meggazdagodva tértek vissza az
aradiak pályájáról. A mérkőzés
lefolyása ala tt az aradi közönség oly türelmetlen,ül viselkedett éjs
oly erős terrort fejtett ki Farkas
István szövetségi biróra, hogy az
fejét vesztve, úgyszólván lehetetlen Ítéletekkel folyton zavarta a
játék menetét. A Kinizsiek ezért
bár tőlük megszokott formában
voltak
nem tudták erejüket kellően érvényesíteni a sokkal gyengébb ellenféllel szemben. Az ÁTE
játékosai, különösen a csatárok,
helyenként igen szépen játszottak,
de a hangos publikum biztatására
hiába igyekeztek eredményt elérni, minden berohanásukat leszerelte a Kinizsiek kitűnő védelme.
Tauszig—Sebestyén
jobb
szárnnyal veszi föl a küzdelmet az
MTK Bécsben vasárnap a WAC
csapatával .Sebestyén
Béla huszonnégyszer játszott jobbszél őt a magyar
válogatott csapatban, a tavaszi szezon
végén azonban fölhagyott a játékkal.
Most azonban, hogy Kertész II. reprezentatív játékos lett s a klubja
jobbösszekötő nélkül maradt, Sebestyén tréningbe fogott, hogy a MTK
—WAC-meccs ne végződjék a magyar csapat kudarcával. Vasárnap
tehát Tauszig játszik a jobbösszekötő
posztján, mig Sebestyén a régi helyet
foglalja el a csatársor jobb szélén.
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Temesvári csapat és a kupadöntő. A magyar kupáért való
futball mérkőzés Temesvárott elmarad. A kupaszabályok szerint
ugyanis az az egylet, amely a bajnoki mérkőzések egyikét elveszti
vagy lemondja, a magyar kupáért
folyó küzdelemben már nem vehet
részt. Minthogy a labdarugó szövetség délvidéki kerületének aradi
osztályában egyedül a Kinizsi SE
nem veszitett, sem nem mondott
le bajnoki mérkőzést, a most folyó
őszi fordulóban a Kinizsi SE minden küzdelem nélkül került ki
győztesként, illetőleg a döntőbe a
magyar kupáért való versengésből.
Az Aradi Atlétikai Club kilép a MLSz. kötelékéből a Gencsyíigy miatt. Aradon ugyanis hajszát
vélnek látni a MLSz. Ítélkezéseiben.
A kapus-kérdés Ausztriában is
nagy hullámokat vert s csak egy
baleset oldotta meg, Kaltenbrunner,
a Rapid kapusa oly gyöngén játszott
az utolsó meccseken, hogy el kellett
ejteni. Helyette Stcflik-et. a Teplitzer
FC kapusát és Plhak-oi, a Floridsdorf
kapusát vették kombinációba, anélkül,
liogy dönteni tudtak volna, kit jelöljenek a csapatba. Végre a gondviselés
sietett az ingadozó osztrák szövetség
segítségére. Stefiik megsérült vasárnap s igy Plhak versenytárs nélkül
maradt.
Az osztrák csatársor. Általános bécsi vélemény, hogy az
osztrák válogatott csapat lehető
legjobban sikerült. Bauer, a Rapid
jobbszélsője, legutóbbi budapesti
szereplése alkalmával már bemutatta nagy képességét. A jobbösszekötő Merz, a legjobb osztrák
csatár, aki a prágai DFC-nek évek
óta a főerőssége. A magyar közönség igen jól ismeri és kedveli
őt, legfeljebb csak a kapusok nem
barátkoznak vele, mert veszélyes
góllovő. Schwarz, a WAF nagyszerű centercsatára most járt Budapesten és az F T C ellen mutatta
meg, hogy milyen kiváló játékos.
Labdaosztása és különösen lövőképessége elsőrangú. Évekkel ezelőtt őt tartották Bécsben a legjobb
góllövőnek, de azután professzionizmus miatt két évre eltiltották
a játéktól és csupán fél éve, hogy
ismét játszhatik. Képességére nézve jellemző, bogy az osztrák szövetség közeli súlyos büntetése dacára, Ausztria reprezentánsai közé
választotta. Balösszekötőt Fischera fog játszani. Róla elég, ha anynyit mondunk, hogy ő az osztrákok Schlosserja. A balszélső Krvzol, a Rapid—FTC meccsen lőtt
két fenomenális góljával eléggé
félelmetesnek mutatkozott be. Ez-
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zel a csatársorral szemben igazán egyhangúlag történt. A kapus helyére
nehéz dolga lesz a magyar véde- Zsák volt kiszemelve. Ámde a szölemnek és bárminő lesz is az ered- vetségi kapitány abbeli jelentését kelmény, annyi bizonyos, bogy gól lett mérvadónak elfogadni, hogy Zsák
nélkül nem fog maradni a magyar sérüléséből még nem épült fel, ami
őt képességeinek kifejtésében akakapu.
Nagyvárad — nem futball dályozhatja. Ha Zsák egészségesnek
központ. Nagyvárad sportköreinek találtatott volna, ugy a kapuba való
érdekes szenzációja van. A Magyar beállítása kétségtelen. Zsák helyett
Labdarugók Szövetségének vidéki a szövetségi kapitány csak Knapp
központja fölfüggesztette a kelet ma- beállítását hozta javaslatba mig Gingyarországi kerület autonómiáját s a zery, tekintettel a bizottsági elnök
kerület összes ügyeit magához ren- jelentésére ama egyhangú véleménye,
delte. Ezzel Nagyvárad egyelőre meg- hogy jelenleg csak gyengébb ellenszűnt futballközpont lenni. Ennek a felek ellen védi kapuját és igy nem
szenzációs határozatnak, amelyet a kínálkozott alkalom, mely jelenlegi
szövetség tanácsa ma tárgyal, érde- képességeinek mértékül szolgálhatna,
kesek az előzményei. A szövetség — a bizottság elejteni volt kénytelen.
nem nézte jó szemmel, bogy a NAC Knapp olyan természetű kapuvédő,
a többi sportegyesület rovására ma- aki gyakran bravúrosan ment ugyan,
gának jogosulatlan előnyöket szerez- de gyakran a legegyszerűbb védé• zen. A NAC és a NSE közötti súr- seknél hibázik, mi a csapat eredmélódások nem feleltek meg a szövetség nyeit hátrányosan befolyásolja. Dürr
szabályai szellemének és a sport- mellett megállapodott életkora, nyuszerűség követelményeinek. Az auto- galmas természete és nagyon gyaknomia felfüggesztésével egyidejűleg ran önfeláldozó védései miatt volt
megsemmisítette a szövetség az okt. kénytelen a bizottság ily körülmé3-án megtartott NAC—BVC mérkő- nyek közt állást foglalni. A többi
zést és megsemmisítette azt a baj- kapus habozó és bizonytalan védénoki mérkőzést, amely október 5-én sek miatt Dürr mellett szoba sem
folyt le a NAC és a NSE között. — kerülhetett. Diirr mintegy tiz éve
A klubbok közötti torzsalkodásnak játszik és már néhány év óta komoly
mosj elfogulatlan tárgyilagos birái aspiránsa a reprezentatív kapuvédő
tisztségének. Egyébként csapatja jelesznek.
lenleg hétről-hétre a legerősebb mérkőzéseken volt foglalkoztatva és Dürrnek valóságos goalzáport sikerült elMivel védekezik a válogató hárítani
kapujáról. A bal hátvéd bebizottság ?
állítása csak feltételesen eszközöltetett és a szövetségi kapitány nyert
Az egész magyar sportsajtó egy- felhatalmazást arra, hogy a bal háthangúan elitélte a Magyar Labda- véd helyén a jelöltek közül a legrugók Szövetsége válogató-bizottsá- jobb kondícióban lévőt szerepeltesse.
gának munkáját, amelynek egy min- A sajtóban e tekintetben elhangzott
den tekintetben rosszul összeállított előzetes birálat tehát minden élét
elveszti és legalább is korainak micsapat lett a gyümölcse. (?) Sok he- nősíthető Nem felel meg a tényeklyütt éles, szenvedélyes bírálatok je- nek a támadások azon része sem,
lentek meg a bizottság ellen, amelyek mely Bodnár kihagyása miatt érte a
bizony még a kevésbé érzékeny bi- bizottságot; Bodnár jelenleg katonai
zottsági tagokat is bántóan érintették. kötelezettségének tesz vidéken eleget
és a bizottságnak hivatalosan tudoMinthogy pedig mi is azok között mására hozatott, hogy október 26-án
voltunk, akik a tárgyilagos kritika felülvizsgálatra rendeltetett be. A váhangján elitéltük a bizottság műkö- logatott csapatban való szereplése
dését, ezúttal készségesen adunk he- szempontjából tehát egyáltalán nem
lyet a bizottság védekezésének, ne- lehetett őt kombinációba venni Egyúttal hangsúlyozni kívánja a bizotthogy rosszakarattal vagy a bizottság ság azt a körülményt is, hogy Zsákiránti oknélküli ellenszenvvel vádol- nak és Szendrőnek utólagos beállíhassanak bennünket. Lássuk tehát, tása a bizottság eredeti állásfoglaláhogyan magyarázzák a válogatók az sának felel meg. Szendrő beállítása
a Kőszegin megejtett orvosi vizsgálat
ő eljárásukat :
eredményével van okozati összefügA válogatást, mint mindig, ezúttal gésben, Zsák beállítása pedig szinis megelőzte a bizottsági tagok ta- tén a bizottság intencióinak megfenácskozása, melyen minden egyes lelő volt, midőn az orvosi vizsgálat
számba vehető játékosnak képes- őt egészségesnek deklarálta. A minségei szóba kerültek. A szövet- denkor lelkiismeretesen működő váségi kapitány előterjesztései alapján logató bizottság nem a működése ela csapatnak hét helyére a jelölés
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len elhangzó méltatlan bírálatok ellen kivánja tiltakozó szavát felemelni,
hanem a reprezentatív csapatba kijelölt játékosok védelmére kénytelen
kelni ezúttal. Mert hiszen a sajtó
túlzó kifakadásai a legnagyobb mértékben befolyásolják a játékosok
hangulatát. De befolyásolják a közönség körében nagy számban lévő
hiszékeny embereket is, akik a fontos sportesemény kimenetele előtt
amúgy is ingerlékenyebbek és a sajtó
okozta hangulatkeltés közepette még
attól sem riadnak vissza, hogy a
magyar sport képviselőit zavaró fellépésükkel megcsúfolják és igy legjobb képességeik kifejtésében megakadályozzák. Nem lehet célja a
sportot, támogató sajtónak, hogy lerontsa a játékosok önbizalmát és a
közönségnek a sportba, a magyar
sport sikerébe vetett hitét.
Amint tehát a nyilatkozatból kivehetjük, a bizottság néhány rossz
információ alapján döntött egy-két
kérdésben helytelenül. Ez a körülmény tényleg mentségükre szolgál,
ámde akkor az ódium szálljon teljes
egészében a rossz informátorra. Csupán azt csodáljuk, hogy a bizottsági
tagok nem voltak képesek maguk is
meggyőződni a valódi tényállásokról
és a munka könnyebbik végét fogták. Meg
kapták érte jutalmukat
a közvélemény felzúdulásában és nem
is érdemetlenül. Remélhetőleg tanulnak a saját kárukon és a jövőben
azzal a lelkiismeretességgel végzik
feladatukat, amit tőlük az egész magyar sporttársadnlom joggal elvár.

ATLETiKA
Bojkottál a MAC. November
2 án kerül döntésre a BEAC atlétikai viadala s az a hir kapott szárnyra,
hogy a Mac nem nevez a mitingre
a debreceni botrány miatt. A hir
olyan megbízható forrásból ered,
hogy alig kétkedhetni benne és
mégis hihetetlenül hangzik. Mert
bármi történt is v Debrecenben a
Bocskay-dij körül, a sérelmek nem
a BEAC részéről érték a MAC-ot.
A zsűri és a szövetség képviselője
fordult a MAC ellen két atlétájának
az unfair versenyzése miatt, különös
Nyomtatta
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tehát, hogy mégis a BEAC ellen él
megtorlással a MAC. Aztán a bojkott kétélű fegyver, ma talán a
BEAC-ot sebzi meg, de holnap már
a MAC vérzik tőle. Ma és holnap,
tehát mindkét esetben a magyar
atlétikának, tehát a MASz-nak árt.
Először történt meg amióta a MASz
fönáll, hogy a MASz képviselője
nyíltan állást foglalt a szövetség vezéregyesülete, a MAC ellen. S ebbe
nem tud belenyugodni a MAC atlétikai vezetősége. A BEAC, mint
egyesület, nem vétett Debrecenben
a MAC ellen. Ha hibázott" valamelyik atlétája (a debreceni zsűri és
Mártonffy Miklós dr. titkár ellentmond ennek), eljár ellene a MASz.
hiba tehát a MAC atlétikai vezetőségétől, ha olyan lépésre ragadtatja
magát, amely nem tehető többet
jóvá, mert nyilt szakadás lenne a
következménye a MAC és a MASz
legjobb atlétikai egyesülete, a BEAC
között. A BEAC-ban sokkal nyugodtabban ítélik meg a helyzetet.
Annak ellenére, hogy teljes joggal
követelhetné az egyetemi klub a
MAC-tól, hogy saját hatáskörében
is járjon el Mudin Imre ellen, mégis
megelégszik a szövetség Ítélkezésével.
Magyar-svéd mérkőzéd. A
magyar-osztrák atlétikai viadal mintájára megvalósul, még pedig a közel jövőben — a magyar-svéd atlétikai viadal is. Az első mérkőzés
színhelye Budapest lesz, mig Magyarország Malmöben ad revánsot. A
svéd atlétika tudvalevően fölötte áll
a magyarnak s igy nagy sportértéke
volna a viadalnak, föltéve, hogy
nyélbe tudják ütni.
Solymár Károly Aradon.
Az Aradi A. C. atlétikai viadalt rendez vasárnap, amelynek Solymár
Károly, a FTC. kiváló gátfutója az
egyik biztos résztvevője. Solymár
valamennyi aradi mitingen részt vett;
amit azzal hálált most meg az AAC,
hogy a gátfutásra tiszteletdijat tűzött ki.
Anglia Franciaország—Németország. A franciák mozgalmat
indítottak, hogy évenkint, mindig másutt, angol-francia—német atlétikai
viadalt rendeznek. Az angol atlétikai
szövetség már elvben hozzájárult a
javaslathoz.
A németek programja. A berlini olympiász a cél, amely a német
sport minden megnyilvánulását irányítja. A német atlétikai szövetség
lipcsei gyűlésén Diem Károly, az
olympiai bizottság főtitkára kifejtette
azt a programot, a melynek a révén
a német atlétika is sikerrel veheti föl
a küzdelmet a német olympiászon. E
szerint az olympiász előtti évben ki-
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válogatnak 100—150 atlétát, akik az
olympiai bizottság költségén fognak
a berlini Stadionban Kranzlein mester keze alatt trenírozni. A gyűlésen
Kranzlein is szót kért és előadta,
hogy október elseje óta dolgozik
csak a német földön s máris talált
egy csomó tehetséget. Ezzel szemben
azonban tiltakozást jelentette fee a
német versenyzési rendszer ellen,
amely rablógazdaságot üz s ép a
legjobb erőket teszi idő előtt tönkre.
A magyar egyesületek is megszívlelhetnék Kranzlein tiltakozását.

TENNISZ
Wilding London bajnoka. A
kennsingtoni tennisz-verseny döntőjében az ausztráliai Wilding legyőzte
H. Love-1 7—5, 6—0, 6—2 arányban s ezzel megnyerte London teniszbajnokságát. Wildinget tehát egyszer sem győzték le a hosszura nyúlt
tenniszkampányban.

USZAS ?
Massa Berlinben. Az olasz
Massa, a mióta legyezte Las Torrest
a fiumei miting négyszáz méteres
versenyében, sorra starthoz áll a
nagy német versenyeken, de különösebb siker nélkül. Kétszer mérkőzött Magdeburgban Brettinggel s
mindkétszer vereséget szenvedett.
Berlinből jelentik, hogy a Poseidon
vasárnapi mitingjén újra starthoz áll
Massa, hogy revánsot vegyen Brettingen, ami azonban aligha sikerül
neki.
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BIRKÓZÁS

M

Országos birkózó szövetség van alakulóban. A vivók szecesszióját tehát nyomon követi a
birkózók kiválása. Nemsokára tehát
egyedül az atléták maradnak meg a
MASz kötelékében, ami különben az
egészséges fejlődés következménye.
Felelős szerkesztő : P á s z t o r József.
Sporttudostió: B á r d o s Ödön.

a kiadótulajdonos: Várnay L. könyvnyomdájában, Szeged, Kárász-utca 9.
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— A moloch. Most publikálták Párisban
a köztársaság 1914. évi költségvetését. Kitűnt, Ihogy a kiadások a mult év óta nyolcszázmillióval emelkedtek. Ebből esik a hadügyminisztériumra 475 millió és pedig 108 a
marokkói hadjáratra, 170 a hároméves szolgálati idő visszaáliitására, 33 millió zsoldemelésre és 48 millió haditengerészeti célokra.
— Asszonyok és leónyok. Egy kis változat a kivándorlás nyomorúságában. Már
jelentkezett a z a sajátságos tünet, hogy egyes
vidékekről tömegesen asszonyok és leányok
indiának útnak Amerika félé. Legutóbb Somogy megyéből vándorolt ki feltűnően sok
nő. Most újra jelentik Siófokról, hogy megint ;
huszonhat somogyi asszony és leány van !
útban túli a z Óceánon, a Sazonia fedélzetén. 1
Itt emiitjük meg, hogy sátoraljaújhelyi tudósitónk szerint a tavanai csendőrőrsnek sikerült hosszú idő óta tartó fáradságos nyomo— Uj bányakatasztróia. Londonból je- zás után négy kivándorlási hiénát kézrékerijelenltik: Colorado állam Trinidad városából teni Nóvák Ferenc, Rram József, Kuboslya
jelentik a legújabb borzalmas bányakatasz- Vojtek é s Terlinszky Szaniszláv személyében. Letartóztatták őket é s most az ügyésztrófát. Egy tárnában bányalégrobbanás tör- ség fogházában lesznek mindaddig, míg össze
tént, amikor háromszázhuszonhat
bányász nem állítják egész bünlajstromukat.
tartózkodott a föld alatt. A mentési munká— Nákó gróf parcelláztat. Nákó Sánlatokat inagy erővel tüstént megkezdték. At- dor gróf néhány évvel ezelőtt visszavonult
tól tartanak, 'hogy a szerencsétlen bányászok gazdálkodni nagyszentmiikiósi birtokára. Kételőil a menekülés útja teljesen el van zárva: millió korona kölcsönt vett föl és ebből értékes beruházásokat eszközölt a birtokon, a
mindannyian
odavesznek.
melyen intenzív gazdálkodásra törekedett.
— Szobor egy ujaagírónok. Az első Visszavonulása óta alig szerepelt a krónikáeset talán az egész világon, hogy egy újság- ban Nákó Sándor gróf neve. A politikai élet
írónak szobrot állítanak. Ajz ily módon meg- hullámzása nem sodorta ki nagyszentmiiktisztelt újságíró William Stead, az .ismert bó- iósi magányából. A hosszú pihenés után most
kebarát, akii mult óv április 14-én a szomo- újból foglalkoztatja Nákó gróf a közvéleményt, Arról van szó, hogy tekintélyes
birr ú emlékezetű Titanic katasztrófájánál szin- tokát részben parcellázta, részben pedig egy
tén életét vesztette. Emlékszobrára a hálás tagban bérbeadta. A kétmilliós kölcsön elfoangolok gyűjtést indítottak és oly összeg gyott a költséges beruházásokra, de nem rS\
gyűlt össze, mely jóval fölülmúlja a szobor tudta arany szerint a jövedelmet fokozni. Az
költségét. A szobrot Londonban, a Temze- előnyös bérleti szerződések valószínűleg ranzsirozni fogják a z 'értékes hitbizományi birparti Viktória-rakodóparton állítják fői.
tokot.
— Gyorsírók közgyűlése. A Szegedi
— A szegedi nőipar és háziipar egyeGyorsírók Egyesülete vasárnap délelőtt tizenegy órakor a városi Sízóképület bizottsági sület örömmel t u d a t j a az uriközönséggel,
termében t a r t j a X I I . tisztnijitó rendes köz- hogy sikerült a szabászat terén általánosan
gyűlését. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó elismert kiválóan jó tanerőt szerződtetni.
beszéd. 2. Elnöki előterjesztésiek. 3. Titkári Régi óhajnak teszünk eléget, midőn alkaljelentés. 4. A zárószámadás bemutatása. 5. A mat myujtfunJk arra, hogy az urileányok a rufelügyelő bizottság jelentése. 6. Költségelő- haszabászat minden terén teljes kiképzési
Hirschfeld
irányzat az 1913—14. egyesületi évre. 7. Tiszt nyerjenek. E tanfolyam vezetője
ujitás. 8. A közgyűlés n a p j á i g beérkező in- Lipótné uirnő, ki a szabászat és uuhavarrás
dítványok tárgyalása. — A közgyűlést meg- mindén ágában u. m. francia, angol toilettQk
• lőzőleg fél 11 órakor választmányi gyűlés pongyolák, bloiuzok, mindennemű alakitásoK
elkészitésében legelőnyösebben ismert szaklesz.
,
*
tekintély. A tanfolyam ez óv november 4-én
— Kolera Budapesten. Ma ujabb kolera- veszi kezdetét a Miar®it-ut»a 25. szám alatx
megbetegedés történt Budapesten. A Duina- levő szegedi nőipar és háziipar egyesület hegőzhajózási Társaságinak Mohácsról érkezett lyiségében (Polgár-iskolái épület) és pedig
Veszt a nevü hajóján gyanús körülmények háromszor hetenkint, délelőtt fél 9-től fél 1
között megbetegedett Poidman J á n o s ötven- óráig. Tandíj havankint 12 korona. A beiraegyéves napszámos. Beszállították a Gellért- tások miatt jelentkezni lehet Teleky László
kórházba, ahol megállapították
az ázsiai ko- polgári iskolai igazgató urnái. Az elnökség.
lerát. A hajó személyzetét megfigyelés alá
— Községi mészárszék Nagy becskereken
helyezték, a Vesztát pedig fertőtlenítették. A
belügyminisztérium közlése szerint a báos- Szeged és még néhány vidéki város, (Kecsrnegyei Moholon egy, a zemplénmegyei To- kemét, Arad, Makó) ió példát mutatott arra,
kajon egy, az ungmegyei Harapáson egy, a hogyan: lehet gátat vetni a mészárosok és
beregmegyei Cseppfalun egy, Budapesten, a
hentesek telhetetlen, kapzsiságának. Ezek a
Dunagőzhajózási T á r s a s á g Veszta nevü ha- városok községi mészárszékeket áldit-ottalk
jóján egy kolerás megbetegedés fordult ©lő. föl, amelyekben rendes, tűrhető arákon méNéhány nappal ezelőtt a beregmegyei Rekesz
rik a hust é s ezen a módon, kónyszeritették a
községből egy család költözött át a szatmár- ihusiparosokat, hogy az uzsoraárakat szállítmegyei Kapnikbányára. Tegnap a család két sák le. Ezt a példát követte Nagy becskor ek
tagja koleragyanus tüneteik között megbetevárosa is, amelynek képviselőtestülete -régedett de eltitkolták és igy csakhamar még gebben: elhatározta, hogy községi mészárszéot ember jutott veszed elembe. A hatóság min- ket állit föl. A határozatot végre is hajtották
den ovomtézkedést megtett é s az iskolákat é s csütörtökön nyílt meg a mészárszék. A
bezaratta.
lakosság természetesen nagy örömmel fo— Elítélték Shakleton fivérét. A lon- gadta az újításit. Az első napon .annyian jedoni esküdtszék az ir koronagyémánitoik volt
lentkeztek a vevők, hogy alig győzték kiőrét, sir Shakletont tizenöthavi kényszermun- szolgálni őtklet.
k á r a ítélte. Shakleton. a koronagyémántök el— Szórakoztató délutón. A Szegedi
lopás,a után kivándorolt Délamierikába ahol
Munkásotthon Petőfi Műkedvelő Társasága a
szerencsétlen
spekulációkba bocsátkozott
Munkásotthon,alap javára vasárnap dóliuitán
mire letartóztatták és kiszolgáltatták Angliá4 órakor a Munkásotthon
nagytermében
nak. Itt egyik csalást a másik után követte el
(Mikszáth Kálmán-utca 22.) szórakoztató déls ezért került az esküdtek elé. Shakleton küu t á n t rendez. Színre kerül: Kézdi István bulönben fivére az északi sark hasonnevű fölcsüfőlíléptével A sxahami konzul, bohóaat 8
íedezöjérwk.
i fölvonásba*. \
„..
•
Szabó Józsiéi kereakedősegéd, Kovács Benjámin volt szatócs, Kovács Béla volt kataszteri dijnoik, Csiky Lajos volt napidíjas, Balogh Ferenc aszta,lossegéd, Gerzsán Edé volt
kereskedő, Szekeres Fereinc volt pénzügyminiszteri díjnok, Keresztes József nyugalmazott dohánygyári altiszt, Német J á n o s kisegítő javad almi biztos, Brankó János volt kereskedő, Csehók József kisegítő biztos, Adok
Alajos kisegítő biztos, Fazekas László volt
villamos kalauz, Pentzer Sándor volt pénzügyi felvigyázó és Sós András vincellér.
Ezek a szerencsés pályázók. Huszonnégyen nézhetnek más foglalkozás után, de milyen reményekkel inicktLhatnak neM a jövőnek, amikor még- egy hathetes rossz állást
sem tudtak megkaparintani? . . .
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Telefonszám: 11-85.
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Hétfőn, kedden és szerdán:
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yí fenség
Nordisk dráma 3 felv. A főszerepet

U/ald. Psilander

játsza.

f n ifjúság
Vígjáték 2 felvonásban.

fa örvény

a
®
a
0
0
0

Délamerikai dráma.

Valamint a t e l j e s e n uj
műsor!

Ü
Pénztárnyitás délelőtt 11 órakor
a „KORZÓ" M O Z I helyiségében.

Előadások:

5, 7 és 9

órakor.

vasárnap d. o. 2-től éjjel 1 2 óráig.

Hely árak; Mhoiyüiés k LZO,
-

zsttlye K 1.—, l-ső

hely 8 0 fillér, ll-ik hely 6 0 fillér,
|||.|k hely 3 0 fillér. — Kedvezményes iegyfüzefek a pénztárnál
kaphatók.

1913. október 26.

deemxöyakorszxq

iá.

— Bulgária a monarchia mellett.
Szófiából jelentik: A kormány hivatalos lapja -mai figyelemreméltó cikkében azt fejtegeti, hogy Bulgária nem fog olyan szövetségbe lépni, amelynek éle Ausztria-Magyarország ellen irányulna. Egy ilyen szövetkezés
kivonat KOTÁNYI JÁNOS árjegyzékéből. Bulgária függetlenségének végét jelentené.
— A királyi biztos otthon. Zágrábból
jelentik:
Ma délután érkezett haza Skerlecz
NYERS KÁVÉ
Iván
báró
é s azonnal hozzálátott a vezető
Jamaika Va kg
K 160
politikusokkal
megkezdett
tanácskozások
Portorico Va kg
K 1 90
folytatásához. A királyi biztos szerdán röCuba Va kg
K 2 00
Arany Jáva Va kg
. . . .
K 1 90
vid tartózkodásra újból Budapestre fog. menüi.
PÖRKÖLT KÁVÉ
— Bojkott a román gőzösök ellen.
Saját villanyeröre berendezett gőzkávépörköldémből
Jó minőségű Va kg
K 180
Galacból jelentik: A kikötőmunkások ma
Finom minőségű Va kg
K 2"00
sztrájkba állották, mert bérjavitásra vonatkoLegfinomabb keverék (Cuba, Arany, Mezó kívánságukat elutasították. A sztrájkoló
nadó, Mocca) Va kg
K 2-40
munkások a külföldi szocialista szindikátuTEA
sokhoz fordultak segítségért, ahonnan azt a
Törmelék-tea Va kg
K 2*50
választ kapták, hogy a külföldi munkások
Congó-tea Va kg
K 3 00
bojkottálni fogják a román gőzösöket mindCsaládi keverék Va kg
K 5 00
Legfinomabb király tea Va kg
K 6.00
addig, atnig a galaci munkások kérését nem
Ceylon-tea a legerősebb zamatu Va kg. . . K 6 0 0
teljesítik.
Kitűnő teasütemény-keverék Va kg . . . . K 0 8 0
— Házasság. Kőnig László és Schüffer
RUM
Ilonka m a délelőtt 9 órakor az anyakönyvi
1 liter családi tearum. . . . . . . . .
K 1*80
1 liter finom Brazíliai rum .
K 2 3 5 'hivatalban házasságot ikiötöttek:
1 üveg 7/io liter finom Jamaika rum. . . . K 3 ' 3 0
— A Színházi Élet. Ince Sándor népszerű
Vidéki meg endelések utánvéttel franco pentosan
hetilapjának legújabb száma szenzációs tareszközöltetnek.
talommal jelent meg. Az elevenen szerkesztett színházi lap érdekes ós szellemes cikkeket
közül a színházi hét eseményeiről, számos sikerült fényképfelvételt hoz, Földes Imre nagy
kávé- és tea-nagykereskedő.
sikerű
vígjátékából, a Halló 1-ból, ZerlkovitzB u d a p e s t , Bécs, B e r l i n , A b b a z i a
Béldi-Mérei uj operettjéből a Kaitonaidologból és Farkas Pál darabjáról a Koniveutbiztos-iból. A lap ingyen ad kotta- ós levelezőlap
mellékletet. Egyes szám ára 20 fillér.
— Az automobilok javítása. Az automobil évad közeledő betfejezéséyel, amikor az
automobilisták nagyobb túráikról visszatérnek, mindinkább aktuálisabbá válik a kocsik
alatt, november l - r e , évi SOO koronáért i
szakszerű átvizsgálásának ós fontos javításának kérdése. A statisztika szerint ugyanis a
'legtöbb automoib'ilbaleset abból származik,
j
. . A . . .
hogy apró, jelentéktelennek látszó hibákat
nem javítottak meg idejében: azok elhanya1BBSI@Í9BBBBI
golása pedig idővel oly végzetes szervek megrongálását okozta, amelyeik hibás működése
esetleg végzetes botásiu lehet. A vidéki automobilisták nak eddig úgyszólván egyáltalában nem állott oly javítóműhely rendelkezékalap- é s uri-divat raktára
sükre, amelyre automobiljukat nyugodtan r á
bizihatták volna: éppen azért örömmel kell
üdvözölműnik
a Marta Magyar Automobil R.
Klauzál-tér.
T. azon elhatározását, bogy előnyösen ismert
Fekete, szines kemény és
•aradii gyártelepén uij, a modern követeimépuha kalapok, Habig, Bornyéknek minden, tekintetben megfelelő javízalinó legnagyobb válazstékban. Ingek, nyakkendők,
tóműhelyt létesített. A g y á r elsőrendű szakűernyők botok, gallérok,
emberei az automobilokat gondosan megvizskézelők a legdivatosabb
gálják
és a gyárban magában kiképezett szak
kivitelben kaphatók.—Jamunkások az ő felügyeletük alatt végzik el
vítások jutányosán eszközöltetnek.
a javitásdkat: a anühely a legmodernebb gépekkel van felszerelve, amelyek speciálisan,
az automobilipar oéljiaira szolgálnak ós ennék folytán bármely rendszerű automobil javítására ez a vállalat a legelsősorban alkalmas. Gond,os munkát végező fényezőmühíely,
valamint dúsan felszerelt raktár áll az automobilozó közönség rendelkezésére: ez utóbbi mindennemű automobilkellóket, gumit,
üzemanyagot és alkatrészt tartalmaz ós igy
minden igény kielégítésére alkalmas.

KOTÁNYIJÁNOS

Szeged, Kárász-utca 5. sz.
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kivételes olcsó árakban kapható.

Tisztelettel értesíteni a nagyrabecsült hölgyközönséget, hogy kézimunka-üzletet létesítettem, ahol
szerezhekizárólag
tők be
csak
és amea leglyek izlés,
finomabb

kézimunkák

minta és összeállítás tekintetében a legkényesebb Igényeket is kielégítik. — Mintáimat
csakis eredeti iparművészeti tervezések alapján készítik és állitják össze. Megrendeléseket el fogadok
r u h á k r a , b i o u s o k r a , teritékekre, bonne-femm e o k r a stb. meglepő olcsó á r a k mellett.
Az igen tiszteit hölgyközönség szi ves pártfogását kér

Sehaffer Karolina
SZEGED,

Széchenyi-tér 8., II. emelet.

folyósítását megkezdettük.

bérbeadandó.

LEMLE

1 évtől 35 évig terjedő előnyös törlesztéses kölcsön ket

•• ••

SZEGED,

•• ••

— A legújabb Psylander-kép keiül vetítésre hétfőn, kedden ós szerdán a Korzómagymozgóiban. Cime: A fenség és t á r g y a a
jelen korból van meritvé. Vérbeli saalonidanab és ezzel m á r azt .is megmondtuk, hogy
Nordisk-terimék, mert ebben a dán filmgyár
utolérhetetlen Psyilander Waldemár játsza a
címszerepet.
— Fontos tényező ragályos betegségek
elkerülésére a szájüreg és, a fogak rendszeres
ápolása. Ma már általánosan tudott dolog,
Ihogy miniden fertőiző betegség parányi baktériumok révén terjed és ezek szaporodásához
a szájüregben, aliol romló ifog vagy gyökér is
van kedvező talajuil saolgál. A szájnak rendszeres tisztántartása és a fogak mechanikai
tisztítása valamely jól bevált fogápolási szerrel, mint amilyen a Sarg-féle Kalodont megedződik a Ifoghus a fogak tiszták, egészsége-

folyósítunk. — Megbízásokat
kizárólag földbirtokokra
fogadunk el.
r

Szegedi Általános Bank
Rudolf-tér

5. szám.

::

Házvezetőm fittek

ajánlkozik intelligens 35 éves úrinő magános úrhoz, kinek hűséges gondozója lenne.
Mindenhez ért, kitűnően főz, vidékre is elmegy, fizetés megegyezés szerint.
H á z v e z e t ő n ő
e lap kiadóhivatalába
Helyben.
189 91 SS £3 El B B S B ! BBS B B H H

r o

s x á j p a d l á s
n é í k S l .

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

B A R T A Á G O S T O N fogtechnikus*
K i g y ó - u t c a 1. u

SZEGED.

sek, fehérek maradnak ós a betegséget el'ke- |
riithetjük, mert a legaijabíb kutatások szerint
a baktériumok okozzák pl. a torokgyulladást,
gyomorbajokat stb.
Bútor zállitásokat

hely-

ben és

vidékre,

berak-

tározást

száraz

raktár

Ungár

Benő

szállitó
Szeged, Jókai-utca J. s z

helyiségben eszközöl

Telefon 34.

R S Z E N D E É5 V n D R S

cég

raktár tulhalmozottsága miatt
elhatároztam, hogy f. hó 24-töl
tűnő olcsó árban fogok árusítani, tekintettel a rossz üzleti
é j gazdasági viszonyokra.
kalapok, szí-

nyakkendők

stb.

VÁM05CHERBÉLR
SZEGED,

KELEMEN-UTCA

Utczára

angyal.

I U R A 1 HSZÍNHÁZI
IA
MAGYAR TUDOM.

— Leigh Hunt. — *)
Aha Ben Adhem, — legyen áldva népe! —
Egy éjjel, hogy mély álma véget éve,
Szobájában, melyet a hold világa
Dúsan elönt, mint liliom virága, —
Egy angyalt látott irni nagy könyvébe.

„S az enyém is? — kérdé
„Ó nem!" — felelt az angyal.

kerülnek e hóban;

nes ingek,

Abti Ben Adhem és az

Vasárnap
A

haramiák
SCHILLER remekmüve nyo::
m á n 3 felvonásban.
::

A Deuüsehes Bioskop
felvéfde. Kiváló berlini
=
szinészek.
= =

Fölnézett rá az égi nő
S édes mosolylyal, így felelt szelíden:
„Nevét azoknak, Mk az Istent híven
Szeretik."

december 31-ig bezárólag fel-

divatmellények,

TUDOMÁNY ES IRODALOM.

Abut m&részszé tette benn' a béke,
S a látomáshoz így szólt nyomban ő:
tMit irsz?" —

üzletét teljesen átvettem (és a

Eladásra

11.

deijviaqyarorszaq

«913. október 26.

7.

nyíló

Adhem,

D r á m a 2 felvonásban.

A m e r i k a i felvétel!
A m e r i k a i szinészek!

Csendesebben,
De bízva kérte Adhem: „írj be hát.
Mert szeretem mind, ki — felebarát!" —
Az angyal írt s eltűnt.

Előadások hétköznapokon d.u. 5, e s t e
7 és 9 órakor, vasárnap 2 órától folyt.

Más éjjelem
Pompázó fényben újra megjelen
S azok között, kiket az Ur megáldott!
Adhem neve — legelső sorban állott . . .
ZSOLDOS BENÖ.

TASS

nagy rakfárfieiyiséi

(*) A „Revue Francé - H ngrolse" félhavoníkémt megjelenő francia folyóirat 3-ilk
száma is rendkivül gazdag és változatos tartalommal jelent meg: Le diplomáte: Seribe
Tudakozódhatni lehet: • •
hires kétfelvomásosának a közlését kezdette
„Porosz házasságok" „Egv királyfi neFenyő Testvéreknél. • • Rudolf-tér. meg,
velése", Ceríbére katasztrófája" stib. cikkek
sorozata. „Különféle hirek" aktuális 'rovatok,
elmés apróságok é s a legkiválóbb irodalmi
(nikotinmentetermékek gazdagítják e füzetet is. A „Revue
sitett) do ,yt,
Franco—iHongroise"
rendkívüli fontossága
szivart, cigaMagyarországon:
abban
áll. hogy ,az összes
rettát, ált. jövedéki és különlegesség?
közleményeket a legkiválóbb, rendkivül pongyártmányokat árusit a DEN9KÓ részv.tos jegyzetek kisérik és a szótár használatát
társ. főraktára Szeged, Kigyó-u. 6. sz.
teljesen kiküszöbölve hozzáférhetővé válik
(Fricd-féle ház)
azok számára is, akik még nem bírják teljesen a francia nyelvet. A revüt Jakab Dávid
és Schöntag Alfréd szerkesztik. Előfizethető
Szegeden Várnay L. cégnél e g y évre 14 korona, fél évre 7 korona, negyed évre 3.50 kobőröndös és finom bőr
rona.
egyes szám ára 70 fillér.
diszművek készítője
(*) Mikszáth-muzeum. H a r m a d é v e álltuk
SZEGED,
Kárász-u.12. Iskola- u 14. körül nedves szemmel .Mikszáth Kálmán raSaját készítésű, valamint külvatalát, s ilmie, a nagy Író eljutott -a kegyeföldi utazócikkek és finom
bőrdiszmfláru -különleRessé letes
adók harmadik állomásáig, az ereklyegek n gy raktára — Javításokat és kézimunkák niontiszobáig. Már g y ű j t i , rendezi a tudós .Akadérozását jutányos árban elfo..
gadom.
mia a Mikszáth-szoba kincseit, s jövő év eleAjánlja dúsan felszerelt raktárát, NAGYON OLCSÓ ÁRBAN, úgymint
jén: január tizenhatodikán — Mikszáth Kálkézi bőröndök, pénz-, levél-, és szivartárcák, valamint nagyon szép
riáikUlök óriási nagy választékban.
mán születésnapján — .meg is .nyílik ez az
erek lyeamizaum a nagyiközönség számára.
lör«JT
P o m p á r a legfőbb dísze ennek a szobának
•Benczúr Gyula nagyszerű Mikszáth-arcképe.
Ezt a képet a művész ajándékozta az Akadémiának, azzal a kikötéssel, .liogy a Mikszáth
K á l m á n emlékének szánt szobában helyezzék el. Mi mindent őriznek még az ereklyék között1? íróasztalát, amely mellett müvei megszülettek. A tintatartóját, a tollát, a
székét, a kedvenc apróságait, pipáját, kanosóját, mindenlféle apró dolgát, die csak azokat, amik az ilrómiüvéaz alkotásaival bármilyen összefüggésben voltak. Együtt lesznek

is MOZGÓSZINHÁZ :i

azonsaira kiadó.

Vasárnap
m :

G O R K I.

Denikós

LACHER

bersohpííivek

otapesrai

DeSektivdráma 3 felvonásban.
I r t a : BJÖRN BJÖRNSON.

A Dansk film eom:: pagnie felvétele. ::
Játszák a kopenhágai udvari szinház
1
tagjai.

JÓZSEF

*) Leigh Hunt, teljes nevén: James Henry Leigh
Hnnt (1784—1859) a hires angol költő é s essay-iró
Lord Byron-nak bizalmas barátja s egy időben (1822.)
szerkesztő-társa, kinek három kötetre terjedő önéletrajza máig is egyik legkiválóbb ikontörténeti munkája az angol irodalomnak. Shelley-vel is nagy barátságban állott. Egy színdarabját (A Legend of Flo.rence) a Covent Gardenben adták elő 1840-ben, de
legbecsesebbek a különböző irodalmi tanulmányai. A
fenti költeményét még fiatalabb éveiben irta.
Zs. B.

Mtmum

Detektivsláger!
Dán szinészek! ~ — ~

A főszereplők: KNUBBERENDSEN és S O L V E I G H
;—:
JAKGR1EN.
;-:
Előadások hétköznapokon fél 6, negyed 8 cr. 9 órakor, vasárnap 2 órától.
•'./. • •.í -V

APOLLÓ
MOZGÓSZINHÁZ

n

Vasárnap

Hősies szerelem.

Amerikai dráma 3 felvonásban.
A SAVOIA gyár felvétele.

Leó és a gyámja.
Francia vigjáték előadja
::
LEON l'l ERET.
::

Duci bácsi riporter.
A Vitagraf amerikai gyár vigjátéka.

Előadások s z o m b a t o n fél 7, vasárnap
2 órától folytatólag.

m

m

az ereklyék szobájában Mikszáth 'Kálmán
munkái is és a megőrzött kéziratok, az ő apró, .gyöngysaemü órása, az ő tündöklő ötleteinek és gondolatainak ruházata.
(*) Crayon u j novellás kötete. Karácsony táján u j novellás kötet fog a magyar
könyvpiacon mtetgfielLeuinii. £|zerfcője Grayoríi,
aki ezúttal második kötetével .lép majd a
nyilvánosság elé. Még egy év© sincs, ihogy az
első novellás köny ve megjelent s azt a fővárosi és vidéki sajtó nagy elismeréssel méltatta, ugy, hogy teljesen jogosult az az érdeklődés, mely az n j kötet megjelenését kétségtelenül megelőzni fogja. Crayon azok közé az írók közé tartozik, akik csöndben, minden vásári zaj nélkül dolgoznak s akik csak
akkor szólalnak meg, ha valami mondani valójuk van. Nem gyártja a novellákat, nem &
kvantitással akar imponálni, ép ezért nem
végez tucat munkát s az, amit produkál, minden egyes esetben megcsillogtatja egy tehetséges iró jeles kvalitásait. Szépen elgondolt,
artisztikius finomsággal .s kitűnően karrakterizált alakokkal megirt történetek az ő novellái, amelyek már az első pillanatban fölkeltik s mindvégig lekötik az ember érdeklődését. Az u j kötetet a békéscsabai Taven-cég
a d j a ki.
(*) A Színházi Élet könvvtára. Ecimen
Budapesten uj, eleven és érdékes könyvtárvállal'at inidlult meg Incze Sándor és Gábor
Jenő szerkesztésében. A köny vtár első sorban
hozni fogja a fővárosi színházak nagy sikert
ért darabjait, továbbá az elsőrangú kabarék
műsorának legjavát és a legjobb magyar humoristák legújabb tréfáit, ötleteit és humoros
dolgait. Az első száim oime Medgyaszay Esték /., mely tartalmazza a IMedlgyasíaay-kabaré legfrisisebb műsorának pompás tréfáit,
szellemes blüiettjeit és nívós magánszámait.
Az első számot Gábor Andor, a kiváló iró és
Kőváry Gyula, a Medgyaszay kabaré jeles
t a g j a irta. — A csinos kiállítású könyv ára
mindössze csak 30 fillér. Kapható miniden
könyvkereskedésben, a trafikokban ós a pálya
udvarokon is. A könyvtár kiadóhivatala:
Budapest, Erzsébet-körűt 36. Lóderer István
könyvkereskedése.

NYÍLT-TÉRD
Royal nagy kávéházban
Holnap, vasárnap

nagy

1913. október 26.

DfiLMAQYARORSZÁQ

12.

tombola
értékes n y e r e m é n y t á r g y a k k a l .
Naponta czigányzene.

•

SZÍNHÁZI VACSORA!
Saját t e r m é s ű kitűnő hegyiborok.
Különlegesség: „Royal Zöldike."

Tulajdonosok M a f e j k a : és Fliegel.

TÖRVÉNYKEZÉS,

Az előtőzsde megnyitása szilárd volt,
mert külföldről kivétel nélkül szilárd jelentés érkezett és a berlini pénzpiacon makacsul
9 Lapkiadó sajtópöre. Ma délelőtt a ? tartja magát a hir, bogy novemberben a nészegedi esküdtbíróság Bózó Sándor cson- met rátát leszállitjáik. Eleintén nálunk is 2—3
grádi nyomdatulajdonösiniak, a Csongrádi Új- koronás áremelkedéssel honorálták a spekuság cimü lap kiadójának sajtópörét tárgyalta. lánsok jobb fölfogását, ámde csakhamar leBózó a lap 1912. augusztus hó 11-iki száma- hűtötte a vállalkozó-kedvet a bécsi vaspiac
iban azt irta Cseusz Imre csongrádi állator- gyöngülése, amely tekintet nélkül a napi esevosról, ihogy ez hanyagul teljesíti kötelessé- ményekre, néhány nagy osztrák fezőr makigét. Ezért az állatorvos rágalmazás cimén inációjának az eredménye. A határidőpiacon
sajtópört indított Bózó ellen. A mai tárgya- az elért árnyereség részben elveszett, a zárláson a vádlott kijelentette, hogy a cikk anya lat nyugodt. A ikéSzá'rtilpiaoon a temesvári
gát egy tanyai tanítótól kapta, másnap már szesz kissé emelkedett. A járadékpiae ma is
közölt is (helyreigazító nyilatkozatot. Most is tartott volt.
kész bocsánatot kérni a megvádolt állatorKötöttek: Magyar hitel 819.75—820.50.
vostól. Cseusz Imre ezt az elégtételt elfo- Osiztrák hitel 620.75. Magyar Bank 544.75—
gadván', a följelentést visszavonta, mire az 546. Budapesti villámos 594.50.—595.50. Altaügyiész a vádat elejtette és a bíróság az el- lános kőszén 1026—1029. 4 százalékos koronajárást
megszüntette.
járadék 80.80. Városi vasút 352, Közúti vasút
635—636. Riimamurányi 680-Ő82.
Mercur
aBSOBBBBioDBBBaaBBHBBaüsaasaBBaBBíaaKaBaaasaaisBEsaa
276.50—,277.150. Temesvári szesz 548—550. Salgótarjáni 743—745,

KÖZGAZDASÁG

x Gyümölcs és ionyhakertészeti kiállítás Alsótanyán. A Szegedi Gazdasági
Egyesület október 26-án vasárnap az alsótanyai körzetben a feketeszén gazdakör helyiségeiben gyümölcs és .konylhakentészeti kiállítást rendez. A kiáll teásokra jelentkezések a
mai napon bezárultuk ós a gazdák oly nagy
tömegben jelentettek be kiállítandó tárgyakat, liogy a kiállítás a legsizcíbtb sikerűnek
Ígérkezik. Az egyesület almafajokra 4, körtefájukra 4, vegyes fajú gyümölcsökre 5,
konyhakerti terményekre 6 pénzbeli díjat tűzött ki, ezenkívül díszokleveleket és dicsérő
okleveleket ad ki. A kiállítást délelőtt 9 órakor fogja dr. Gerle Imre bíráló bizottsági elnök megnyitni és azt egész niap a gazdák díjtalanul megtekinthetik. A bíráló bizottság
tagjai a következők: Elnök: dr. Gerle Imre
Tagok: ördög Vince, Engi Antal, Csal,a Sándor, Dobó István, Kéri Lajos, Király Sándor, Németh Ferenc, Födi Ferenc, Nóferádi
András, Kiss Dlés. A kiállítás alkalmával az
alsótanyai gazdák délben a kör helyiséigében gazdaebédet rendeznek, melyen a városból is igen sokan fognak részt venni. Szeged szabad királyi város hatóságát a kiállításon Bokor Pál helyettes polgármester fog1
ja képviselni.
'1
x Lódijazés Feketeszélen A Szegedi
Gazdasági Egyesület október 26-án vasárnap
délelőtt 10 órakor nagyszabású lódijazást
rendez a Feketeszóli gazdakör helyiségében.
A díjazás igen szép sikerűnek Ígérkezik, a
mennyiben eddig már száznál több gazdia jelentette be lovait a díjazásra. A 'díjazásra a
földmivelésügyi miniszteriijm 12 pénzbeli dijat adományozott, ezenkívül a Szegedi Gazdiasági Egyesület 6 dijait oszt ki. A bíráló bizottság a következőképen alakult: Elnök:
Bokor Pál, alelnök gróf Hoyols György. Tagok: Enigi Antal, dr. Gerle Imire, Il'lgner Frigyes;, Hedblieh Lajos, Kéri Lajos, Magyar Péter, Stellái' Béla, ördög Vince és Pataki János.
A bodstJ*sl? gabonatőzsde.

vzss/A
*) Ezen rovat alatt közlöttekért nem vállal fale-

lösségat a »zark#jztös*g.

A budapesti értéktőzsde.

A Ihatáridőpiacon délelőtt olyan jelentéktelen volt a megbízások száma, hogy néha 5—10 pere is elmúlt anélkül, hogy üzletet
kötötték volna. Ilyenformán az árváltozás is
teljesem lényegtelen', mert a készáruüzlet nyugodtsága folytán a szárazságról, mérsékelt
árukínálatról stb. érkező panaszos jetentéseken is napitenidre térték. Fölímondás 5000
métermázsa buza. Az irány különben' eleinte
kissé szilárdabb, később lanyhább.
'Buza. áprilisra 11.32. Rozs áprilisra 8.93.
Tengeri májusira 6.32. Zab áprilisra 7.45. A
készáravásáron lényagjtclenüll változott iaiz
irány.

A bécsi börze.
Osztrák hitel 621. Magyar hitel 818. Ang'ló bank 335.50. Banfcvereiu 514. Urnáé bank
585.50. Landesbank 514.50. Osztrák államvasút 690. Déli vasút 244.50. Rimamurányi 678.
Alpesi bánya 826.50. Török sorsj. 227.50. Márka készpénzért 117.80. Dohány 347. Lombáud
110. Prágai vasmű 29.32. Skoda 801. Az irányzat megnyitásikor szilárd, később gyöngült,
o T. * « w w * »w »ne s fi w K «

Felelő^ szerkesztő : Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.
3191—1913. végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Aliulirt birósági végrehajtó az 1881. évi
LX. t.-c. 102 szakasza 'értelmében ezennel
közhírré teszi, hogy a 'Szegedi kir. törvónyiszék 1913. évi 21978. számú végzése következtében dr. Barta Dezső ügyvéd által képviselt Polatschek és Messinger cég javára
113 kor. s jár. erejéig 1913. évi augusztus hó
9-én' fogauiatositoitt kielégítés: végrehajtás utján lefoglalt és 2220 koronára becsült következő ingóságok u. m. különféle divatáruk
nyilvános árverésen' eladatnak.
Mély árverésnek a szegedi fcir. járásbiróság 1913. évi V. 2906—3. számú végzése
folytán összesen 113;kor. tőkekövetelés, ennek 1913. évi junius 'hó 30 napjától járó 5
százalék kamatai és eddig összesen 26 kor.
18 fillérben' biróilag ímár megállapított költségek erejéig Klauzál- fér 6. száth áláít' : léendő eszközlésére
1913-IK ÉVI OKT. HÓ 27-IK NAPJÁNAK
DÉLELŐTTI A 12 ÓRÁJA
HATÁRIDŐÜL
kitüzetik és ahhoz venni 'szándékozók oly
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107., 108.
szakasza értelmében készpénzfizetés 1 mellett
a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becsáron
alul is elfognak adatni.
Elsőbbséget igénylők ennek, az árverés
megkezdéséig való érvényesítésére felhivatnak, amennyiben az 'elárverezendő ingóságokat mások is le- és felül foglaltatták és
azokra kielégítési jogot nyerték volna, jelen
árverés az 1881. LX. t.-c. 120. szakasza és
az 1908: XLI. (41.) t.-cikk 20. szakasza értelmében ezek javára is elrendeltetik.
Szeged, 1913. évi október hó 2-án.
FARAKS,
kir. bir. végrehajtó.

Délmagyarország

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

24.— kor.
12.— „
6.— M
2.— ,

1913. október 26.

délmagyarország

szinház.

Városi

13.

APRÚHIRDETÉSEK.
l

0>BSJH5S»tflt9tS«&f8(9^S5K3 3t ,

Folyószám 67.

Fnapernyők,

Szeged, 1913. október 26-án
DÉLUTÁN

vegyileg tisztítok é s f e s t e k

és gyermekruhák,

A SZIRÉN.

Heltai
Antal
Virágháti
Békefi
Mihó
Déry
Solymosi
Miklósi
Szebenyi
Irányi

L u c z a

C

Sümegi
Solymosy
Déry
Szendrő
Antal
Heltai
Mihó

S z e g e d szab, kir. város adóhivatalától.

Az 1913. évi uj adózók III. oszt. kereseti adóit
kitüntető kivetési lajstrom az 1909. évi XI. törvénycikk 4. §-a érteimében folyó évi október hó 27-étől
bezárólag november hó 3-ik napjáig a városi
bérházban levő városi adóhivatal helyiségében
kitétetnek.
Felhivatnak tehát mindazok, akik III. oszt.
keresetiadó kivetésében meg nem nyugszanak,
ez emiitett t.-c. 13. §-a értelmében feíebbezésüket az adóiv kézbesítését követő 15 napon
belül beadhatják.
Szegeden, 1913. évi október hó 25-én.
A városi adóhivatal.
hierry A* gyógyszer, balzsassn

óriási választékban
legolcsóbb
árakon

JÉ

segítséget nyújt bármely betegség ellen
klliönesen a légzési szervek megbetege.
(léseinél, köhögés, elnyálkásociás, gége
katarrhus, tüdőbaj, étvágytalanság, ross'
emésztés koleraszeríi betegségeknél, gyo"
morgörcs esetén. Külsőleg az összes s z á j 2
betegségeknél, fogfájásnál, mint szájviz"
égési sebeknél és kiütések ellen kitűnően
bevált. — 12 kis vagy 6 dupla vagv 1 nagy
speciálüveg 5 60 K. Nagyobb rendeléseknél jelentékeny árengedmény.

MimfotS te vegytisztáinál

Laadon-ntaa 9., VaktraSfr sarok.
Telefon 894,
©kella-tér 3. sz., BaloghjMtota.
Telelőn IGM
fióküzlet: ZENTA, Főtér,
Zflmta és Vidéke Takarék
• Ihan. HOHMEZOVÁtHELY. Szasedi-u. S.

Széchenyi-tér.
Telefon 8 5 5 .

Csekonics-ufca.
Telefon 8 5 4 .

kedés, emlőkeményedés ellen. Orbánc
feltört lábak, sebek, dagadt végtagok
csontszú, fekélyek, ütés, szúrás, lövés, vágás
v. z ú z ó d á s által okozott sebeknél kitűnő
gyógyhatású szer. Idegen testek eltávolítása
mint tiveg, szálka, por, serét, tüske s t b , kinövések, karbunkulus, képződmények, valamint rák ellen, léreg, rothadás, körömgyűlés,
hólyag, égési sebek, hosszú betegségeknél
előforduló fölfekvésnél, vérkeléseknél, fiilfolyásnál, valamint k i p i l í s esetén csecsemőknél stb. stb. kitűnő hatású.
Két tégely ára K 3'60
pénz előzetes beküldése vagy utánvét mellett kapható.
Budapesten kapható TŐRÖK JÓZSEF gyógytárában valamint az
ország legtöbb gyógytárában. Nagyban THALWAYER és SE1TZ
Hochmeister utódai és RADANO .'1TS TESTVEREK drogériákban
Budapesten. — Ahol nincs lerakat, ott rendeljünk közvetlenü

kiadóhivatal Kárász-utca 9.

Szeged sz. kir. város adóhivatala ezennel
közhírré teszi, miszerint a f. 1913. évre kirótt
városi lakrészadókat tartalmazó kivetési lajstromokat azoknak a városi tanács részéről történt
érvényesítése, valamint az előírás és beszerzés
elrendelése után f. 1913. évi október 27. napjától bezárólag november 3. napjáig a városi
bérházban levő adóhivatali helyiségben

8 napi közszemlére
kitette.
Figyelmezteti tehát az érdekeit adókötelezetteket, miszerint ebbeli adókirovásukat a jelzett határidő alatt megtekinthetik és az ellen
irányuló netáni felszólamlásaikat a városi tanácsnál benyújthatják.
Szegeden, 1913. évi október hó 25-én.
A városi adóhivatal.

I Z o p x i y

Qyul®,

Auer-fény világítási- és
jókarbantartásl vállalat.

"wth L$s-$yprut 1.
• j s l i i f i r s k , gázfőzők és
gázfelszeresfkkek raktára ::

Telei

348.

Telefon: 648.

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

M A Y

\ BM!

E S

\r

R O N A

köztisztasági gépek és eszközök gyára
BUDAPEST, V. KER.

Hirdetéseket felvesz a

Hirdetmény.

Thierry A. g y ó g y s z e r é s z egyedül valódi Centifólia-kenőcse.

liléin jiC'lbr B'lsam tljlSmas4'o^erádók^
gyerekágyas
aoéwStkur. 2r.z§< íj-Jk.kcéa eslegessé tesz. Használatoa
>•
i t»rr 'jjMái nőknél, fájó emlők tejmeginditásnái, re-

Testvéreknél

m »

25622—913. adóhiv. sz.

8 napi közszemlére

Szőrme

k

S z e g e d szab, kir. város adóhivatalától.

H i r d e t m é n y . ,

f

I p

LUCZA JÓZSEF

J ó z s e f

Fő üzlet: London-utcza 9. — Telefon 994.
Fióküzlet: Gizella-tér 3. —
„
1055.
„
Szentgyörgy-u. 10.
„
1281.
V i d é k e n : Zenta, Hódmezővásárhely.

25223- 1913. adóhiv. sz.

s

te itóvetffiggönyök taiíj.
M c gonddal vegyi tea tisztíttatnak olctó írak meltett és rövid m
alatt

vegyfisztifé kelmefestő.

Operette 3 felvonásban, Írták: Villner ésBodanszky, zenéjét szerzette Lehár Ferenc, fordította, Gábor Andor.

szabott

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

kiváló tisztelettel

ÉVA.

a

Fájós f o g á r a vegyen
mielőbb a hires Leinzinger-féla f o g c s e p p b ő l ,
üvegje 50 fillérért kapható Leinzin r Gyula
gyógyszertárában Szeged
Széchenyi tér 5.
520

dolgok,

meglepő olcsó á r a k o n !
Hűen minta után festek selymet, szövetet, csipkét sbt.
Kereskedőknek és női szalonoknak árengedmény !
Gyászesetben szövet és selyem ruhák férfi öltönyök
stb. soron kivül egészben festetnek feketére!
A tisztításra átadott férfi ruhák szabóoszíályomban a
leggondosabban ki is javíttatnak.
Jó munkáért elismerő levelek az ország
minden részéből!
Telefon hivásra helyben a ruhákat elhozatom és hazaszállítom.
A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve, vagyok

ESTE

SZEMELYEK:
Flaubert Oktáv gyártulajdonos
Millefleurt Dagobert
Paquerette Papita Désiré (Pipszi)
Larousse Bernát, művezető a gyárban
Éva
Voisin, főkönyvelő
Prunelles, könyvelő

pipere

csipke és szövet függönyök, panama és mindennemű férfi és női kalapokat kizárólag

Operette 3 felvonásban. írták: Stein és Willner. Zenéjét szerezte: Fali Leo.
SZEMÉLYEK:
Fouché, rendőrmlniszter
Clarisse, felesége
Grion, főudvarmester
Armand de Ravaillae marquis
Malipotte, Fouché titkára
Lolotte Boucourt
Hannibal, állatorvos
La Grenadiere, postamester
Suzette
Yvonne

érfi-, női-

ALKOTMÁNY-UTCA 4. SZÁM.

Telefon 63—28. szám. Utcaseprőgépek. Locsolókocsik. Aszfaltmosógépek,
Aszfaltmosógummilapok. Hóekék. Szeméttargoncák,
162
Szemétgyfijtőszekrények. Hulladékkocsik és szemeteskocsik.
Úthengerek. Pöcegödörtisztitók. Szi•
vattyúk. Kátrányozógépek. Kátránymelegitő ü s t ö k ,
Afturió

mintakiáffltás.

• • •

Legmodernebb

kivitelben.

• • a

12. d f i l m a Q y a r o r s z á q

Meg: v e t t e m !
Egy nagy tétel cosztüm szövetet K 2 7 0
120 széles gyapjú szövet .
K 170
Cozmonozi Goldberger Kartonok K —'50

Cozmonozi Pargetok féláron!
Pongyolák
. . . . . . K 380
Cloth eroplán kötények. . . K 2-50
Cloth alsó szoknyák . . . . K 1-90
Diszes női ingek . . . . . K 1-90
Selyem női harisnyák . . . K 1-30
Tiszta gyapjú válkendők . . K 3-20

fiMml

vételük!

Szabott áraH!

Vcrsettyírfili

1913. október 26.

HATÓSÁGILAG ENGEDÉLYEZETT

mészárszék

Árverési hirdetmény.

emben

a marhahúsának a kővetkezők
Leveshus
. 140 f i l l é r
P a p r i k á s n a k 120 f i l l é r
Csont nélkül 140 f i l l é r
P e c s e n y e h u s ISO f i l l é r
S e r t é s h ú s szintén mérsékelt napi á r a k o n kapható.

p i i z t e t : gelváros, Csel|omcs-u. 6.
f i ó k ü z l e t : Petőfí-sugárút 27. ffi?

Református-palota, gőzfürdővel szemben.

J

H

NI V E R S A L T
m

i

H

Hirdessen a

(FEJFÁJÁS ELLEM.)
E l l i városi gyógyszertára

^

Készíti

3146—1913. végr. szám.

Hatásában felülmúlja az aspirin tablettákat, minthogy egyúttal enyhe hashajtó a salycil készítmények
g y ó g y é r t é k é v e l . — Nem befolyásolja a szívműködést.

Felülmulja'a külföldi hason készítményeket.

Kiváló szer meghűlés! b e t e g s é g e k , influenza, nátha,
zsába, c s ú z o s és hurutos b e t e g s é g e k ellen. Azonnal
fájdalomcsillapító fej-, f o g - é s fülfájásnál, kitűnően
bevált ischias, rheuma é s szaggatásoknál.

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881 évi
LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré
teszi, hogy a budapesti kir. törvényszék 1913.
évi 50855 számú végzése következtében dr.
Gáspár Izidor ügyvéd által képviselt Benedek
Ernő javára 2721 kor. 78 fill. s jár. erejéig
1913. évi szeptember hó 6-án foganato sitott
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt ós 2525
kor. becsült következő ingóságok u. m. különféle házi bútorok, irodai berendezés, pénztár stb. nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a szegedi kir. járísbi
róság 1913. évi V. 2794/2 számú végzése folytán 2721 kor. 78 fill. tőkekövetelés, ennek
1912. január hó 1 napjától járó 5°/o kamatai
és eddig összesen 212 kor. 16 fillérben bíróilag már megállapított költségek erejéig Koronautca 15 szám alatt leendő eszközlésére
1913-IK ÉVI OKT. HÓ 27-1K NAPJÁNAK
DÉLELŐTTI Vs 10 ÓRÁJA HATÁRIDŐÜL
kitüzctik és ahlhoz vonná szándékozók oly
megjegyzéssel hivatnak meg, ihogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107., 108.
értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén becsáron alul
is elfognak adatni.
Elsőbbséget igénylők ennek, az árverés
megkezdéséig valé érvényesítésére felhívatnak, amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felüLfogla.1 tatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, jelen árverés az 1881. LX. t.-c. 120. §-a és az 1908:
XLI. (41.) t.-cikk 20. §-a értelmében ezek javára is
elrendeltetik.
Szeged, 1913. évi szeptember hó 28-án.
FARKAS,
kir. bir. végrehajtó

Olcsóbb az eddigi külföldi készítményeknél, egy 2 0 tablettát tart a l m a z ó ü v e g c s ő csak
1 korona.
Kapható az eggedüli k é s z í t ő n é l : G Y A R M A T I EMIL városi gyógys z e r t á r á b a n BAJÁN.

isi

Délmagyarországi fióktelep,
Szeged,

Keieraen-u.

11.

Telefon

833.

Cs. és kir. szab. Keleti-féle |

sérvkötők
pneumatikus orvosi pelot
fával a legtökéletesebbek!
Ugol/fljnb hölgy, kés urak
n f l ő r ÜJJhrészéreminden
altesti betegség és lógó
has ellen.

GUVMI

óriási választékban
érkeztek és nagyon
jutányos árak mellett
bocsájtatnak eladásra.

görcsér harisnyák.

Müiábakat é s mBkezekct |
amputáltak részére.
Testeflyenssitö'^lí"1
Mű- és támasztó fűzőket.
Egyenestartókat ferdénnóitek részére, valamint j
betegápoláshoz tartozó
söszes cikkeket készít a technika legmodernebb elvei
szerint a legjutányosabb gyári árak mellett.
K F I

F T I

•

I

cs

- é s kir. szab. s é r v k ö t ő k és I

testegyenesitögépekjgyára

ÉS FIA

B U D A P E S T , IV., K o r o n a h e r c e g - u t c a 1 7 . vid
m .
Legújabb háromezernél több ábrával ellátót
képes ^ j e g y z é k Ingyen és b é r m e n t v e !
A l a p í t v a 1878
Telefon 18—76.

Sokszorosítások,

másolások,

irógépjavitások.

Junerikm kellékraktár. Állandó népirö tanfolvarsv

szőngegáruháza
Szeged, Kárász-ufca.

15

í) £L M A O Y ARORSZÁÜ

1 9 1 3 . október 2 6 .

IC

Igazgató: VAS S Á N D O R . — Telefon: 1 1 - 8 5 .

Ma,

OZI

vasárnap

zenzációja1

A világ 1

*

*

f^agy szociális dráma 8 felvonásban.

f

A Nyomorullak

szereplői.

Előadások: Vasárnap délután 2 órától éjjel 12 óráig.
Kedvezményes
Katona-, diák-

jegyek

nem érvényesek.

és g y e r m e k j e g y e k

nem adatnak ki.

I Z = Z Z = Z I = =
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1& a s&gf v e r s e n y i r o d á j a
b é r l e t e t n y i t az a l a n t i

1. Hangverseny 1913. nov. 10.

* Flesch Károlu

Höttges Vally
daiénekesnő, a berlini udvari opera tagja és

hegedűművész

Dienzl Oszkár zongoraművész
működésévé!.

3. Hangverseny 1914. jan. 12.

közre-

U/ilhelmus Henry
zongoraművész együttes estélye.

2. Hangverseny 1913. dec. 15.

4. Hangverseny 1914. lebr. 14.

Heinemann S.

WaldbauerKerpely

kamaraénekes daiesfélye

Manelbord John zongoraművész közreműködésévei.

vonósnégyes

estélye.

iniííi!:

Páholy 20 korona, tilőfczly 4, 3 és 2 korona.

Bérelni lehet november 5-ig, azontúl az egyes árusítás veszi kezdetét, a következő árakon:
Páholy 2 5 korona, ülőhely 5, 4 és 3 kor.
•

A hangversenyek mindenkor a KORZÓ mozgó
színházban, este fél 9 órakor tartatnak meg.

