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Kuiturünnep. 
Aradon vasárnap lavatták fel az uj 

kultúrpalotát, nagyszabású: országos ün-
nep kíséretében. Ez alkalommal Rákosi 
Jenő a magyar nemzetről és .az ő vértanúi-
ról beszélt, ia következőképen: 

— Mindig a vértanukra gondolok, ha 
Aradra érkezem, mert ez a vértanuk vá-
rosa. Vannak helyek, vannak városok, 
vannak néha országok is, amelyéket a 
Gondviselés eljegyez egy-egy eszmónék 
örök időkre és ettől az eszmétől a hely 
többé el inem választható. 

— A testőrök mozgalma óta egy 
hosszú szabadságharc folyt és folyik le 
egész a nagy katasztrófáig, amelynek 
pusztaságán, ahol harcosai végigvonultak, 
hősök és mártírok holttestei hevernék szin-
te temetetlenül. Nem hivom föl a szellem, 
a lélek, az í rás szabadságának első fecs-
kéit tanuságtételre, akiknek emléke a Vér-
mezőhöz van kötve, akiknek ősei, mint 
Kazinczy, börtönben, .sáncfogságban pe-
nészedték. Ide .szólítom a magyar poéta-
világ egyik legnyájasabb alakját, aki dal-
lal az ajakán, .mosollyal az arcán, élet-
kedvvel és szerelemmel a szivében, bejár-
ta ezt az országot, zörgetett minden ka-
pun, zörgetett minden szivén, zörgetett a 
jólét kapuján, a dicsőség kapuján, a sze-
releim kapuján és sehol sem nyert bebo-
csájtatást , mert Magyarország egy pusz-

taság volt akkor és Csokonai lantja nem, 
tudott oly gyönyörűen .szólni, hogy elbű-
völte volna az egész országot, hanem mint 
egy vándor diák, mint egy garabonciás 
diák, bejárta az országot, megragadt itt, 
megragadt ott, megragadt ,amott, mig 
végre ismét hazatért Debrecenbe nyomo-
rultan meghalni, elsenyvedni, elepedni, 
mint egy nagy tragédiának tragikus hőse. 
Mártír volt a sápadt legény, aki szomjú-
hozta mindazt, amit egy emberi lélek 
szomjúhozhat és örökké itala nélkül ma-
radt az üdvösségnek. 

— És szólítom Katonát, aki megirta 
a Bánk bánját, de .aztán családi viszonyok 
arra kényszeritették, hogy válasszon az 
irói pályája és szüleinek fenntartó segi-
tése között és ő mint jó fiu, az utóbbit vá-
lasztotta, hazament Kecskemétre városi 
ügyésznek és mint városi ügyész meghalt, 
mert megszakadt irói pályája. Ne tessék 
ezt szentimentális legendának tartani. Ka-
tona József feljött Pestre egy nagy iró, 
egy nagy zseni minden energiájával, min-
den szenvedelmével és dicsőségvágyával1. 
Itt belevetette magát a nyomorúságba, a 
küzdésbe, a nélkülözésbe, a lemondásba, 
beállt színésznek, beállt alárendelt szinész-
truppok Írójának, keservesen kereste a 
mindennapiját, amiből megélhetett, , köz-
ben megalkotott egy remeket. Irt minden 
mást, ami egy tudatlan, műveletlen, kultu-
rátlan közönségnek és egy kezdő, gyerek-

dadogásból álló színészetnek kellett, de a 
mi ő benne rejlett, amit ő alkotott, az nem 
kellett senkiinek. Megirta a Bánk bánját, 
azt a kolozsvári akadémia eldobta, azt a 
pesti akadémia nem ismerte, azt a színé-
szek visszautasították; kegyeletes kezek, 
baráti kezek kéziratban őrizték és évtize-
dek telték, mig csak ki is lehetett nyom-
tatni. Egy elkeseredett, csalódott, kétség-
beesett lélek ezzel a sivársággal, ezzel a 
lehetetlenséggel szemben magába szállt, 
magába vonult és az t mondá: — Korán, 
jöttem, vissza kell mennem1 oda, ahonnan 
jöttem. — És ment meghalni Kecskemét-
re, Ez volt az ő tragédiája, ez volt az ő 
martirimna, Katona a második mart i r ja 
irodalmunknak. 

— De hogy ne csak ia költőkről te-
gyék említést, meg kell említenem Feren-
czyt, a szobrászt, aki megrészegedve a 
nagy középkori és ókori szobrászat alko-
tásain, fölbuzdul és megmámorosodik azon 
a gondolaton, hogy ő Magyarország szá-
mára szobrokat alkot. És bejárja Európát, 
bejárja Rómát és készül és fur, farag és 
•apai, anyai vagyonát rákölti iés végül 
részvétlenség, . megérteílenség, viszonyok 
kicsinyessége, nyomorúság, odafcényszeri-
tik, hogy kalapáccsal megy neki szobrai-
nak és agyonüti szobrait, agyonüti önma-
gát, agyonüti hírnevét, amelyet most ugy 
kell kiásni a sirból, mint ahogy itt kegye-
letes kezek kiássák a 49-iki vértanuk régi 

Rideg szivek. 
Irta. Ellzabet Jósat. 

Körülbelül két évvel ezelőtt megismer-
kedtem 'egy kis elefánttal, 'egy nagyon, elő-
kelő főúri asszony szalonjában. Az urhöilgy 
születésnapját ünnepeltük. Jó barátok serege 
.iöt't, mindenik virágot hozva és kevés őszin-
teséggel üdvözlő szavakat mondtak. A kri-
zántemiek idegen ililatot terjesztettek. A kis 
elefánt a zongorán1 állt és hallgatott. Nékem 
azonnal feltűnt és megtetszett, mert szomorú 
apátiku's benyomást gyakorolt reám. 

Az ebéd kitűnő volt, a borok pompá-
sak. A csevegés élénk. A kacagás csengő és 
a sok virág komoly és részegitően szép. 
Fagylaltot hordtak könül. Aztán ia másik 
szobába mentek át, hogy egv képet megszem-
léljenek. Utána a társaság a kertbe igyeke-
zett, mely a villa mögött volt és árnyékosán 
.'szép. 

Már nem is tudom miiként történt min-
den. Em nem mentem sem .a képet nézni, 
sem a kertbe. Én törékeny finom székben ül-
tem, minit akit halálos fáradtság fogott el. 
Körülöttem hangulatos rendetlenség. Ezüst 
lkánál hevert szőnyegen. Hosszú selyem 
ikeztyü, egy kék vázára dobva. Eltaposott 
virágok, miniden felé. Ekkor véletlenül a zon-
gorára pillantottam. Miniden cél1 és akarat-
nélkül valló tekintet' volt ez. A kis elefánt 

azonban magához vonzotta e tekintetet és 
ellenállhatatlanul rákényszeritett, hogy kö-
zelébe menjek. 

Mikor mellette álltaim, hozzám hajtotta 
finoman, kidolgozott ormániyát, 'Bábáit megfe-
szítette elnyújtózva arany talapzatán, aztán 
elmesélte rövid történetét. 

Még nincs régen Németországban. Hosz-
szu utat tett idáig, nagy vizeken. Kicsi vö-
rös selyemből készült dobozban hozták idáig, 
mely testének formáihoz volt csinálva. Ó 
valódi indiai munka. Egy napom elegáns ur 
jött és mister Davids kivette őt a vitrinából. 
Hallotta, amint erős zizzenésse! csavarodott 
tokja fölé a csomagoló papír, fis ekkor az 
egész éjszakát szállóban 'töltötte. 

A reggel esővel köszöntött be. de ké-
sőbb ragyogón tűzött a nap a földre és el-
tűnt az esőnek nyoma is. ö egy kis dohány-
zó asztalkám állt és várakozott. A mellék-
szobában egvszer látta felvillanni az éles 
borotvának ezüstös pengéjét. Nem sokkal 
később bejött az ur teljesen' felöltözve és 
hozzá közeledett. Otkolon illatát érezte, a 
mely csaknem megrészegité. És utána egy-
szer csak idegen ház előtt szállt ki ura a 
kocsiból. 

Az idegen' házban lévő hölgy érdekes 
jelenség volt. Reggeli ruhája mintha nap-
sugárból és csipkéből lett volna összeállítva. 
Kutatva és mosolyogva nézett az úrra, aki 
megcsókolta őt és átadta a kis csomagot, 

melyben, ő volt. Halk, lágy, zi'zzenéssel hullt 
lé .a hölgy kezéből a papír, aztán felnyílott 
a sötétpiros selyemtok s a kis elefánt először 
érezte magát bűvös, fehér asszonyi kézben. 
Sajátságosan vibráló fájdalmas érzés volt ez. 

Gyors, rutinos; pillantással nézett körül 
a szobában. Akkor lebigvesztette száját és 
idegesem tette őt gyönyörű müvü Íróaszta-
lára. Neki már akkor isemmi kedve sem volt 
itt maradmi és félelmes levertség fogta el, 
különösen akkor, mikor az ur mégsgyszer 
különösen .akkor, mikor az ur mégsgyszer 
együtt elhagyta a szobát. 

Az íróasztalon állt tehát és a hölgyre 
várt. Késő este csakugyan bejött az hozzá 
és pontosan, figyelmesen vizsgálgatta őt. ö 
alig bírt magával örömében ez érdeklődés 
miatt. Nem mert a hölgy arcába nézni. De 
akikor hirtelen' egv kiáltást 'hallott; félve te-
kintett reá — a nő arca feldűlt volt, félelmes 
és rut. 

Mig őt vizsgálta, egy jelet kutatott, mely 
valódiságát bizonyitsa és mikor nem találta, 
akkor hevesen és kíméletlenül tette vissza 
helyére. Ez betetőzött mindent. Pedig véd-
hette volna magát. Nem akartak az agyagba 
jelet tenni, nehogy megkarcolják, de a piros 
tokban ott van a valódiságáról levő bizonyít-
vány. 

Jól emlékezik rá, hány csodálkozó .em-
ber kezében volt ez már. 

Másnap eljött az ur újra. 
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csontjait. Nemcsak a mártírok városa 
Arad, de a mártírok országa Magyaror-' 
szág. De ki meri :azt mondani, hogy ez a 
martiramság a 'halál?! Ez a martiromság 
a nemzetért, nem a halál, hanem az élet. 
Nyissuk meg hát e palotát és szólitsuk 
őket, szólítsuk ta mi martirjain'kat, hogy 
jöjjenek ide, lebegjenek körülöttünk, lás-
sák ezt a z ünnepet, lássák megnyílni ezt 
a palotát ugy, mint én az ő misztikus kö-
dükben látom Áriad városát fölemelkedni 
a nemzeti kegyelet, ia nemzeti eszme, a 
nemzeti szabadság zarándok városává. 

— N y i s s u k /meg ezt a palotát és hív-
juk ide mindazokat, akik szomjúhozzák a 
világosságot, az igazságot és a tudást és 
akik ez ellen kezet emelnék, hasonlatosak 
ahoz a gonosztevőhöz, aki ,a- sötét éjszaká-
ban a fáklyavivő kezéből kiüti a fáklyát. 

— Ez a ház lelki és szellemi táplálé-
kot kínál azoknak, akik szomjúhoznak az 
igazságra és éheznek az igazságra. Ebben 
a házban slütiík mindennap Krisztus öt 
misztikus kenyerét. Jöjjenek százak, jöj-
jenek ezrek, jöjjenek milliók, itt részesül-
hetnek abbam ia táplálékban, mely az 
egyént derékká, jelessé, kitűnővé, a nem-
zetet pedig naggyá és dicsővé teszik. 

Visszamentek a szerbek Albániából. 
Bécsből jelentik: Belgrádi távirat sze-
rint Stefanovics, a külügyminisztérium fő-
titkára, megjelent Storch belgrádi osztrák és 
magyar diplomáciai ügyvivőinél és közölte, 
bogy a szerb csapatok már szombaton dél-
ben visszavonultak Albániából a londoni 
nagykövéti reunió által megállapított határ-
ra. Ugyanékkor ugyanezt közölte Joanovics 
bécsi szerb követ Berchtold gvóí külügymi-
niszterrel. 

Uj kabinet Spanyolországban. Madrid-
ból jelentik: Alfonzo király tegnap délután 
megbízta üátot, a konzervatív kongresszus 
volt elnökét uj kabinet-alakítással. Dáto ma 
terjesztette a király elé a javaslatait, amiket 
a király változatlanul elfogadott. 

Azonnal állítsák föl 
a bejelentő-hivatalt. 

— Inditvány az •któberi közgyűléshez. 
— A közgyűlés egyéb tárgyai. — 

(Saját tudósitónktól.) Szerdám délután 
négy órakor kezdődik az októberi rendes 
közgyűlés, amélynek a programján több ér-
dekes tárgy szerepel. Tóth Imre dr. a beje-
lentő hivatal ügyében interpellál a polgár-
mesterhez, azt kérdezi, mi azt oka annak, 
hogy Becsey Károly dr. fölebbezését a ta-
nács imég minidig nem terjesztette föl a mi-
niszterhez. A szeptemberi közgyűlés tudva-
levőleg elhatározta a bejelentő hivatal föl-
állítását és utasította a tanácsot, ihogy a 
bejelentő hivatal költségvetését pót tárgyiként 
illessze bele a szeptemberi közgyűlés pro-
gramjába. Az ügy azonban nem került újból 
a szeptemberi közgyűlés élé, mert Becsey dr, 
aki a bejelentő hivatali ellen foglalt állást, 
minit emlitéttükj, ímegföllebbezfe a közgyű-
lés határozatát. 

Az interpelláción kivül Tóth Imre dr. 
ugyancsak a bejelentő hivatal ügyében indít-
ványt is terjeszt az októberi közgyűlés elé. 
Kéri, hogy ezt az ügyet tűzzek ki az októ-
beri közgyűlés napirendjére, rendelje el a 
törvényhatósági bizottság a bejelentő hivatal 
haladéktalan fölállítását és ezt a határozatot 
minden fölebbezésre való tekintet nélkül haj-
tassa végre. Az inditvány egyébként igy 
szól: / 

Nagyságos Polgármester Ur! Szeged' 
szabad királyi város törvény hatósági bi-
zottsága már több Íziben kimondotta, hogy 
Szegted város belterületén bejelentő hivatalt 
állit (fel. Dacára annak, hogy éhez a Nagy-
méltóságú Belügyminiszter Ur is hozzájá-
rulását adta, a kérdés ia mai napig sem 
került a kivitel stádiumálba. (Minthogy pe-
dig Szeged város közönségének minideri irá-
nyú érdeke megköveteli, hogy a már el-
határozott beljelentő hivatala mielőbb léte-

_sittessék, azt a tiszteletteljies indítványt 
terjesztem a ff. hó 29-én kezdődő .közgyűlés 
elé: 

méltóztassék a bejelentő hivatal ügyét a 
f. hóban megtartandó közgyűlés napirend-
jére kitűzni s kimondani, hogy a 'bejelentő 

hivatal a legsürgősebben felállíttatik s az 
a h e z szükséges intézkedések megtételére a 
város Tanácsa utasittatik s egyúttal iki-
mondatik, hogy a hozandó határozat f eleb-
bezésre való tekintet nélkül végrehajtatik. 

Palócz László a balkáni exportunkra vo-
natkozólag járul figyelemre méltó inditvány-
nyal az októberi közgyűlés elé. Indítványoz-
za, hogy azok után az áruk után. amelyeket 
Szegeden keresztül szállítanak a Balkánira, 
a kereskedelmi miniszter ugyanazt a szállí-
tási kedvezményt adja meg, amély a Fiúmén, 
át exportált áruk után érvényben van. A ta-
nács az indítványt pártoló javaslattal ter-
jeszti a közgyűlés elé, de kiegészíti még az-
zal, hogy a kereskedelmi miniszterhez 'inté-
zendő feliraton kivül a város hasonló szelle-
mű akcióra kérje föl a Kereskedelmi és Ipar-
kamarát, a Lloyd-Társulatot és a szegedi 
Ipartestületet. 

Kormányos Benő dr. a Föltámadás- és 
a Hétvezér-utcákba gázvilágítás bevezetését 
javasolja indítványában:. A tanács pártoló-
kig terjeszti az indítványt a közgyűlés elé. 

A városi szolgák a tanácsnak egy eluta-
sító határozata miatt fölebbeznek az októberi 
közgyűléshez. A szolgák a nyomasztó drá-
gasági viszonyokra való hivatkozással tud-
valevőleg fizetésük 25 százalékának pótlék; 
cimén való kiutalását kérték, a tanács azon-
ban a kérelmet elutasitotta. A szolgák most 
íelebbezés utján a közgyűléshez fordulnak a 
kérelmükkel. A tanács elutíisitó Javaslatot 
terjeszt a, közgyűlés elé is s azzal argumen-
tál hogy a pótlékok kiutalása körülbelül 
nyolcvanezer koronával terhelné meg a vá-
ros kasszáját, ekkora összegre rug ugyanis 
485 városi szolga évi fizetésének 25 száza-
léka. 

A szegedi kereskedelmi ifjak egyesü-
lete 200 koronát kér a közgyűléstől évi se-
gély cimén. A tanács a kérelem elutasítását 
javasolja. ' 

Jelenti a tanács a közgyűlésnek, hogy 
a városi szegényalap pénze az utolsó fillérig 
kifogyott, itt a tél és a város szegényeit nem 
tudják miből segélyezni. A tanács ötezer 
koronát kér a közgyűléstől a szegényalap 
részére. 

Két kisegítő dijnokra van szüksége az: 
adóhivatalnak. A tanács kéri a közgyűlést, 
járuljon hozzá a két dijnók felvételéhez. 

A kis elefánt örömmel hallotta nyugodt, 
benső érzésű hangját. 

A nő hangját is hallotta az előcsarnok-
ból: hangosan ós nyersen félnevetett. 

A kandallóban fellobogott a láng. Resz-
kető árnyak tévelyegték a japán tea asztal-
kán. Az asszony finom ujjaival rakott cukrot 
a csészékbe és kristályüvegből öntött rumot 
az unnak. Ez láthatólag nyomott kedélyű 
vollt s bár .szótlan ajakkal, de kutató tekintet-
tel egyre keresett valiamit a szobában. Aztán 
megindult nehéz, súlyos, fáradt léptekkel ki 
a szobából. A kertajtó tompán csapódott be. 

A kis elefánt odaadta volna kicsi ara-
nyos szomorú életét azért, ihogy a csalódott 
'emberrel mehessen. Az egész idő alatt meg-
tanulta szeretni. És ólyam nagyon1 szerette, 
sokkal jobban/, mint előbbi előkelő helyét 
Mister Davids vitrinájábaini. iö tehát elfeledve 
és vigasztalanul állt az Íróasztalon. Senki-
sem törődött vele. Egészen árván, csak épen 
a portörlő kereste fel pontosan minden 'reg-
gelen. A fcrizántémumokfcal barátkozni rang-
ján alul valónak tartotta. Ezek már nem az 
ő hazájabeli virágok. Ezeknek nincs semmi 
joguk exotikus szülőföldjükhöz, ö azonban, 
jogosan, szenved hazájáért. És eztt sokkal ne-

hezebb elviselni, semmint elgondolni lehetne. 
Egy reggélen az úrnő elegáns öltözék-

ben jött be. Leült a gömbölyített faragású 
Íróasztal elé. ö félénk, barátságos fényt 
árasztott a gyorsan iró kézre. Az urraő nem 
is vette észre. Felemelte a telefonkagylót és 
mikor megkapta az összeköttetést, messen* 
ger boyt rendelt. De rögtön jö j jön . . . Idege-
sen várta a belépő küldöncöt. Nagyon fontos 
lehetett neki, hogy a levél azonnal a címzett-
hez jusson. És egyre türelmetlenebbül vára-
kozott . . . 

Vagy tiz perc után csengettek. Vörös-
egyeniruhás halvány fiu sietve lépett a szo-
bába és átvette a megírt levelet. Az úrnő pe-
dig azután fdkelt pompás, ezüstszürke öltö-
zékében és kisuhogott a szobából. Édes par-
fümitat töltötte be az egész szobát. 

Autótülkölés riasztotta fel álmodozásá-
ból. Uj, ismeretlen férfihangot hallott, mely 
hangosan1 és fölényesen beszélgetett. A nyi-
tott ajtó kis résén kitekinthetett a hallba. 
És akkor egészen megrémült. Mert amit ott 
l á to t t . . . Két fehér női kar izmos barna férfi-
nyakra fonódva. És igy összeölelkezve tűn-
tek el az asszony szobái felé. Aztán finom 
tányérok, evőeszközök, kristályüvegek csen-

gése hallatszott, hangos beszéd, kacaj, amely 
egyre halkabbá vált, utána suttogás, aztán 
c send . . . 

Órák múlva bejöttek ebbe a szobába, a, 
hol ő volt. A nő járása már nem' vollt merev, 
ünnepies és aroa nem halvány fagyos. A férfi 

, mosolyogva nézett szemébe. Aztán gunyo-
I* san intett. 

A kis elefánt érezte, hogy tüzes, nedves 
fehér kéz átfogja, ö kábultan s ihalálraszán-

1 tan terült el a szétfeszített ujjaik között. Az 
asszony is kacagott, aztán haragosan dobta 
szőnyegre a kis elefántot, a másiknak aján-
dékát. A férfi pedig hizelegve ölelte át ,a nőt. 

Másnap reggel még mindig a szőnyegen 
hevert. Akkor bejött a szobaleány, felvette 
és a zongorára tette. Azóta itt áll és gyá-
szolja elrontott életét. Elfeledve, lebecsülve, 
elhagyatva. Ezt az állapotot nem lehet soká 
elviselni. A rideg szivek közönye megöli őt, 
akit a messze Indiában a sok ragyogó kincs 
között is szeretve csodálták. 

És ekkor én, minden lelikiismeretfurda-
lás nélkül felvettem és zsebredugtam a kis 
elefántot. 

Értesítés 
m 

Telefon 1203. sz. 

Kárpitos m bárHineK részkifizetésre is 
Dús választék kész diván, ottomán, matracok, 
garnitúrák stb. — Javitások jótállással szaksze-
:: rüen é» olcsón eszközöltetnek. :: 

BALOG, 
:: kárpitos-üzlet :: 
Kossut Lajos-sugárut 6. szám, 

m 
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A korzó réme, 
a vörös galléros kapitány. 

— Köxvesxélyes őrölt volt éx ma 
délbea rendőrök |fogták le. — A 
katonai parancsnokság a temes-
vári csapatkórháxba sxálllttatta. — 

(Saját ^tudósítónktól.) Ma délben egy 
órateor izgalmas látvány tárult azok élé, a 
kik a Széchenyi-téri korzón sétáltak. Három 
polgári ruhás rendőr Bokor Antal rendek-biz-
tos vezetése mellett egy századost cipelt a 
városháza felé. A rendőrbiztos a százados 
fejét a hóna alatt fogta, két lábát egy-egy 
rendőr fogta, kezeit pedig két munkásember 
szárította magához. A szerencsétlen katona-
tiszt ilyén groteszk, vízszintes helyzetben is 
rettenetesen, kapálódzott. A kardját már elő-
zőleg elvették tőle, a hüvely igy üresen csö-
römpölt a földön, a sipkája leesett útközben, 
hosszú haját pedig félelmetesen lengette a 
szél. A századost végre is nagy ügygyei-
bajjal bevitték a városháza udvarára, ahoí 
kényszerzubbonyt húztak rá és a közben 
előhívott mentők elszállították a katonai csa-
patkórházba. 

Ennek a nem mindennapi jelenetnek kü-
lönös előzményei vannak: 

Erdélyi Eelemérnek ihivjáik az elmebajos 
katonatisztet, akit ilyen, furcsán tettek ma 
délben ártalmatlanná. Erdélyi Elemér fia a 
felsővárosi kántornak, Erdélyi Sándornak. 
Szegeden a közösöknél kezdte meg katonai 
pályáját. Fiatalabb korában nagyon ambició-
zus ember volt és a mainiaikusságig lelki-
ismeretes katona. Beszélt olaszul és fran-
ciául, ezenkívül: egyébként is több esetben 
nagy képzettségének és kiváló intelligenciá-
jának ad'ta tanújelét. Ennék következtében 
nagyon gyorsan haladt a katonaságnál. 

Mint főhadnagyot Kassára helyezték, a 
hol már azonban feltűnt excentrikus viselke-
désével. Tulnagy vonzalmat árult el a nők 
iránt, csakhogy az a vonzalom nem volt kel-
lő arányban a szükséges tisztelettel is. A nő-
ket mindég a legfeltűnőbb módon fikszirozta, 
sőt annyira ment vakmerőségében, hogy úri-
asszonyokat az utcán megszólított. Emiatt 
Kassán több afférja is támadt, aminek az lett 
a következménye, hogy mint századost Bu-
dapestre helyezték a 86-ik gyalogezredhez. 

Erdély in akkor már az elmebaj mind-
jobban elhatalmasodott. Budapesten a legna-
gyobb botrányokat inszcenálta ugy, hogy 
tiamarosan szabadságolták, mert nyugdíjaz-
ni még nem, lehetett. Kikötötték kivételesen, 
hogy az uniformist nem szabad neki viselni. 
Erdélyi azonban ezzel a tilalommal nem so-
kat törődött. Budapesten a Kossuth Lajos-
utcában vett ki lakást és állandóan korzózott. 
Feltűnő viselkedését még jobban a túlzásba 
vitte. Séta közben a kardját a nők elé tar-
totta és mindenkire hangos megjegyzéseket 
tett. A rendőr-poszt ezért egy alkalommal 
felelősségre vonta, mire a százados kardot 
rántott >és nekitámadt a rendőrnek, aki a 
járó-kelők segítségével csak nehezen tudta 
lefegyverezni. Ekkor a katonai hatóság meg-
vizsgáltatta elmeállapotát és az orvosok 
meg is állapították, hogy elmebeteg. Ennék 
dacára szabadom hagyták. 

Ilyen előzmények után. került Erdélyi 
Elemér mintegy '{félévvel ezelőtt Szegedre. 
Apjánál lakott felsővárosom, azonban visel-* 
kedése -nem változott meg,, sőt az elmebaj 

mindég jobban elhatalmasodott rajta. Sze-
geden' is állandóan ia korzón tartózkodott. 
Itt azonban sokáig civilben járt, mert a ka-
tonai hatóság budapesti afférja óta szigorúan 
megtiltotta neki az egyenruha viselését. Er-
délyit azonban föltünösködésében ez csöppet 
sem akadályozta. Minden, délelőtt pontosan 
megjelent a korzón 'és: belekötött a sétáló kö-
zönségbe. A nőkre hangos megjegyzéseket 
tett és különösen, a kis varróleányofcat rémít-
gette viselkedésével. Néha előfordult, hogy 
úriasszonyok, akiik nem isimerték még visel-
kedését, mellé ültek a bérszékre. A százados 
ekkor feléjük se fordult, csak a fogai között 
mormolva szólt oda: 

— Ugy látszik, nagyon tetszek maguk-
nak, hogy épen mellém ülnek. Rendelkezé-
sükre állok. 

A nők természetesen ijedten ugrottak fel 
mellőle és jól megjegyezték az amúgy is 
morózus külsejü embert. Most Erdélyin, az 
első látásra észre lehetett venni, hogy nem 
normális. Hosszú hajat viselt, szőke, nagy 
bajusza gondozatlanul! lógott le és tekinteté-
ben volt valami homályos borzalomra, el-
rettentő kegyetlenkedésre emlékeztető sugár: 
az elborult elmének féliremagyarázhatatlan 
ismertető jele. 

Az utóbbi időben .már valóságos réme 
lett a korzónak. A nők, férfiak egyaránt ke-
rül t'ék. Ugyanis a férfiakra nagyon haragu-
dott, ha köhögtek. Ez már egy ujabb fejle-
ménye volt agybajának. Azt hitte, hogy min-
denki azért köhög, hogy őt boszantsa. A kö-
högő emberekkel szemben nem ismert kimé-
létét. A legdurvábban támadt rájuk, kivált 
azóta, mióta ismét egyenruhát viselhetett. 

Egy héttel ezelőtt ugyanis lejárt két évi 
szabadsága és kapitányi uniformisban, vö-
rös szegélyes gallérral jellenit meg a korzón. 
A testtartása -olyan volt, mint a „cövek" és 
még szigorúbb arcot vágott. A feljebbvalói-
nak nem köszönt, az alattvalóinak üdvözlését 
nem viszonozta, ellenben: a nőknek ismét., 
nekiütögette a kardját, 'ha pedig egy férfi 
véletlenül elköhintette magát mellette, akkor 
féktelen dühében: kardot akart rántani. 

A katonai hatóság csakhamar értesült 
Erdélyi ujabb viselkedéséről. Szombaton pél-
dául az egyik szegedi moziban megjelent a 
legelső helyen egy útcai leánnyal és az ott 
levő tisztek feleségeit is folyton fikszirozta. 
Ezért aztán ma délelőttre beidézték a 46-os 
laktanyába azzal a szándékkal, hogy innen 
egyenesen elmegyógyintézetbe szállíttassák. 
Erdélyi azonban tizenegy óra után megszö-
kött a kaszárnyából és a legparádésabb .ru-
hájában megjelent a korzón. A katonai pa-
rancsnokság megtudta eltűnését, értesítette 
a rendőrséget erről és kérte, hogy támogas-
sák .ártalmatlanná tevésében. 

Bokor Antal nagyon tapintatosan akarta 
elintézni a kényes megbízást. Két civilru'hás 
rendőrrel megjelent a korzón és ügyesen a 
két rendőrt Erdélyi mellé ültette, aki épen 
egy bérszékein szemlélődött. Aztán ő maga 
odalépett a századoshoz és a következőket 
mondta: 

— Legyen szíves kapitány u.r a város-
házára fáradni, a telefonhoz hivják az 54-es 
számtól. 

Erdélyi dühösen: förmedt rá : 
— Engem nem hivhatnak telefonihoz. 

Takarodjék innen. 
A rendőrbiztos erre megint akart udva-

riasan mondani valamit, de ekkor a kapitány 
már a kardjához kapott. 

Ami ezután következett, az egy pillanat 
müve volt. Bokor intett a két rendőrnek. 
Azok elkapták a kapitány két lábát, a rend-
őrbiztos megfogta a kezét és kihúzta hüve-
lyéből a kardját, aztán fölemelték és vitték 
a városházára, honnan a szerencsétlen em-
ber tovább folytatja útját az élőhalottak szo-
morú h a z á j á b a . . . " 

Bogdanovics patriárka 
holttestét megtalálták. 

(Saját tudósítónktól.) Negyvennyolc órá-
val a hivatalos fölhívás után íme engedel-
mesen jelentkezett a patriárka: Bogdanovics 
Lucián., hogy elfoglalja helyét nem ugyan 
f jpapi trónusán, hanem a kripta márvány -
patkáján, aranyos érckopor sóban, halott 
elődjei sora végén. Akit a hatóság emberei 
és sirató hivei hasztalan kutatnak, de már 
rideg rossz szándékkal szőtt legenda ködé-
ben az óceánon tul élőnek hirdeted egy ár-
mányos képzelet: tegnap kikelt az Ache taj-
tékos vizéből, amely hónapokon át görgette, 
zuzia sziklás medrében szegény összetörött 
testét. Kikelt, hogy bár némán és halottan 
az élő bizonyosság szavával végét vesse 
minden: rejtelemnek, kétségnek, sápadt re-
ménynek és nekihangosodó ármánynak. 
Megtalálták Bogdanovics Lucián holttestét 
és vele, ha még nem is szörnyű vége teljes 
magyarázatát, de a teljes bizonyosságot, 
hogy a boldogtalan' főpap valóban halott. 

Gasteinból jelentik: Az Ache vízállása 
az elmúlt napokban nagyon kicsiny volt és 
ezért a pátriárka hozzátartozói ismét meg-
kezdték a holttest után való kutatást. Vaszi-
lievics dr., Bogdanovics sógora, aki Ismét 
Gasteinban van., expedíciót küldött ki, amely 
a többi között Rlammsteluba is eljutott. Az 
expedíció tagjai voltak Wallner kerületi biró, 
Schneider csendőrőrimester és több gasteini 
lakos. 

Délután félkettőkor Schneider csendőr-
őrmester a iklammsteini bid közelében a part 
mellett észrevett egy összekuporodott holt-
testet. Azonnal odahívta az expedioió többi 
tagjait és hozzáláttak a holttest kiemelésé-
ihez. Ez mem járt különös nehézséggel. A 
pátriárka Böc'ksteim mellett zuhant a folyóba 
nyolc héttel ezelőtt és addig a helyig, ahol 
megtalálták, a holttest huszonhat kilométer-
nyi utat tett meg. 

Igen sok raj ta a horzsolás, sérülés és 
már oszlásnak is indult, de semmiféle jelet 
sem találtak, amely támogatná azt a fölte-
vést, hogy az egyházfőt meggyilkolták. Tel-
jesen meztelen volt a pátriárka holtteste, 
csupán az egyik lábán volt egy fűzős cipő. 
Feje majdnem egészen hiányzott és a föl-
ismerése nem ment valami könnyen. Meg-
állapították, hogy a cipő egy budapesti üz-
letből való. Azonkívül teljesen épen maradt 
az alsó állkapcsa és ebben találtaik egy saját-
ságos, rendkivül jellemző arany fogtörrtést, 
amelyről Vasziilievits dr. azonnal megállapí-
totta a személyazonosságot. 

A holttestet lefényképezték ott, ahol 
megtalálták és azután Gastein faluba szállí-
tották. ,0'tt ma délután volt a halottszemle. 

Karlócáról jelentik: A város gyászol. Kü-
lön küldöttség Gasteinba utazott, hogy a pat-
riárka holttestét beszentelje és idehozza, a 
hol ünnepiesen eltemetik. A temetés valószí-
nűleg vasárnap, november 2-án lesz. Joano-
vics kormánybiztos mult éjszaka Budapest-
ről ideérkezett, hogy a metropoliai vagyon 
leltározását folytassa. A patriárka holttesté-
nek megtalálása következtében folyamatba 
tett ediktumi eljárás kárgytalanná vált és a 
kongresszus előmunkálatai immár sürgősen 
megtehetők. 
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Igazga tó : VAS SÁNDOR. 
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Kedden és szerdán: 

fenség 
Nordisk dráma 3 felv. A főszerepet 

W a l d . P s i í a n d e r játsza. 

fiz i f j n s á g 
Vígjáték 2 felvonásban. 

fiz örvény 
Délamerikai dráma. 

Valamint a tel jesen uj 
műsor! 

• 
Pénztárnyitás délelőtt 11 órakor 

a „KORZÓ" M O Z I helyiségében. 

Előadások : 5, 7 és 9 órakor , 

vasárnap d .« . 2-től éjjel 12 óráig. 

Helyárak: P*hoiUüiés k 1.20, 
• — zsölye K 1.—, l-sö 

hely 8 0 fil lér, il-ik hely 6 0 f i l lér , 
l l l - ik hely 30 fi l lér. - Kedvez-
ményes iegyfüzetek a pénztárnál 

kaphatók. 
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!A szegedi cserkészbizottság 
alakuló közgyűlése. 

(Saját tudósítónktól.) A cserkészmozga-
lom hullámai, végre el jutottak Szegedre is és 
igen rövid idő alatt termékeny ta la j ra talál-
tak. Alig két hete, hogy Szele Hóhért dr. 
tankerületi főigazgató élén, a szegedi peda-
gógusok ós más előkelő társadalmi állású 
férfiak hozzáláttak az Országos Cserkész-
őrszem Szövetség helyi bizottságának a meg-
alakításához és már is lényeges eredményről 
számolhatunk be. Vasárnap volt ugyanis a 
helyi bizottság alakuló közgyűlése a város-
háza bizottsági termében, délelőtt tíz órakor 
Megjelentek azon csaknem az összes iskolák 
igazgatói ós tanárai, a városi hatóság vezető 
emberei, a honvódlkerületi parancsnok képvi-
seletében pedig Schultheisz altábornagy és a 
szegedi csapattestek kiküldött magasabb ran-
gú tisztjei, a szegedi sport egyesületek elnö-
kei és számos meghívott, előkelő férfin. Kép-
viseltették magukat ezenkívül a szegedi nő-
védő egyesületek is. Ott láttuk a társadalom 
előkelő hölgyeit igen szép számiban. 

iAz alakuló közgyűlést Szele Róbert dr. 
királyi főigazgató nyitotta meg, lelkes sza-
vakkal üdvözölte az egybegyűlt, díszes kö-
zönlséget. Rövidlen foglalkozott az ^eszmével 
és azzal a céllal, amelynek érdekében a moz-
galom megindult. 

Az -akció e mai szép eredménye nagyban 
köszönhető Szele doktor főigazgató nagy em-
berbaráti szeretetének. Utána Ditrói Nándor 
dr., a mozgalom egyik agilis vezetője, a ki-
küldött tíz tagu, előkészítő bizottság munká-
já t ismertette. Szólt arról, hogy a bizottság 
valóban páratlan energiával oldotta, meg fel-
adatát, mert hiszen tíz nap alatt teljesen elő-
készítette a mai alakuló közgyűlést. Lénye-
gesen kiemelte előadó beszédében, liogy miért 
volt szükség e közgyűlésre a nőket is meg-
hívni. Legfőképen azért, hogy az intézményt 
megösmerjék és tudják meg azt, hogy bát-
ran bizhatják a magyar dnyák fiaikat a cser-
kész-őrszem embereire, mert hisz az a cél-
juk, hogy testben és lélekben megerősödve 
vezessék őket vissza hozzájuk, 

A cserkészmiozgalomról azután Tas Jó-
zsef fővárosi igazgató, az Országos Cserkész -
őrszem Szövetség főtitkára és az Országos 
Testnevelési Tanács tagja- beszélt, megkapó 
közvetlen szavakkal. Kezdette azzal, liogy mi 
idézte elő az i f júság körében a cserkészet 
szükségességét. Az utóbbi időben a németek-
nél, a franciáknál, dó még aiz angoloknál is 
— nem szólva a többi európai nemzetékrő — 
ugy testben, mint lélekben általános deka-
dencia volt észlelhető. Mikor Baden-Powel 
angol generális az angol-bur háború ' után 
Londonba került, meglepődve látta, hogy ott 
csaknem egy millió ember él csavargó éle-
tét. Ez a szomorú jelenség ébresztette fel ben-
ne azt az eszmét, liogy Boy-scouts csapatokat 
szervezzen és ezeket katonai módon nevelje, 
a legnagyobb férfiúi erényekre. Ez az intéz-
mény hihetetlen gyorsan ter jedt el az egész 
világon. Ma már négy millió cserikész van; 
magában Észak Amerikában két millió. Hogy 
miért lelkesedik ezért az intézményért a fia-
talság, annak magyarázatát pszichológiai 
okokban kell keresni. A gyermek lelke leg-
inkább vonzódik a romantika iránt. Már pe-
dig a cserkészet apró kedves romantikai vfo-
násokika.1 dicsekedhetik. 

Három célja van ennek az intézmény-
nek: 1.) szellemi, 2.) erkölcsi, 3.) és bizonyos 
önállóságra való kiképzés. Az elsőt elvégzi a 
magyar iskola. A többire külön is kell nevel-
ni az i f jakat . A gyermekben ugyanis felhal-
mozódik az energia, mely viszi előre őt ugy, 
amint azt az élet mutat ja . A mostani élet ize-
dig tele annyi rosszal, hogy ar ra a fiatal-
leiket nem igen kell csábítani. Az, akii cser-
kész lesz, szakit a közönségre® emiberek gon-
dolkozás módjával és n-em rest például az ut-
cán elszórt narancshéjat fölvenni, csak azért, 
hogy valakit a szerencsétlenségtől megóvj 
jon. Ilyen apró cselekedetekből fejlődnék ki 
azután azok az erények!, amelyek emberré 
teszik az embert! 

Az előadót, akit rendkivül meglepett az a 

eszme iránt való nagy érdeklődés, lelkesen 
megtapsolták. 

Tas főti tkár igazán szép beszéde után 
Turcsányi Imre dr. gyermekmenhelyi igaz-
gató, az akció egyik lelkes vezetője meleg-
hangú szavakkal ecsetelte a humánus moz-
galom jövőre kiható áldásait, ma jd előter-
jesztette a bizottság megalakulására vonatko-
zólag a.z előkésziitő 'bizottság javaslatát , a 
melyet a közgyűlés egyhangú lelkesedéssel 
tett magáévá. 

A megválasztott tisztikar és választmány 
a következő: Védnökök: Báró Gerliezy Fe-
ren, Kelemen (Béla dir., a város mindenkori 
főispánja, Lázár György dr., a második hon-
véd/kerületi parancsnok: Dempf Henrik altá-
bornagy. 

Diszelnök: Szele Róbert dr. 
Társelnökök: G-aál Endre dr., Gargulits 

Antal, Gallér Kristóf, Homor István, Jánossy 
Gyula, Kárpát i Károly dr., Klucsik István, 
Nyáry György, Örkényi Edle dr., Pá l fy Jó-
zsef dr., Szinger Kornél dr., Sotnogyi Szil-
veszter dr., To-rday Imire, Tóth József. 

Ügyvezető alelnök, Ditrói Nándor dr. 
Főtitkár: Franki Antal. 
Titkárok: id. Herczeg István, Pliolita 

Béla. 
Jegyzők: Boroismyai Károly, Katona Dá-

vid dr. 
Pénztárnok: Országh József. 
Ellenőrök: Valiíhora István, Vass Ká-

roly. 
Csapatfelügyelők és előadók: Buday Gyu-

la, Csapó ödön, Fialta Marcal" dr., Faragó 
Ödön dr., Fodor Jenő dr., Forbáth Leó dr., 
Gidófalvy Béla dr., Hollós József dr„ Kőhe-
gyi Lajos dr., Kmauisz József dr., Papp Fe-
renc, Regdon Károly dr., Szalay József dr., 
Szántó József dr., Takáts Istlván, Turcsányi 
Imre dr. és az egyes tantestületekből dele-
gált 2—2 tanár. 

Választmányi tagok: Alunássy Endre, bé-
gevári Back Bernát, Balassa Ármin dr., if-
jabb Bereczk Sán dór. Bohn Károly, Bokor 
Adolf. Csányi Sándor^ Dávid Mihály, Der-
szib Béla, Fehér Árpád. Fí rbás Nándor, Fü-
zessy Márton, GilfitckistaT Lajos; Grün József 
dr., H-auser Rezső Sándor, Hoffer Jenő, bós-
tvai Holtzer Tivadar. Jedlicsíka Béla dr., 
Kecskeméti Antal, Klein Mór dr.. Klng Pé-
ter, Kőnig Frigyes, Lakos Soma, Lantos Bé-
la, Lendvay Sándor, Lippay György dr., Lö-
vész Antal, Miayer Márton, Móra Ferenc, Pa-
lócz László, Pásztor József, Piék Jenő. Rő-
mer Péter, Somogyi József, Striegl József, 
'Székely Vilmos dr., Szi gyártó Albert, Tóth 
Károly, Újlaki Antal, Vadász János dr. ós 
az egyes tanintézetek kebeléből kiküldött 3 
—3 tanár. 

Végezetül Jánossy Gyula királyi tanifel-
ügyelő üdvözölte a helyi bizottságot és öröm-
mel jelentette ki, begy ez üdvös pedagógiai 
szervezetet a leglelkesebben támogatni fogja 
és a maga részéről minden lehetőt elkövet, 
hogy a felügyelete alatt álló tanintézetek-
ben ez a szép intézmény meghonositassék, 

A közgyűlés után a városházáról a Kor-
zó-mozgó színházba ment át a közönség, ahol 
már a tanuló i f júság megtöltötte a földszin-
ti padsorokat. I t t Tas József Szövetségi főtit-
kár a cserkészet szervezetét és áldásos mű-
ködését vetitett képekkel miutatta be, minden 
izében szépen sikerült elsőrangú népies elő-
adásiban. 

Royal nagy kávéházban 
Minden vasárnap 

NAGY TOMBOLA 
ériékes nyereménytárgyakkal . D 
Naponta czigányzene. 

SZÍNHÁZI VACSORA! 

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

Tulajdonosok Matejka : és Fliegel. 
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A légszeszgyár és a város. 
— Egy érdekes és értékes indítvány. -

(Saját tudósítónktól.) A szegedi! légszesz-
gyár negyvenéves koncessziójából! tizen-
nyolc év már lejárt. Hét év múlva tehát a 
huszonötödik év elteltével a légszeszgyár a 
befektetett összeg még amortizált részeért 
megváltható. Ezzel szemben, a légszeszgyár 
a koncessziója meghosszabbitását kívánja 
akként, ihogy ujabb negyven évre kerekíttes-
sék iki. Ennek a kívánságának a városhoz 
intézett beadván,yában már kifejezést is 
adott és igy bizonyos, hogy a légszeszgyár 
ügyéről immár a közeljövőben nagy és elha-
tározó tanácskozások lesznek. Ezeknek a 
tanácskozásoknak mérlegét a város érdekei-
nek javára igyekszik és fogja is billenteni az 
a nagyon értékes beadvány, amelyet Bokor 
Adolf ma nyújtott be a városhoz és egész 
terjedelmiében! a következő: 

Tekintetes Városi Tanács! Nemrégiben 
közölték a napilapok, hogy a szegedi lég-
szeszvilágiitási társulat vezetésében változás 
állott be s liogy a volt üzemvezető-igazgató 
állásától megvált. 

Tekintettel arra, miszerint régi általá-
nos panasz az, hogy a légszeszvilágitási tár-
sulat nemcsak hogy nem tesz eleget szerző-
désbeli kötelezettségeinek, hanem az ellen-
őrzés elégtelenségei miatt a szerződés elő-
nyei nem is aknázhatók ki eléggé a város és 
közönségének javára; 

tekintettel továbbá ama körülményre, 
hogy a légszesztársulatnak engedélye már 
néhány év múlva megváltható és arra, hogy 
a társulatnak már most is van- kérvénye a 
város hatóságánál, melyben a szerződés meg-
hosszabbitását kérelmezi é s bizony ha a tár-
gyalások kellő szakértők közbejöttével ve-
zettetnek, százezrekre menő differenciáikat 
jelenthetnek a város javára; 

tekintettel végül arra, hogy most módjá-
ban, áll a városnak egy minden tekintetben 
megfelelő szakértőt alkalmaznia, ki a társu-
latnak több mint 10 év óta vezette az ügyeit 
iés igy teljesen ismeri annak üzemét és a vá-
ros tekintetes Tanácsának, miszerint íemnt-
jelzetteket megfontolás tárgyává téve, foly-
tasson tárgyalásokét Fuchs Jánossal, a sze-
gedi légszeszgyár és villamtelep volt igaz-
gatójával, esetleges alkalmaztatása végett és 
amennyiben a tárgyalások eredményre ve-
zetnek, méltóztassék a város törvényhatósá-
gának megfelelő javaslatokat tenni. 

Természetesnek fogja a város tekintetes 
Tanácsa találni azon kérelmemet, hogy a ta-
nácskozásokhoz tisztelettel alulírottat be-
vonni méltóztassék. Kelt Szegeden,, 1913. 'évi 
október hó 27-én. A város tekintetes Taná-
csának kiváló tisztelettel Bokor Adolf, tör-
vényhatósági bizottsági tag. 

Kevés akció indult meg az utóbbi évek-
ben városatyák részéről, amelyből annyi ha-
szon származott a városra, mint amennyi 
ebből az indítványból származhatik. Ugy-e 
fölösleges részletesen fejtegetni, vagy meg-
indokolni? A légszeszgyárral való minden 
ügyünkben az az ember fogja a város érde-
keit képviselni, aki a légszeszgyárnak éve-
ken át igazgatója és azelőtt éveken át vezető 
tisztviselője volt. Az indítvány előttünk azt 
a pii _pektivát rajzolja meg, hogy a város 
és a polgárság nagy érdekeiről van, szó. Sür-
gősen kell cselekedni. 

Sebella Mária 
felakasztotta magát. 

- - Rosszul ment az Edison-mozi. — 

(Saját tudósítónktól.) Ma hajnalban 'Se-
bella Mária, az Edison-mozi tulajdonosnője 
felakasztotta magát Takaréktár-utca 6. szám 
alatt lévő házánák lakásán. Az öngyilkossá-
got reggel kilenc órakor vette észre Szögi 
Mária, a házmester leánya, aki takarítani 
szokott iSebellánénál. Féltízkor értesítették 
a történtekről ,a rendőrséget, amelynek részé-
ről Dreyer József dr. osztályjegyző ment ki a 
helyszínére. A vizsgálat során megállapítot-
ta a rendőrtisztviselő, hogy Sebella Mária 
még hajnalban követte el az öngyilkosságot. 
Egy vastag, ruhaszárító kötéllel akasztotta 
fel magát az ajtó felett lévő vasrácsra és ott 
is halt meg, a kora reggeli órákban. Később 
kiment az öngyilkosság lielyszinórer Léderer 
Dezső dir. kerületi tiszti orvos is, aki szintén 
a beállott halált konstatálta. 

Dreyer dr. először Sebeik, Mária lakását 
vizsgálta meg. Miikor megérkezett a lakás-
hoz,, akkor az ajtó zárva volt és lakatossal 
kellett az ajtót kilfeszittetni, igy kétség sem 
férhetett áhlioz, hogy nem öngyilkosság 
törtónt. Bent a lakásban, amely egy szobá-
ból és előszobából állott, a legnagyobb ren-
detlenség volt. Az ágy fel volt vetve és lát-
ni lehetett, bogy Sebella benne feküdt. Való-
szinüleg egy álmatlanul eltöltött éjszaka 
után, hajtotta végre a® öngyilkosságot. A 
rendőrtisztviselő az egyik fiókban egy levelet 
talált, amelyet az öngyilkos lányához, iEdlvi 
Illés Dezsőné. máv. főellenőr feleségéhez in-
tézett Ebben a levélben röviden elbúcsúzott 
leányától és vejétől, továbbá céloz benne ön-
gyilkosságának okára, irván, bogy lelketlen 
és rosszhiszemű emberek kezei közé került, 
akik ki akarták forgatni teljesem vagyonából, 
ami részint már sikerült is nekik. 

Épen ekkor, aimikor a rendőrtisztviselő 
ezt a levelet megtalálta, érkezett oda Sebella 
Mária leánya, Edvi Illésné, aki mindem reg-
gel a templomból jövet megszokta látogatni 
édesanyját, akit a rajongásig szeretett. Dre-
yer dr. kíméletesen órtesitette a történtek-
ről az uriasszonyt és átadta neki anyja le-
velét. Ezután Szögi Mária kihallgatására ke-
rült a sor, aki fölffödözte az öngyilkosságot. 
A leány elmondta a rendőrtisztviselőnek, 
hogy Sebella Mária már régen készülhetett 
az öngyilkosságra, mert neki sokszor mondta, 
hogy „Egy reggel kopogtatni fogsz az ajtó-
mon és nem kapsz feleletet." A leány ma reg-
gel takarítani akart a lakásba, kopogtatott az 
ajtón sokáig és tényleg nem kapott felele-
tet. Ekkor egy létrát állított az ajtóhoz és 
benézett a felső ablakon. A reggeli napifény 
sugára épen Sebella Mária halvány, kékülő 
arcára esett. A szegény kis házmester leány 
ettől a látványtól ugy megijedt, hogy majd 
leesett a létráról. Első ijedtében elszaladt 
Buttinger Károlynékoz, Sebella Mária nővé-
réhez és annak előadta az esetet. A rendőrsé-
get csak később értesítette. 

Sebella Mária öngyilkosságának oka ida-
eára a levelében foglalt félremagyarázhatat-

lan célzásoknak teljesen felderítve még nin-
csen. Egy tény azonban megállapítható, Se-
bella Máriát az anyagi romlás vitte főkép a 
halálba és ezt az anyagi romlást a lelkiisme-
retlen embereken kivül az idézte elő, hogy az 
Edison-mozi, melybe a szerencsétlen asszony 
hatalmas összegeket fektetett s igen sok gon-
dot okozott. 

iSebella Mária körülbelül egy évvel eze-
lőtt vette át a mozit Kálnai Imrétől. Ekkor 
még a Takaróktár-utcában lévő házán kivül, 
amely körülbelül százezer koronát ér és tel-
jesen tehermentes volt, még százezer korona 
készpénze volt, amit Szilben• Antal volt tápéi 
plébánostól örökölt, akinek évtizedeken át 
gazdaasszonya volt. Miikor a mozit átvette öt-
venezer korona kész,pénzt fektetett a vállal-
kozásba és 40.000 korona adósságot is magára 
vállalt. A mozi azonban nem bogy meghozta 
volna a tőkének illő kamatát, hanem még 
folytonosan ujabb befektetéseket igényelt és 
annyira gyengén ment, ihogy Sebeik Mária 
folytonosan ráfizetett. Ehhez járult még az 
is, hogy az utóbbi időben sokat betegeskedett. 

A pénztárnál nővére iButtingerné ült, 
a mozi vezetése tulajdonikópen sógorának 
volt a kezében és a bevétel mindég csökkent. 

Igy történt, bogy Sebeik Mária, aki már 
készpénzét teljesen rááldozta a mozira, leg-
utoljára, már olyan pénzszerzésihez volt kény-
telen folyamodni, mitől irtózott. Házát kel-
lett végtére is 5000 koronával megterheltet-
nie, bogy a nyomasztó adósságait fötdözm 
tudja. Pedig nagy vagyonából csalk a háza 
maradt meg télier,mentesen és többször emlí-
tette, hogy ha a házát is meg kell terhelnie, 
azt nem éli tul. És néhány nap előtt mégis 
kénytelen volt felvenni házára az 5000 koro-
nát. Ugyanekkor vette meg a kötelet is, mert 
ekkor már el volt szánva a halálra. 

Közben az is előidézte anyagi romlását, 
hogy egy hírhedt szélhámossal Takács Bélá-
val hozta össze rossz sorsa, aki őrnagynak 
adta ki magát és házasságot ígért neki. Ez 
az ember kicsalt tőle kétezer korona kész-
pénzt és két brilliáns gyürüt is ellopott tő-
le. Ez a dolog nagyon elkeserítette a már 
amúgy is csalatkozott beteg asszonyt. 

Sebella Mária a rendőrséghez is intézett 
egy levelet, amelyben a boncolás mellőzését 
kéri. A boncolást mellőzik is. Lakásán már 
felravatalozták a szerencsétlen asszonyt és 
holnap délután temetik. 

Függetlenségi beszéd — a független-
ségi képviselők ellen. Az országos hangulatra 
fölöttébb jellemző az az incidens, mely a 
nagyváradi függetlenségi párt vasárnapi ér-
tekezletén lejátszódott. Ugyanis felállott 
Szabó Károly asztalosmester, a nagyváradi 
ipartestület alelnöke és erős szavakkai osto-
rozta iaz ellenzéket, amiért nem teljesiti tör-
vényhozási kötelességét. Kijelentette, hogy 
a választópolgárok szomorú szívvel látják a 
függetlenségi képviselők öngyilkos politiká-
ját és a legközelebbi választáskor megadjak 
erre az eljárásra a választ. Egyenesen ne-
vetségesnek; mondotta a függetlenségi párt 
kapkodását, amellyel egyik nap azt határoz-

BtttortffcírloH 
Telefon 515 . 

TijzUlettel 
meggyőződhetnek arról, hogy dúsan f ^ . j j i i 
felszerelt raktárunkban kizárólagsa- t J j f C S t l I l JYlttaSZIcllOSOli 
ját készítésű, elsőrendű bútorok, í i i f a M u M f i e i 
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ta, hogy bemegy a képviselőházba, másnap 
meg azt, hogy künn marad. A nagyváradi 
ipartestület .ailetoökének felszólalása alkalmas 
arra, hogy gondolkozóba ejtse a független-
ségi képviselőket és értésükre adja, hogy 
taktikájuk az országban még saját híveik 
körében is milyen népszerűtlen. 

Választások Olaszországban. Rómából 
jelentik, hogy az olaszországi választások 
eredménye eddig igy oszlik meg: 162 alkot-
mányos kormánypárti, 16 alkotmányos el-
lenzéki. 34 radikális kormánypárti, 16 ka-
tolikus, 20 szocialista. ötvenhat kerületben 
pctválasztás lesz. 

folyósítását megkezdettük. 
1 évtől 35 évig terjedő elő-
nyös törlesztéses kölcsön ket 
folyósítunk. — Megbizásokat 
kizárólag földbirtokokra 
fogadunk el. 

Szegedi Általános Bank 
Rudolf-tér 5. szám. :: 

D e n i k ó s (nikotinmente-
sitett) dü tíjfi, 
szivart, ciga-

rettát, ált. jövedéki és különlegességi 
gyártmányokat árusit a OEN1KÓ részv.-
tórs. főraktára Szeged, Kigyó-u. 6. sz. 

(Fried-féle ház) 

Kelemen 
és Társa 
~ varrógép, kerékpár, ~ 
grammofon és nagy lemez 

raktára 

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

V i l á g h í r ű 

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

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

A szegedi iparosok 
és a munkáspénztár. 

— Memorandum a miniszterelnökhöz. — 

(Saját tudósitónktól.) Vasárnap délelőtt 
a szegedi iparosok — amint jeleztük — nagy-
gyűlést tartottak a munkásbiztositó intéz 
menyinek reformálom ügyében. Pénteken 
mult egy hete, bogy szűkebbkor,ii gyűlés ke-
netében először tették szóvá a szegedi ipa-
rosok a niíunkáspén ztárban tapasztalt azt a 
rendszert, bogy a befizetett tagsági dijaik 70 
—410 százalékát a miunkáspónztár tistzviselői-
nek orvosainak dotálására fordítják. Elhatá-
rozták ekkor az iparosok, bogy memorandum 
formájában az egéstz intézmény reorganizá-
lását fogják megsürgetni a kormánynál ós a 
memorandum megszövegezése céljából jöttek 
össze tegnap délelőtt ara Ipartestület közgyű-
lési termében. 

A gyűlés rendkívül népes volt. Az érte-
kezletet Körmendy Mátyás, az intéző bizott-
ság elnöke nyitotta meg. Beszédében előadta 
az összejövetel célját és fejtegette az okot, a 
mi miatt a munkásbetegsegélyezés és a bal-
esetbiztosítás refonmálásra szorul. Ezután 
visszaadta az elnöki megbízást az iparosak-
nak, akik ,azonban nagy lelkesedéssel isimét 
Körmendyt választották meg a nagygyűlés 
elnökévé. A jegyzőkönyv vezetésére Fajka 
Lajos dr.-t kérték föl. 

Az elnöki megnyitó beszéd után általá-
nos vita támadt a szőnyegen lévő kérdés kö-
rül, amelyhez Fejős Ferenc lakatos, Kovács 
Ferenc építész, Lédemr Sándor kálythaíkészi-
tő, Spitzer József és fíiedl Samu dr. szóltak 
hozzá. A vita berekesztése után Tisza István 
gróf minis zter ei nőkhöz intézett memorandu-
mot. -olvasták íöl, amelyet az intéző bizott-
ság szövegezett meg, a gyűlés azonban némi-
leg módosítani kívánta azt. Ligeti Béla mű-
építész ugyanis bár — amint mondotta — 
helyesli ós magáévá teszi a reformállást sür-
gető memorandumot, de pótlólag kiegészíteni 
kéri azzal, bogy a kormány a munkásbizto-
sitó intézményét novellára® utón, haladókta-
lanul szervezze ujjá. iBiedil Samu dr. azt han-
goztatta, bogy nem szabad állást foglalni az 
intézmény államosítása mellett. Kánya János 
ós Kovács Ferenc pedig azt indítványozták, 
hogy a gyűlés az eredeti memorandumot 
minden változtatás nélkül fogadja el és ha-
ladéktalanul terjessze föl a miniszterelnök-
höz. A nagygyűlés tölhbsóge azonban Ligeti 
Béla inditványával kiegészítve tette magáé-
vá a memorandumot, amelynek legfőbb pont-
ja az, hogy a kormámy a munkásbiztositó in-
tézményt jelenlegi szervezetében függessze 
föl, intézkedjék az államosítása iránt s addig 
szüntesse meg a folyó végrehajtásokat. 

A memorandumnak ilyen érteleimben va-
ló részletes kidolgozása céljából a gyűlés bi-
zottságot választott, amelynek elnöke Kör-
mendy Mátyás lett, tagjai pedig a követke-
zők: Bartos Mór, Kónya János, Ligeti Béla, 
Fajka Lajos dr., Sándor József, Biedl Sa-
mu dr. és Ottovay István. A gyűlés megbíz-
ta a bizottságot, bogy a kidolgozott memo-
randumot bárom napon belül juttassa el a 
miniszterelnökhöz. Ezzel az elnök a gyűlést 
berekesztette. 

Hiidessen a 
Délmagyai 01 szag ban 

H I R E K . 

Szegedi kalendárium. 
AZ IDŐJÁRÁS: A meteo-
rológiai intézet jelentése 

A szerint: Enyhe idő várható, 
J^p nyugaton és északon elvét-

^ ^ ^^ ve esővel. Sürgönyprognó-
zis: Enyhe, nyugaton és 
északon elvétve csapadék. 

Déli hőmérséklet: 10.6 C volt. 
A VAROSHÁZÁN valamennyi hivatal-

ban délelőtt 8 órától 2 óráig van hivatal. A 
polgármester betegeige miatt nem fogad; a 
főkapitány 11—1 óráig foged. 

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

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

VÁROSI SZÍNHÁZ: Este nyolc órakor 
Szirén, operett. 

URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután 5 árától 
kezdve este 11 óráig: A makrancos hölgy, 
vígjáték 2 felvonásban. 

VASS-MOZI: Délután 5 órától kezdve 
este 11 óráig: A régi padnál, dráma 3 felvo-
násban. 

EDISON MOZGÓ: Délután 5 órától este 
11 óráig: Görög istenek és hősök, szinmü 4 
felvonásban. 

KORZÓ MOZI: Az előadások tartanak 
délután 5 órától este 11 óráig: A fenség, nor-
disk dráma 3 fölvonásban. 

Sxegedi í u t b a l i n ó t á k 

— Rimek a vasárnapi diadalról. — 
A fényes győzelem örömére megtar-

tott banketten egyik, jóízű humoráról ós 
vereirúi készségéről ismert sportsiman 
egész sereg alkalmi strófát gyártott, a 
melyeket csakhamar vigan f u j t az egész 
társaság. Egy -párat itt adiuuk belőlük: 

(Dinom, dánom sum, sum, 
sum, dallamára. 

— Beszéltek sok bólondlgotmbát, 
Neon láttuk ,a „Sterba bombát" 
S a délvidék „legjobb" baek-je • 
tMesés tacs-kó krutya lenne, 
Dinom, dánom stb. < 

' ¥_" • • •Áy^i . . # 

Goldstein ur a félidőben, v 
Keresgél az öltözőiben, 
Szegény feje sírva látja 
Elveszett a — technikája! 
Dinom stb. j 

Plichta tata áruló lett 
Mert szegénynek több nem keltett 
Sterba Gráfi előtt állott 
A ipa — kék-fehérré vállott! 
Dinom stb. 

— Drága a diadal ára 
Mondja a SzAK főtitkára, 
Hogy lefogyok abban biztam 
És ma vagy tiz kilót hiztam! 
Dinom stb, , , 

Szentül megfogadta Maláth, 
Hogyha SzlÁK kapu gólt ma lát 
S ezzel Grifit szógyen éri < 
Malátha cukrot ad néki 
Dinom. stb. 1 

« t 
ic 

Magyar Jóska eszi magát, ; 

• Ha kiszökni látja Hiapát, 
S lapda gólba megy lábáról . . . 
— Hogy szökne ki a pályáról! - -ri 
Dinom stb. 

r - v ' l 
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E s z t é k á n a k n e m v o l t g ó l j a 
H o n n i n t é z ő i g y o k o l j a : 
— G ó l l e t t v o l n a m i n d e n f e j e s , 
— H a a k a p u — emeletes — 
S t b . 

Blum Miklósra meg ráfogták, 
Hogy akármennyire Ifogták, 
Nem törődött a szabállyal 
S lábatlankodott — két lábbal! 
Stb. 

Tudós kritikusok szerint, 
Az Esztéká volt jobb „megint" 
Csak a végén csinált hibát: 
Összefinisselte magát, 
Dinom, .dánom, suim, suta, swm! 

PARDON. 

— Boriinben leszállították a kamatlábat 
Bécsből telefonálja tudósítónk, hogy berlini 
jelentés szerint a birodalmi bánik a kamat-
lábat öt é s fél százalékra s a Lombard hat 
és fél százalékra leszállította. 

— A németcsászár látogatása?, királynál 
Bécsből jelentik: Konopistból, ahol mint Fe-
renc Ferdinánd királyi herceg vadászvendé-
ge időzött Vilmos császár, ma őfelsége láto-
gatására egy napra ide érkezett. — A német 
nagykövetségen két óra hosszat időzött Vil-
Imos császár, mely idő alatt alkalma volt 
hosszabb ideig beszélgetni Berchtold gróf 
'külügyminiszterrel. A német császár vissza-
érkezése u tán őfelsége fölkereste vendégét. A 
két uralkodó huzamosabb időt töltött egymás 
társaságában. Este 9 órakor Vilmos, császár a 
penzingi pályandfvarról elutazott Wildpark-
ba. A császár kifejezett kívánságára minden 
'hivatalos bucsutisztelgés elmaradt. II. Vil-
mos császár tegnap Gsirszky német nagykö-
vetet is meglátogatta és hosszabb tárgyalást 
folytatott az ott jelenlévő Berchtold gróf 
külügyminiszterrel. Ez alkalommal beava-
tott körök h íradása szerint utalás történt ar-
ra, hogy a szerb csapatoknak Albániából 
nemrégilben megtörtént kivonulása a hármas-
szövetség hatalmainak egyértelmű föllépését 
dicséri. Berchtold gróf megragadta az alkal-
mat, hogy a német császárnak a német biro-
dalom részéről ez alkalommal is tapasztalt. 
hűséges támogatásért köszönetet mondjon. 

— Még egy mozi. A Szeged-Alföldi 
Takarékpénztár tudvalévőiéig mozit akar lé-
tesítem a Jerney-házban, amely a takarék-
pénztár tulajdona. A mozi,szinház tervelt 
néhány hét előtt nyújtotta be a tanácshoz, 
•amely véleményezés végett kiadta azokat a, 
mérnöki hivatalnak. A fölüli víz sgálással most 
készült él a mérnökség s a terveket pártoló-
lag terjesztette a tanács ma délelőtt tartott 
ülése elé. Az építkezés — ha az engedélyt 
megadják — igen nagyarányú lesz, az uj 
szinházszerü mozi lefogtál ja nemcsak a Jer-
ney-ház földszinti helyiségeit, hanem az első 
emélet egy részét is. 

— Elhunyt úriasszony. Súlyos csapás 
érte Pártos Simon dir. szegedi ügyvédet. 
Felesége született Tauszik Katica, vasárnap I 
hajnalban élete 48-ik évében meghalt. A tár-
sadalomban kiválóan tisztelt és szeretettel 
övezett úriasszony halála általános részvétet 
keltett. Temetése hétfőn, délután három óra-
kor ment végbe a. zsidó templom udvarára 
elöklelő gyászoló közönség jelenlétében. A 
szegedi Ügyvédi Kamara a délelőtt, folyamán 
Rósa Izsó dr. elnök vezetésével testületileg 
fejezte ki részvétét a gyászbaborult család-
nál. A£ elhunyt uriasszonyt férjén kivül két 
gyermeke és kiterjedt rokonság gyászolja. 
A család a következő gyászjelentést adta ki: 

Gr. Pártos Simon a maga, és gyermekei: 
Pali és Klári , va lamint a kiterjedt rokonság 
nevében is fá jdalommal eltelve tudat ja , 
hogy hon szeretett felesége, a leghívebb hit-
ves, példás családanya és legjobb rokon Dr. 
Pártos Simon,né szül. Tauszik Katica folyó 
hó ,26rán reggel, 6 órakor, életének 48úk, bol-
dog házasságán a.k 28-iik évében a M i n d e n h a t ó 
változhatatlan akartában való megnyugvás-

sal befejezte a családja boldogságára irány-
zott nemes életét. 

A boldogult földi maradványait 1913. évi 
október hó 27. napján, hétfőn délin tán 3 óra-
kor ki&érjük örök nyugalomra a zsidó tem-
plom udvaráról. 

'Szeged, 1913. évi október hó 26. Tauszik 
Sándor, Tauszik Antal, Tauszik Laura, özv. 
Weisz Ignácné, Török Bm.il dr. testvérei 
ÍRadó Simon, Pártos Lajos, Samu és Alfréd 
sógorai. Tauszik Sándórné sz. Baseli Paula, 
Tauszik Antalné sz. Ramlfer Kilementin, Tö-
rök Emil né dir.-né sz. zalai Fenyvessy Sze-
réna, Pártos Izsóné sz, A'beles Jeuiny, Pártos 
Lajosné sz, Lőwy Anna, Pártos ,Samun,é sz. 
Pollák Adél, Pártos Al f rédre sz. Glanzer Re-
gi ne, Koch Sándórné, sz. Pollák Jeniny só-
gornői. 

— A Pesti Tükör Ugye. Budapestről 
jelentik, hogy a rendőrség a Pesti Tükör, 
illetve Kenéz-Kurlander Ede ügyében befe-
jezte a nyomozást s az iratokat még tegnap 
ültette az ügyészségre s az rögtön kiadta a 
vizsgálóbírónak. A vizsgálóbíró ma szenzá-
ciós végzést hozott : Kenéz-Kurlánder vagyo-
nára elrendelte a biinügyi zárlatot. Beigazol-
va látta ugyanis, hogy Kenéz sikkasztás és 
csalás bűntettét követte el, mert 35 ezer ko-
ronát egyéni céljaira fordított és nem a lap 
céljaira, mert havonta 2000 koronát megtar-
tott és mert tudta, hogy a részvénytársaság 
fizetésképtelen és a csődöt még se kérte meg. 

— Halálozások. Koncz Antal tb város 
tanácsos felesége, született Rózsa Terézia, 
szombaton este 74 éves koráiban meghalt. 
Hétfőn délután 3 órakor temették a Báró Jó-
sika-utca 35. szám alatt lévő házitól nagy 
részvét mellett. — Vészits Lajos nyugalma-
zott szegedi állami felsőkereskedelmi isko-
lai igazgatót súlyos csapás érte. Fia, Vészits 
Gyula honvódszázados, a katonai érdemike-
j— 
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október 2 8 és 29-én 

G6r8g Istenek 
8 hősül!. 

Nagyhatású történelmi dráma szines ké-
pekben 4 felvonásban. 

T e l j e s ké t ó r a i m ű s o r . 
I. rész Hypomenes 
II. „ Dyonisos és Eros 

III. „ Az argosi szűz 
IV. „ Nymphák fátyola. 

Az előadások pontosan 5 , 
7 és 9 órakor kezdődnek. 

• • • • • • 
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.reszt tulajdonosa vasárnap Budapesten meg-
halt, 38 éves ,koráiban. A megboldogultat 
Délegyházán helyezik örök nyugalomra. A 
Vészits-családon kivül a Szmollóny-, Tary- és 
Zsótér-családok gyászolják az elhunytat, 

— A kiewi nagy per. Pátervárról jelen-
tik, bogy a Bcilis-periben befejezték a mai 
napon a tanuk kihallgatását. A szakértői vé-
lemények meghallgatására kerül holnap — 
kedden — a sor, majd a vád- és védöbeszé-
cekre. Azt hiszik, ihogy ia hét közepén Ítélet-
re kerül a sor. 

— Százhúsz szegedi borbélyt kihá-
gással vádol a munkáspénztár. A szegedi 
kihágást biróság százhúsz borbély kihágásá-
nak ügyét kezdte ma tárgyalni. A borbélyok 
ellen a munkáspénztár tett följelentést, mert 
a borbélysegédek borravalóját nem engedik 
betegsegélyzői illeték alá vonatni és a pénz-
tár felszólítására sem jelentették be a borra-
való nagyságát. Szalay József dr. kihágást 
biró mária beidézte mind a százhúsz megvá-
dolt borbélymestert, de ezek közül qsak 
Cserzy Mihályt hallgatta ki, aki a többiek 
nevében is az alábbi védeke zest terjesztette 
élő: 

— A munkások betegség és baleset eseté-
re való biztosításáról szóló 1907. évii XIX. tör-
vényié:,kik 12. szakaszának 3. pont ja értelme-
sen megmondja, hogy mely adatok je'enten-
dő'k ihe a munkaadók által. Ez a szakasz 
'ugyanis ar ra kötelezi a munkaadót, hogy az 
alkalmazottjai által élvezett „fizetést vagy 
bért, mellékjavaidalmazásokat és természet-
beni járandóságokat" a belépéstől számitott 
nyolc, nap alatt a pénztárnál jelentse be. A 
„melákjavaldalmazás" kifejezés alatt nem le-
bet természetesen érteni azt a teljesen bizony-
talanj mellékjük',edlelmeiti, amelyet borravaló 
címen élveznek a borbélysegédek egyik vagy 
másik ur részéről, mert ez nem a munkaadó 
által történő — a rendes heti vagy havi fi-
zetéstől különálló — javadalmazás. Mellékja-
vadalmazása a borbély- és fodrászseigédek-
nek abban az üzletiben van, aliol a munkaadó 
a 1 nevét,el után percentet ad az alkalmazott-
jainak. Vagy pedig ott lehetne a borravaló-
ként befolyó összeget mellék javadalmazás-
nak minősíteni, ahol a munkaadó biztosítékot 
vállal arra, hogy az alkalmazottjai heten-
kint vagy havonkiint egy mjegállapitott ösz-
szegra borravalót kélil hogy kapjanak. (Miután 
az ón üzletemben ily irányra, megállapodás 
soha nem történik, sőt még csak szó sem 
kerül erről a segéd alkalmaztatása alkalmá-
val, továbbá, mert a törvény a „borravaló" 
bejelentését sehol, egyetlen szakaszánál sem 
követeli, nekem jogom sincs megtudakolni a 
segédeimtől, hogy van-e és ha van: mennyi 
a borravaló eimen befolyó mellékjövedelmük. 
Ezt a jövőben sem vagyok hajlataidé tőlük 
megkérdezni, annál kevésbé a mrankásbizto-
sitó pénztárnak illetek-kiszabás alapjául be-
jelenteni, mert — tekintetbe véve a mai ne-
héz munkás viszonyokat — emiatt csak kon-
fl iktus támadna a munkaadók ós az alkal-
mazottaik között. 

A kihágás! biró Cserzy kihallgatása után 
a tárgyalást elnapolta abból a célból, hogy 
az iparhatóság erre vonatkozólag állapítsa 
meg, hogy jogos-e ,a munkáspénztár köve-
telése. A muinkásbiztositó képviselője a ta-
nácshoz megfellebbezte ezt a határozatot. 

— Gyorsírók közgyűlése. A Szegedi 
Gyorsírók Egyesülete vasárnap délelőtt tar-
totta XII. tisztújító rendes közigyülését a 
városháza bizottsági termében. Dobay Gyula 
dr. elnök lelkes megnyitó beszéde után Ka-
\ o m Dávid dr. tartot ta titkári, évi jelenté-
sét, melyből kitűnik, hogy az egyesület tevé-
kenyen munkálkodott a magyar gyorsírást 
ünnepségek előkészítésének terén,, élénk 
részt vett a -rendszeri reformmozgalmakban, 
memciranduimot nyújtot t a valláls- és köz-
oktatásügyi miniszterhez a gyorsírás ingye-
nes tanítása érdekében; kívánta annak köte-
lező tárgyiként való tanítását, ingyenes 
gyorsírást tanfolyamiakat tartott fenn a tan-
év folyamára és a szünidőben is, országos 
és kerületi versenyirások-at tartott, több mint 
3000 előfizetőt számláló lapot adott ki, mely 
54 gyórsi'rókö'rnek hivatalos lapja, elkészi-
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tette a magyar gyorsírás tanításának 'sta-
tisztikáját a drezdai kir. 'gyorsíró-intézet ré-
szére, stb. Meleg szavakkal emlékezett meg 
az egyesület áldozatkész támogatóiról: Sze-
ged város közönségéről és a sajtóról. Ismer-
tette az egyesületnek az országos gyorsirási 
kiállításon való részvételét, ahol az egyesü-
let értékes kiállítását aranyé,remmd tüntet-
ték ki. A titkári jelentés tudomásulvétele 
után Gábor Anidör pénztáros mutatta be az 
1912—1913. évi zárószámadást és az 1913— 
1914. évi költségelőirányzatot, Fehér János 
felsőkereskedelmi iskolai tanár pedig a fel-
ügyelő-bizottság jelentését, melynek alapján 
a közgyűlés a felmentvényt megadta. Katona 
Dávid dr. indítványára az egyesület felír a 
vallás- és közoktatásügyi miniszterhez és 
kéri, (hogy ia középiskoláik reformjával kapr 
csőfalban tegye kötelezővé a középiskolák 
III. és IV. osztályaiban a gyorsírás tanulását 
és minden középiskolában gondoskodjék a 
gyorsírókor szervezéséről. Dobay 'Gyula dr. 
a maga és tisztviselőtársai nevében tisztsé-
gét a közgyűlés rendelkezésére bocsátotta, 
mely után Szász Hugó dr. vezetésével az 
egyesület tisztviselőivé a következőket vá-
lasztotta meg: < 

•Elnök lett Dobay Gyula dr., alelnökök 
Szász Hugó dr. és Körösi Lajos, ügyvezető 
igazgató Kertész Zsigmond dr., főtitkár Ka-
tona Dávid dr., t i tkár Donéth Jakab, ügyész 
Komis Béla dr., főijegyző Országh József, 
jegyző Kroó Ferenc, könyvtárosok Torma 
Károly és Albert István, pénztáros Gábor 
Andor, ellenőr Kováes Jenő, háznagy Elek 
Márton. Előadók: Katona Dávid dr., Katona 
Dávidnó 'és Gábor Arnold. Felelős szerkesz-
tő: Katona Dávid dr., társszerkesztő Pap 
Sándor. A felügyelő bizottság elnöke Fehér 
János, tagjai Bárdos Ignác, Grosz Mareel, 
Weisz Milán. Választmányi tagok: Balogh 
Margit, Bálint Antal, Bárdos György dr., 
Becsey Károly dr., Böhm Dezső, Fehér Ho-
na, Fülöp Zsigmond dr., Fürst Sarolta, Gön-
czi Elek, J . Gontza Miklós, Holtzer Margit, 
Holló Samu dr., Kállai Emil dr., Kertész Já-
nos, Kovács Margit, Kozma Bernát, László 
Béla, Létay Etelka, Lippay György dr., 
/Muzsnay Dénes, Müller Dezsőné, Nyilasy 
Károly, Peck Ferenc, Polgár Gy. Ödíön dr., 
Rácz Viktor dr., Raitzer Lipót, Simkó Ele-
mér dr., Singer Gyula, Szegellethy János, 
Széli Gyula dr., Szilber Dezső, Szőke Sándor 
dr., Temmer Ferenc, Téglás Géza dr., Varga 
Júlia, Vermes Zsigmond, Verő Led dir. és 
Wihnalck Ferencné. 

— Görög istenek és hősök. E cimen 
rendkivül érdekfeszítő, négyfellvonásos ter-
mészeti felvételt mutatott be az Edison Moz-
gó. A szép előadás, a régiek nemesebb érzel-
meit, nagyobb lelki és testi erejét tükrözteti 
vissza, tanulságos, szép és szines, mint egy-
általában az egész mithológiai mondakör. A 
görög istenek és hősök, még két napig ma-
rad a műsoron, renides liey árakkal Kedden s 
szerdán. Csütörtökön u j műsor. 

— öngyilkos szabósegéd. Vasárnap 
déliben fólegykor Farkas Mihály 20 éves sza-
bósegéd az Arany János-utca 16. szám alatt 
lévő ház udvarán mellbe lőtte magát. A ház-
ban lakott Farkas ideálja, egy varróleány és 
a szerelmes fiu az ő lakása előtt akar t meg-
halni. Életveszélyes sérülésével a mentők a 
közfcórházha szállították. 

— A lipcsei katonaünnepély a szegedi 
huszárkaszár,nyában, melyről Vas Sándor, a 
Korzó-mozi igazgatója fölvételt csinált, a 
mai naptól kezdve bemutatásra kerül a Kor-
zó-moziban, még pedig egy elsőrangú műsor 
keretében, mely műsornak slágerszáma A 
fenség cimü Nordiskdráma., Psylanderrel a 
főszerepben. Előadások 5, 7 és 9 órákor. 

Ungár Benő ben é« vidékre, berak- ° 
szállító 

Szeged, Jókai-utca 1. sz 
Telefon 34. 

KAVEésTEA 
kivonat KOTÁNY! JÁNOS árjegyzékéből. 

NYERS KÁVÉ 
Jamaika Va kg K 1 6 0 
Portorico Va kg K 1 9 0 
Cuba i/a kg K 2 ' 0 0 
Arany Jáva Va kg K 1 - 9 0 

PÖRKÖLT KÁVÉ 
Saját villanyerőre berendezett gőzkávépörköldémből 

Jó minőségű Va kg K 1 8 0 
Finom minőségű Va kg K 2 0 0 
Legfinomabb keverék (Cuba, Arany, Me-

nadó, Mocca) Va kg K 2 4 0 

TEA 
Törmelék-tea Va kg K 2 - 5 0 
Congó-tea Va kg K 3 0 0 
Családi keverék Va kg K 5 0 0 
Legfinomabb király tea V2 kg K 6 . 0 0 
Ceylon-tea a legerősebb zamatu Va kg. . . K 6 0 0 
Kilünő teasütemény-keverék Va kg . . . . K 0 8 0 

RUM 
1 liter családi tearum K 1 8 0 
1 liter finom Brazíliai rum K 2 3 5 
1 üveg '/ló liter finom Jamaika rum. . . . K 3 3 0 
Vidéki m e g e n d e l é s e k utánvéttel franco pentosan 

eszközöltetnek. 
z _ jr 

kávé- és tea-nagykereskedő. 

B u d a p e s t , Bécs, B e r l i n , A b b a z t a 

Szeged, Kárász-utca 5. sz. 

tározást száraz raktár 
helyiségben eszközöl 

SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET. 
Színházi raftsor: 

KEDD: Az uj földesúr, színmű. Páros ]/».. 
iSZBRDA: A hónapos szoba, énekes víg-

játék. Páratlan 3la. 
CSÜTÖRTÖK :A titok, szinmü. (Bemuta 

tó.) Párnás 3/s. 

* Az Otthon szimfonikus hangversenyei. 
A Szegedi Tiszt-viselők Otthona ebben az 
idényben is .alkalmat kíván nyújtani Vá-
rosunk zenekedvelő közönségének a klasszi-
kus zene élvezetére. Ebből a célból az egye-
sület most is, mint a múlt években, liavon-
fcint szimfonikus hangversenyeket rendez a 
m. kir. honvédzenekar közreműködésével. A 
honvédizenekar közreműködésén kivül a ren-
dezőség külön ének-, zongora- és liegedü,szá-
mok előadásáról is gondoskodik, ugy, hogy 
ez alkalommal is mindannyiszor változatos 
műsor fogja a hangversenyék közönségét szó-
rakoztatni. A rendezendő hangversenyek si-
kerét különösen azonban Fichtner Sándor, a 
honvédzenekar lelkes és kiváló karmestere 
biztosítja, aki a szimfonikus hangversenyek-
nek máris nagyszámú közönséget nevelt. Az 
első hangversenyt éhben az idényben a Hau-
ser Rezső Sándor vezetése alatt álló bizott-
ság október 30-án rendezi az egyesület dísz-
termében. A hangverseny műsora a követke-
ző: 1. Beethoven: Coriolán nyitány. 2. Haydn: 
•Simphonia (B-dur.) I. Largo— Allegro. II. 
Adagio. III. Menuetto—Allegro. IV. Finale 
—Piresti. 3. Glasaunow: Elégia. A hangver-
seny pontban 6 órakor kezdődik. A belépő-
díj egyesületi tagoknak 70 fililér, nem tagók-
nak 1.20 korona, A belépő-jegyek este 6 és 
7 óra között az egyesület t i tkári irodájában 
előre válthatók. Az egyesület tagjai 5—5 belé-
pő-jegyre tarthatnak igényt. Az összes he-
lyek számozva vannak. A hangversenyeik 
egyes számai alatt a terembe való belépés 
nincs megengedve. 

l l I H l 

alatt, november l - r e , évi 9 0 0 koronáért 
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Ismét politika. 
- Indítvány az új törvényjavaslatok ellen. -

(Saját tudósítónktól.) Az októberi köz-
gyűlésnek ismét alkalma lesz beleszólni az 
országos politikába, mely egyébként megle-
hetős régen került már szőnyegre a törvény-
hatósági bizottsági teremben. Az alkalmat 
Szivessy Lehel dr. szolgáltatta egy indítvá-
nyával, mellyel azt célozza, hogy a törvény-
hatóság tiltakozik a kormány által legújab-
ban beterjesztett eskiüdtszéki és sajtóreform-
törvényja,vasiatok ós a gyülekezési jog sza-
bályozása tárgyában kiadott belügyminiszte-
ri rendelet ellen. 

Az indítvány a következő: 
Nagyságos Polgármester ur! A törvény-

hatóságoknak joga ós kötelessége az állam-
polgárok szabadság jogait megvédeni, mert 
anélkül az alkotmányosságba vetett hit és bi-
zalom lény,égnél,kiüli külsőséggé alacsonyul. 
A képviselő,ház előtt fekszik az esküdtszék 
reformjának javaslata. Ez a reform ellentét-
ben van az esküdtszék céljával, mert az ala-
kiságokat ta r t ja meg esiupán és a lényeget ki-
szolgáltatja a szakbiróságnak. Mindenki ér-
zi, hogy nem jogi, hanem politikai kérdés-
ről van szó, mert a .magyar állampolgárok 
kevés ©s gyönge értékű szabadságjogait me-
gint, a teljes megsemmisülés 'veszélye fenye-
geti. Az .igazságügyi és belügyi kormány al-
kalmi törvényhozása tönkreteszi az esküdt-
szék intézményét és elerőtleniti a sajtósza-
badságnak alkotmányos biztosítékait. A gyü-
lekezés jogáról szóló rendélet pedlig a gyüle-
kezés szabadságának .lehetőségeit dönti meg 
akkor, amikor a gyülekezés szabadságát ki-
szolgáltatja a közigazgatás ellenőrizhetetlen 
önkényének. Ugy vélem, hogy a polgári ön-
tudatnak és önvédelemnek kérdéséről van 
szó, Szeged szabad királyi város törvényha-
tósága. tehát nem hallgathat. Ennélfogva in-
ditványozom, hogy az esküdtszéki reformja-
vaslat, a sajtótörvényjavaslat és a gyüleke-
zési jog gyakorlásáról szóló rendelet ellen 
iSzaged szabad királyi város törvényihatósá-
ga a leghatározottabban tiltakozzék és ilyen 
irányban az országgyűlésihez,, valamint a 
kormányhoz ,fölírjon és ,a társtörvényható-
ságokat hasonló határozathozatal űéljából 
sürgősen keresse meg. Kérem, hogy ezt az in-
dítványomat sürgősnek kimondani és annak 
tárgyalását az októberi rendes közgyűlésre 
kitüzetná méltóztassék. 

Talán mondaniunk sem kell, hogy az in-
dítvány ötletét nem találjuk szerencsésnek. 
Először is azért, mert az országos politika 
törvényhatósági tárgyalása épen a mai vi-
szonyok között semmiféle előnnyel nem ke-
csegtet, sem a helyzet megoldásához egy sze-
mernyivel hozzá nem járulhat. Másodszor és 
legfőképen pedlig azért, mert a szóban forgó 
javaslatok szövegét a sajtó részletesen ismer-
tette és midenki meggyőződlkietett,hogy azok 
nem tartalmaznak jogszükitést, hanem csak 
a hivatását teljesítő sajtó és igazságszolgál-
tatás garanciális biztosi tékái. 

I P O G A K 
t i á j p a d l á s 

n é l k ü l . 

Az általam készített 
rágásra kitűnően használható a valódi fogaktól 
lel nem ismerhető, az eredeti fogakat teljesen 
pótolják. Készitek teváboá arany koronákat és 
levehető arany hidakat jutányos árak mellett. 
Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve. Bár-

milyen javítást 4 óra alatt készitek. 

• ARTA ÁGOSTON fogtechnikus, 
Kígyó-utca 1. u . SZEGED. 
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TUDOMÁNY ES IRODALOM. 

A Dugonics-Társaság 
felolvasó ülése 

(Saját 'tudósítónktól.) Őszi felolvasó ülé-
seinek sorozatát vasárnap kezdte meg a 
Dugonics-Társaság, Szegednek ez az előkelő 
színvonalon álló irodalmi egyesülete, mely 
eleven kapcsolatot létesít az iróvilág és a 
közönség között. A városháza nagyterme 
teljesen megtelt ©Te az alkalomra s a meg-
jelent szépszámú és előkelő közönség lelkes 
tapsokkal honorálta az előadón fáradozásait. 

A műsort Tömörkény Istvánnak egy 
tipikusan egyéni színezetű ra jza nyitotta meg 
Főúr a dohánnyal, ez volt az elbeszélés cime. 
Egy vidéki magyar lelkipásztornak egyszerű 
és csöndes kis világát rajzolta le benne az 
iró igen nagy megértéssel és szeretettel. 
Tömörkény inmen-onnan a szegedi iróvilág 
doyenje, akinek személyét a legnagyobb 
becsüléssel veszi körül irodalom és közön-
ség. Ezúttal bemutatott elbeszélése, melyet 
Móra Ferenc olvasott föl, a megérdemelt 
szép elismerésben részesült. 

Majd Farkas Árpád, a szegedi mérnöki 
kar egyik leglelkesebb és talentumosabb tag-
ja lépett a felolvasó asztal mellé és mint a 
Társaság vendége, előadást tartott az erdé-
lyi földgázról. A kiváló szakembernek mind-
végig érdekes é s tartalmas előadása zajos 
tapsot aratott . Hibáztatnunk kell azonban 
az irodalmi társaság tudományos osztályá-
nak azt a z intézkedését, hogy az ilyen ki-
merítő és inkább szakembereket, mint hölgy -
közönséget érdeklő, egyórás előadásokat 
nem külön és esti 'előadásokon, hanem az 
irodalminak nevezett délutánokon nyújt ja a 
közönségnek. A könnyű szórakozásra vágyó 
közönség igy kifárad a kétórás program 
alatt, mig amúgy sokkal nagyobb figyelem-
mel kísérné az előadás fejtegetéseit. Kívá-
natos volna, ha jövőre hasonló szépséghibák-
nak elejtik vétetnék. 

A következő felolvasó Somlyódy István 
volt, aki; Zsoldos Benőnek „Híres bűnesetek" 
cimü tanulmányát mutat ta be. Zsoldos Benő, 
kinek angol műfordításaival, és jogi tanul-
mányaival a Délmagyarország hasábjai© sű-
rű© találkozik az olvasó, kiváló érdeklődés-
sel kisérit tanulmányában szórakoztatóan is-
mertette a világszenzációkat képezett bűn-
ügyek anyagát. A felolvasás nagy tetszés-
sel találkozott. 

Végül Juhász Gyula, az ismert poéta 
ült az asztalhoz, ő - a társaságnak legfiata-
labb tagja, aki székfoglalóját tartotta ez al-
kalommal. Erre való tekintettel az ülést ve-
zető Kovács János alelnök rendkivüt meleg 
szavakkal üdvözölte a poétát és amnaik a re-
ményének adott kifejezést, hogy a szegedi 
közönségnek gyakran1 lesz alkalma Juhász 
Gyula értékes művészetében gyönyörköd-
nie. A költő ujabb verselnék legszebb gyön-
gyeit mutatta be, melyeknek mindenike ma- . 
gában álló műremek. Verseiből, melyeket 
hálás és kitörő tetszés követett, ide iktatjuk 
legszebbet, melynek cime: Áldott az este. 

Ha fáj a •nap zaja, mikor a gyári kémény 
Fekete bánatot felhőz a fényes égre 
És szürke szekerek poros robaja révén 
Hálákraj áraid a finom vágyak reménye, 

Ha vásáros napok üstdobverése reszket 
S a muló küzködés piheg az utcasarkon 

MOZGÓ SZÍN HÁZ 

Kedden 

Nordisk s láger ! 
Dán sz ínészek! 

A ré 
padnál. 

Dráma 3 felvonásban. Irta: 
Fred Jörgsen. 

Nordisk Fiíms Cosvs-
pagr í i f e l v é t e i e . 

Játszák a dán ud-
vari szinház tagjai. 

• • • 

E l ő a d á s o k Va6 V48 és 9 órakor. 
Vasárnap, 2 órától folytatólag. 

S a napvert ablakok tűnő láztól remegnek 
S roskadva bandukol távol a néma alkony: 

Gondolj az estre, mély méltóságos-dicsőén, 
Mint ősi istenek gyűlésié, vár a csöndben 
S a szűz gyémántokat az égkárpitra szórja 

S a végtelen világ alélt, örök valója 
A bus nyárfák fölött fölébred és a lényeg 
Égi vizén virraszt a csillag és a lélek, 
aaassezBaaNaaaBBHasaaBaBaBsssaBBaNBaflaaaaBBaaBBaaaa 

8 F 0 8 T . 

A SzAK diadala 
— Győz az SzTK ellen 2:0-ra. — 

(Saját tudósítónktól.) A vasárnapi gyö-
nyörű időjárás, mely valósággal szégyenbe 
hozhatta .az ezidei májusi napokat, a nézők 
ezreit és ezreit csalogatta ki a nagy meccs-
re. Már kora délután megindult az ember-
áradat az SzTK lóversenytári pályájára, az 
autók, hintók, villanyosok és gyalogjárók 
csak ugy öntötték magukból a népet. Mire a 
mérkőzés kezdetét vette, színültig megtelt 
a pálya minden zeg-zugia és boldog volt, aki 
jó helyről nézhette .a játékot. Mintegy 5— 
6000 főnyi közönség gyűlt egybe, olyan 
szám, amely szegedi sporteseménynél re-
kordot jelent és amely minden gáncsoskodó 
törekvéssel szemben ékesen mutatja a fut-
,hali-sport utolérhetetlen: népszerűségét. 

A nagy érdeklődés természetesen első-
sorban a két helybeli rivális érdekfeszítő, a 
pattanásig izgalmasnak Ígérkező küzdelmé-
nek szólt. És lássuk, miiről1 volt szó? Arról, 
hogy képes-e a fővárosi játékosakkal telje-
sen reorganizált SzTK a népszerűsége tető-
pontján álló SzAK-tóil elvitatni a .szegedi fut-
ball-spoTt hegemóniáját? Erős ostromot in-
dított az idegenből' hozott katonákkal a kék-
fehérdk tábora a csaknem csupa szegedi uri-
fiukból álló SzAK-csapiat vára ellen, amelyet 
azonban utóbbiak nem egy könnyen akartak 
kiengedni: kezükből. Érthető tehát, ha ilyen 
érdekek összeütközése rendkívüli izgalmat 
és még nagyobb érdeklődést váltott ki a tö-
megből. 

Még nem volt három óra, amikor első-
nek az otthon lévő SziTK legényei léptek a 
'porondra. Kissé nehezen jött .a taps ós csak 
mérsékelt volt az éljenzés. Nem sokat vártat-
va követtők őket a iSzAK játékosai. Testal-
ka t r a könnyebbek, de fürge mozgású, fiatal 
fiuk. Amint az első vörös-fekete dressz lát-
hatóvá vált, mennydörgésszerű, szünnti nem 
akaró tapsorkán és üdvrivalgás köszönti a 
csapatot, [Azonnal nyilivánvalóvá válik a 
SzíAK táborának óriása többsége, amit .mutat 
egyébként a diszkrét vörös-fekete jelvényt 
viselők nagy túlsúlya is, hiába oly nagyok ós 
feltűnőek a kék-fehér gombok és széles szala-
gok. 

A csapatokról. A győztest illetvén az el-
sőség, szóljunk előihb a SzlAK-ról. A csapat 
minden részélben határozottan jobb volt el-
lenfelénél. Azt játék előtt is tudtuk, hogy 
gyorsaság, fürgeség és különösen technikai 
készültség dolgában túlszárnyalják ollenlfelü-
ket. Csak arról: lehetett szó, hogy ki h i r ja 
jobban a tempót és vájjon nem nyomják-e 
el fizikailag a. SzlAiK-ot? De utóbb megmutat-
ta, hogy érett a nagy feladatra és lelkesen, a 
nagy céltól áthatottam szakadatlanul dolgo-
zott, Ilyen körülmények között az eredmény 
el sem maradhatott és az mindenképen reá-
lis, megérdemelt volt. Mert hisz, hogy többet 
ne mondjunk, a SzíAK kapuja komoly vesze-
delemben talán csak egyszer forgott, de. ak-
kor is könnyen közbelépett György. Ezzel 
szemben az SzTK kapu ja előtt tucatnyi ve-
szedelmes, biztos góllal biztató helyzet volt, 
és bogy ebből két kifogástalan, tiszta, gól 
esett, az a világ rendje. Végül a csapatról 
még annyit, hogy r i tka önmegtartóztatással 
fairen, úri módon játszott. Egyeseket külön-
külön dicsérni fölösleges volna, de mivel 
amatőrfutihallistának más jutalmazása nem 
igen van, mint a neveivel való nyilvános fog-
lalkozás, ezt joggal igényelhetik. Györgynek 
a kapuban nem nyalt ezúttal alkalma képes 
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ségeínek bemutatására, pedig szeretett volna 
összehasonlítást szerezni Csáky,val szemben. 
Jopi és Szűcs hátvódpárról mondhatjuk, 
bogy a legjobb délvidéki báckpárnuk tartott 
ellenfeleiknél is klasszissal jobb volt. A fede-
zetsor tudás és képesség dolgában összeha-
sonlítani sem leibet az SzTK-éval. Szalui vé-
ges-végig remekül fogta és akcióképeteienné 
tette az ellenifél egész baloldalát, Maláth eré-
lyes szereléseivel- és nagyszerű fejeléseivel 
tűnt ki, Majkó pedig fárad hatatlanságával 
iés szép stiliusu játékával végleg beigazolta, 
hogy a vidék legjobb balfedezete. A csatár-
sorban Blum, Fiirst és Hapa egyformán briil-
liroztak. Csodásteclhnikájuk, bámulatot kivál-
tó biztos passzaik révén meg ellenfelük elis-
merését is kivívták. iA baloldal még mindig 
nem tip-top, azért vasárnap is kevesebbet 
mutatot t a jobboldalnál. Az SzTK kimagas-
lóan legjobb embere Csáky volt. Sok biztos-
nak látszó gólt egyedül ő mentett. A két hát-
véd közül Kovács a jobbik, de feltűnt sok 
touebra rúgása. A néphumor el is keresz-
telte hamarosan tacskiirálynak. A fedezetsor 
abszolút gyenge. Miatta nem tud a csapat 
eredményt elérni. Schmidt csak sokat szalad 
és zavar, de nem lelhet jó oenteríhailif s akitől 
egészséges fejelést nem láttunk. A csatársor 
legjobb embere Sterba és Goldstein. De kel-
lő támogatás nélkül nem tudnak boldogulni. 
Breuert Maijkó tetszés szerint szerelte, ellene 
azonban nehéz is érvényesülni. Máskor jobb-
nak láttuk Rónai és Kubát semmit sem mu-
tattak. Körültekintő, erélyes és pártatlan bi-
ró volt Steinhübel Zoltán (Kinizsi.) 

A játék. Kezdésikor minden arcon ott ül 
az aggodalom, a reszketés. Ilyen meccsen bi-
zonytalan miniden pillanat. A SzAK-ért ra-
jongók ügy elme a betegségéből épen felépült 
balszárny felé fordul. Csakhamar kitűnik, 
hogy formában vannak a fiaik. Hamarébb láb-
r a kap a SzAK ós Blum m á r az első per-
cekben gyönyörű lövést küld: Csáky kapujá-
ra. A SzAK táborában a bizalom fokról-fok-
ra növekszik, inert hiszen a következő pil-
lanatban mái- Hapa van frontban, ma jd 
Fiirst vezet biztos góllal kecsegtető táma-
dást. Nincs azonban eredmény ós az első 
negyedóra után felülkerekedik az SzTK. 
Vagy 15. percig táboroz a SzAK térfelében, 
de veszélyes nem tűid lenni. Annál izgatóbb 
a helyzet azután a kék-fehérek kapuja előtt 
és végül is Hapa egyéni játékkal' beszállítja 
Csákynak az első gólt. A játék erősebb kezd 
lenni, az SzTK emberre megy, ami által an-
nál jobban visszaesik. Helycsere után a ki-
állított Csizik nélkül tiz emberrel játszik a 
SzAK. De csodák-csodájára fölényben van, 
ma jd az első félidőhöz hasonlóan visszaesik 
kis klőre, de ú j r a feltalálja magát és több-
ször ugyancsak meleggé teszi Csáky helyze-
tét. Ez nem tetszik a pestieknek. Söhmidt 
csúnyán mégfeledkezik magáról, mire a biró 
kiál l í t ja , nemsokára hasonló sorsra jut Ster-
ba is ós ezzel a, SzTK sorsa mindenképen 
meg vau pecsételve. A SzAK védelme szikla-
szilárd bástyaként őrt áll már a fél vonalon, 
a fedezetsor minduntalan tiizvoinalba dobja a 
már fáradtnak is látszó támadósort és a kö-
zönség fanat ikus telkesítésétől hevített fiiuk 
ténylég hálásak biveiknek. Biuim mesés kor-
riert rag, Lantos góllá értékesíti, még egy-
két kísérletezés és a biró sípja végét jelzi a 
túlfűtött meccsnek. 

Miint egy varázsszóra te tódul a pályára 
az egész óriási közönség. Dédelgetik a vörös-
fekete szint viselő fiukat. Akadnak klubta-
gok, akik egymás kezét szorongatják, ölel-
kezik az ismerős — ismeretlennel, elég, ha 
vörös-fekete jelvényt visel. Az ünneplés nagy 
szerii, Szegeden még nem látott, olyan, amit. 
leírni nem lehet, ezt látni és tapasztalni kell. 
(A leghallvériitfi) szív ijs megérti azfután a 
'futball hihetetlen szuggeszcióját. Perceikig el-
t a r t , inig a SzíAK csapata a. kocsikhoz tud 
jutni. De mind hiába, az extázisba esett diák 
sereg utánuk fu t és nem tágit a kocsik mel-
lől. Igy tart az ut be a városba, ikazi diadal-
ut volt! Átérezte mindenki, hogy a SzAK 
tizenötéves fennállása óta hasonló sikert még 
nem aratott , nem azért, mintha nehezebb fel-
ada t előtt még nem állott volna,, hanem azért, 
mer t az óriási tábor vágyainak netovábbja 

volt, hogy bizonyuljanak jobbak azok a fiiuk, 
akik a mieink. 

Este banketten ünnepelte a csapat és a 
vezetőség a diadalt. Száznál több klubtag 
volt jlelen és a hangulat végig nagyon lelkes 
volt. Elhangzott több tószt is. Nagyban ün-
nepelték bástyái Holtzer Tivadar elnököt, a 
csapatot ós a jelen volt Kovács doktor kerü-
leti előadót. Utóbbi gyönyörű beszédben mél-
ta t ta a SzíAK érdemeit ós kerülete büszkesé-
gének nevezte. 

A hölgyek fehér rózsákkal és babérko-
szorúval kedveskedtek a csapat tagjainak. 
Megemlítjük végül azt is, liogy az SzTK csa-
patának szánt babérkoszorút győzelme révén 
a SzAK csapata nyerte el. 
eesxssBBaaaaaBBBBaBaaaaaiaBBBaaaaaBBaBaaaaBBBaBBaaB 

TÖRVÉNYKEZÉS. 
§ Védőből vádlott. Érdekes ügyet tár-

gyal holnap délelőtt a szegedi ítélőtábla fö-
lebbviteli tanácsa. A vádlott Eisner Manó dr. 
ügyvéd1 lesz, aki mint védő keveredett egy 
rágalmazási ügybe. Amniak idején ugyanis, 
amikor a Szegedi Gazdasági és Iparbank 
sikkasztási ügyében letartóztatták Jutkovics 
Géza szegedi fakereskedőt, Eisner, minit vé-
dő, kérte szabadlábra való helyezését, mert 
idegsorvadásos beteg volt. Gyuritza Sándor 
dr. törvényszéki orvos vizsgálta meg Jutiko-
vicsot, akinek a fogházban azt mondta, hogy 
miért erőszakolja a szabadlábrahelyezést, 
hiszen szemidegsorvadásia van, a fogságban 
is megvárhatja türelemmel, amig: megvakul. 
A kíméletlen szavak kétségbeejtették a be-
teg fogolyt, akiit a vizsgálóbíró szobájában 
vigasztalni próbált a védője; 

— Magának nincs szemidegsorvadása, 
— mondta, — hazudik .az orvos, ha azt 
mondja. Ezért a törvényszék efitélte Eisner 
Manót rágalmazás és becsületsértés címén 
600 korona pénzbüntetésre. Felebbezés ut-
ján került az ügy a tábla elé, ahol azzal vé-
dekezik a vádlott ügyvéd, hogy a védelem 
szabadságával és hivatalos titoktartás bizto-
sítéka mellett vigasztalásul mondta az inkri-
mirátí szavakat a vádlottnak. A tábla Ítélete 
elé nagy •érdeklődéssel néznek a szegedi jo-
gászok. Eisner Manót Gráber László dr. 
pancsoval ügyvéd fogja védeni. 
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Kiállítás és gazdaüimep 
Alsótanyán, 

(Sajót tudósitónktól.) A Szegcdi Gazda-
sági Egyesület vasárnap igen sikerült lódija-
zást, gyümölcs, szőlő és termény kiállítást 
rendezett Alsótanyán, a Féketeszélii gazdakör 
helyiségében. A díjazás és kiállítás alkalmá-
val a Feketeszéli gazdakör gazdaünnepélyt 
is rendezett, amelyen majdnem teljes szám-
ban részitvettek Alsótanya számottevő gazdái 
S a városból igen sok érdeklődő rándul t kii a 
tanyavilág ez ünnepségére. Szeged város 
képviseletében Bokor Pá l helyettes-polgár-
mester, a földművelésügyi minisztérium kép-
viseletében StoUár Béla huszárfőhadnagy, a 
Szegedi Gazdasági Egyesület képviseletében 
Gerle Imre dr., Pataky János, Kátay Ferdi-
nánd, IUgner Frigyes, Herbich Lajos és ilfj. 
Bokor Pál délélőtt 10 órakor érkeztek m,eg a 
Feketeszéli gazdakor helyiségébe. A kikül-
dőt tekét a gazdák élén ördög Vince köreinöfk 
szép beszéddel üdvözölte. Ezután kezdetét 
vette a felhajtott leányáig bírálata. Közéi 
száz alsótanyai gazda vezetett a bírálatra 
kétszáznál több lovat. A felvezetett lóanyag 
•az alsótanyai lóáilomány rohamos fejlődését 
mutat ta s a szakértők teljes elismeréssel nyi-
latkoztak az alsó tanyai lóany ágról. 

Harminckét gazdát tüntetett ki a hiráló 
bizottság díjjal s a többi kiállító gazdáknak 
:is elismerését fejezte ki a bizottság a felveze-
tet t szép főanyagért. 

Mialatt künn a lóbirálat folyt, azalat t 
Gerle Imre dr. elnöklésével a gyümölcs és 
terméiiyhirálé bizottság a gyümölcs és ter-

ménykiállitás anyagát vette 'bírálat alá. A 
gazdakör színes helységei zsúfolásig megtel-
tek a kiállított anyagokkal. Szakszerűen cso-
portosított szebbnél szebb gyümölcsfajok és 
termények hirdették azt, hogy Alsótanyán a 
gyümölcskultúra magas fokon áll, Ihogy csak 
megfelelő kereskedelmi szervezet hiányzik 
ahhoz, hogy a szegedi gyümölcs ara ország, 
sőt a külföld piacán is az elsők között fog-
laljon helyet. 

A mult héten Budapesten országos gyü-
mölcs kiállítás volt. Szakértők, kik ugy a 
budapesti, mint a szegedi tanyai kiállítást 
megszemlélték, azt állítják, hogy az egysze-
r ű szegedi tanyai kiállítás ugy mennyiség, 
de különösen minőség •tekintetében felülimul-
ta a budapesti országos1 kiállítás anyagát, 
örömmel konstatáljuk ezt, mert a mostani 
nehéz gazdasági helyzetben városunkra je-
lentős mozzanat gazdatársaidalmunk ezen ki-
állításon dokumentált rohamos kulturális ha-
ladása. 

A lódiijazás alant közölt eredményét Bo-
kor Pál elnök délelőtt 11 órakor hirdette ki 
a nagytömegben összegyűlt gazdák előtt. 
Utána Gerle Imre dr. bíráló bizottsági elnök 
tet te közzé a gyümölcs s terménykiálliitás 
eredményét. A bírálat eredményének közzé-
tétele után a rendezőség a kiállítást, megnyi-
tották a gazdaköraönség részére s egész a dél-
utáni órákig a gazdáik nagy tömegben láto-
gat ták az érdekes kiállítást. A kiiállitás szép 
rendezése Kéry Lajos g. e. alosztály jegyző és 
Magyar Péter érdeme. 

A déliben megtartott gazdaebéden több 
száz gazda vett részt. Ara ebéd folyamán ara 
első 'felköszöntőt Ördög Vince gaad'aiköri el-
nök .mondta a városi hatóság s a gazdasági 
egyesület megjelent képviselőire. Utána Bo-
kor Pál szép szavakkel éltette az alsótanyai 
gazdákat s a kör vezetőségét. Gerle Imre dr. 
a kiállításon résztvevő e g y e s ü l e t vezetősá-
gét. Dobó János és Födi Ferenc a gazdasági 
egyesület vezetőségét. 

A gazdaebéd után táncmulatság kezdő-
dött, melynek vigassága belenyúlt a késő 
éjjeli óráikba. 

A lódiijazás eredménye a következő volt: 
I. Anyakancák csikóval elővezetve. I. díj 

40 kor. Bozsó Pál. II. dí j 30 korona Márki Ba-
lázs. III . díj 30 korona Savanya Antal. IV. 
dij 20 korona Pap János. — Dicsérő okleve-
let kapott Csala Sándor. Elismerő oklevelet 
Födi Ferenc, Dobó János, Császár István, 
Csonka András, Bezdán János, Savanya Ist-
ván, Kamoesiai Antal, Szűcs János. 

II. Három éves kancacsikók. I. d i j 60 ko-
rona Szűcs János, II. dij 40 korona ördög 
Vince, III . dij 30 korona Fődi Ferenc, IV. 
idnj 20 korona Nyári Nyö-rgy. — Dicsérő ok-
levelet kapott Brunner Ferenc. Elismerő ok-
levelet Kéri János, 

III . Kétéves kancacsikók. I. dij 20 koro-
na id. Horváth Péter. II . d i j 15 korona Engi 
Antal, III . díj 10 korona Csúcs József, IV. d i j 
5 korona ördög Vince, — Dicsérő oklevelet 
kapott Német Mátyás. — Elismerő oklevelet 
Márki Balázs, Kamocsaii Antal, Németh Ist-
ván, Papp Ferenc, ördög Illés, Papp István, 
(Sántlia. István és Tandari Antal. 

A g yümölcskiáMitáe .bírálatának az ered-
ményét a következőkben hirdette ki: 

Almafajok: I. dij Ördög Vince, II. dij 
ördög Illés, III . dij Kéry Lajos, IV. dij Pap 
Ferenc, V. d i j Engi Antal. Diesiérő oklevelet 
kapott: ördiög Imre, Fodor János, Csala Sán-
dor, Kiss Illés, Németh Ferenc, Elismerő ok-
levelet: Császár Rudolf, Makra Istvánné, 
Márki József, Papp Ferenc, Kiss János, Né-
meth Mátyás, Ábrahám István, Császár Ist-
ván ós Szekeres Imre. 

Körtefajok: I. dij Magyar Péter, II. dij 
Dobó János, I I I . dij Kéri Illés; IV. dij Fodor 
János. Vegyes gyümölcsökért, pénzbeli d i ja t 
kapott Márki József. 

Terménykiállitás: Difezokilevél: Magyar 
Péter. Pénzbeli dijakat: I. Kéry Lajos, II . 
(Bezdán János, III. Ördög Vince, IV. Kamo-
csa.i Antal, V. Csala Sándor. Dicsérő okieve-
tet kaptak: Márki József, Császár István, 
Nógrádi András. Elismerő oklevelet: Jó já r t 
János, Csucs József, Makra Istvánné, Cson-
k a András, ördög Imre, Ábrahám István, 
Kiss Illés, Szűcs János és Borosok József, 
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X; Esőt várnak. A határidőpiac iránya ma 
elejétől' végiig gyönge vollt. Az időjárás 
ugyanis — már a 'mezőgazdaság javára — 
kedvezőre fordult, nálunk beborult az égbol-
tozat, Bécsben pedig — ha igazat mondanak 
a kósza hírek — ma reggel kiadós eső volt. 
A hosszantartó szárazság miatt igen sokan 
vásárolták a búzát, mert- már attól is tartot-
tak, hogy az -egér-fa Lká/k szárazság okozta 
pusztítása nagyon érzékeny károkat fog 
okozni. Ma, hogy az első remény mutatko-
zott a mezőgazdiasági viszonyok előnyére — 
a iborus idő a ikuüszt lebonyolításra késztet-l 
te. Ámde az érolcsóbbodás mégsem nagy, 
mert a malmok megbizsából felvették a piac-
ra került árut. A forgalom' mindvégig igen: 
csendes volt, de az üzlet inkább az áprilisi 
terminusokból alakult ki. Felmondtak e hó 
30-iki szállításra 3000 q búzát ós 2500 q ro-
zsot. Az októberi terminusokat holnap dél-
előtt 11 órakor fogják berekeszteni. 

x Üzletíelenség. A külföldi tőzsdékről 
ösztönző jelentés ma inem érkezett, az érték-
tőzsde már azért is nagyon csöndesen: in-
dult, mert; a 'belpolitikai helyzet bizonytalan-
sága állandó tartózkodást okoz .a spekulán-
sok körében. Ezért: a pénzpiac kedvezőbb 
híreinek hatása abszolúte inem volt, a forga-
lom később sem tehetett szert semmiféle 
lendületre, mivel az ultimóhalasztás már 
holnap lesz és ezért a kulisz nem kötött szí-
vesen uj üzletet. A nagyközönség és a nagy-
bankok óvatossága még mindig nem hagy 
alább. Általános üzlettelenség közepette alig 
néhány kötés fordult elő változatlan árakon. 
A bécsi piac kedvetlen magatartása is rossz 
hatást tett, ami zárlatfelé 1—2 koronával 
,leszorította az értékek árát. A készárupia-
con a szeszkartell létrehozásáról igen bízta-, 
tó hírek érkeztek, amelyeket a Temesvári 
szesz vásárlásával honoráltak. A járadékpiac 
tartott volt. 

A budapesti gabonatőzsde. 
A hatáiriidőpiaoon ma a kiulisz is csak im-

niel-ámimul vett részt a forgalomban és mi-
vel a vidékről1 sem érkezett megbízás, néha 
azt az impressziót keltette az üzlet., mintha 
egyáltalában nem ds funkcionálna már a ha-
táridőpiac. Az üzlet iránya különben Lany-
hább volt. Egyrészt a borús időjárás folytán, 
másrészt mert az általános üzietelenség foly-
tán szinte önmagáiktól morzsolódtak lie az 
árak. Felmondás 3000 métermázsa bniza és 
2500 métermázsa rozs. Az árfolyamok a kö-
vetkezők: 

Buza áprilisra 11.29. Rozs áprilisra 8.91. 
Tengeri májusra 6.29. Zab áprilisra 7.40. 

A készáruvásáron nyugodt forgalomnál 
alig változott az irány. 

A budapesti értéktőzsde. 
A mai előtőzsde forgalma teljesen pan-

gott, mert a kulisz, már holnap lévén az ulti-
móhalasztás, iuj üzletek kötésétől lehetőleg 
tartózkodott. A nemzetközi, úgyszintén a he-
lyi piac árnivéja meglehetősen tartott volt, 
bár a bécsi vaspiaic gyöngesége ma is rossz 
hatást tett. A határidő-piacon kötés alig volt 
3—4, de az árnivó nem olcsóbbodott. A kész-
árupiacon a temesvári szeszrészvény keresett 
volt. A járadékpiacon a magyar koronajá-
radék tartott áron cserélt gazdát. A zárlat 
üzlettelen, csöndes volt. 

Kötöttek: Magyar hitel 818.50—819.50. 
Osztrák hitel 623. Magyar bank 545—545.75. 
T. szesz 550—551.50. Közúti .vasut 635—636. 
Rlmamurányi ,681.50—682.25. Mencur 277— 
277-50. Ált. kőszén 1034—1036. 

A bécsi börze. 
Kötöttek: Osztrák hitel 621.50. Magyar 

hitel 336.50. Bankverein 513. Unió bank 
586.50. Landerbank 513.50. Osztrák államvas-
út 691.50. Déli vasut 244.50. Rimamurányi 
680. Alpesi bányarészvény 830.50. Török sors-
jegy 227.75. Márka készpénzért 117.77. Do-
hány 350. Prágai vasmű 2960. Skoda 802.50. 
Lombárd 110. Az irányzat csöndes. 
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Felelős szerkesztő : Pásztor József. 
Kiadótulajdonos: Várnay L. 

Városi 

é 
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AZ UJ FÖLDESÚR. 
Szinmü 5 felvonásban Jókai regényéből. Szinre alkal- ' 

mazta: Dr. Hevesi. 

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

Ü i t i M i l Ü M Ü 

Körmendi 
Gömöri 
Tallián 
B. Baróty 
Mihó 
Miklósi 
Simkó 
Csiky 
Kríizlinkovich 
Szatmári 
Balázs 
Turányi 
Kohári 
Szendrő 

APRÓHIRDETÉSEK. 
Fájós f o g á r a vegyen 

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

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

ümlphm» 
«• Urtvetffiggönyök UUO-
aös gonddal vegyileg ftex-
iktatnak otate irak meh 
tett és rövid idő atett 

LUCZA JÓZSEF 
kaimefutf w tisztiténéi 
Uadon-Htea A VaMzta-
Ur sarok. Telefon 
6«eila-tér 3. sz., BaRtek-
pateta. Tetetem 1 « 3 
Fióküzlet: ZENTA, Főtér, 

* * " M 
Szocedi-a. a 

u n a ea vi 

i i r á á á H í l l 

Megr v e t t e m ! 
Egy nagy tétel cosztüm szövetet K 2 7 0 
120 széles gyapjú szövet . . K L20 
Cozmonozi Goldberger Kartonok K —-50 

Cozmonozi Pargetok féláron! 
Pongyolák K 3 80 
Cloth eroplán kötények. . . K 2-50 
Cloth alsó szoknyák. . . . K 190 
Diszes női ingek K 190 
Selyem női harisnyák . . . K 1-30 
Tiszta gyapjú válkendők. . K 3-20 

Alkalmi vételük! Szabott iral(! 

V e r s e n y á r f i k á z 
Református-palota, gőzfürdővel szemben. 

HATÓSÁGILAG ENGEDÉLYEZETT 

emben mészárszék 
• marhahúsának a kf ivetkezök 

Leveshus . . 140 f i l l ér 
Paprikásnak 130 f i l l ér 
Csont nélkül 140 f i l lér 
P e c a e n y e h u s 180 f i l l ér 

S e r t é s h ú s sz in tén m é r s é -
kelt napi é rakon kapható. 

f ö ü z l e t : Belváros , Csel(onics-u. 6 . 

f i ó k ü z l e t : Pe tő f l - sugárú t 27 . ffi? 

MELLIS LAJOS. 

3871/1913. vógr. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a szegedi kir. járásbíróságnak 
1909 évi Y. 2691/2 számú végzése következ-
tében Magyar francia biztosító társaság ja-
vára 745 K. 40 f, s jár. erejéig 1909. évi 
augusztus hó 17-ik napján foganatosított ki-
elégítési végrehajtás utján felülfoglalt és 3200 
koronára ecsült következő ingóságok u. m. 
gőzesóplőgépek nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a szegedi kir. járásbíró-
ság 1909-ik évi V. 2691/32 számú végzése 
folytán 449 kor. 52 fill. tőkekövetelés, ennek 
1912. évi október hó 31 napjától járó 6% 
kamatai 1/z°/o váltódij erejéig, Szeged, Sárkány-
utca 16 szám alatt leendő megtartására 

1913 ÉVI NOVEMBER HÓ 3-1K 
NAPJÁNAK DÉLUTÁNI 3 ÓRÁJA 

kitüzetik és ahhoz a vonni szándékozók ezen-
nel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. 
és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mel-
lett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén 
beosáron alul ,is el fognak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságo-
kat mások is Le- és felülfoglaltatták ós azok-
ra kielégítési jogot nyertek volna, ezen ár-
verés az 1881. évi LX. t.-c. 120. értelmében 
ezek javára is elrendeltetik. 

Kelt Szegeden, 1913. évi október hó. 
Sebesztha, 

kir. hir. vérrehajtó. 

H i r d e t é s e k e t f e l v e s z a 
kiadóhivatal Kárász-utca 9. 

óriási választékban 
érkeztek és nagyon 

Jutányos árak mellett 
bocsájtatnak eladásra. 

ÉS FIA 

szőnyegáruháza 
Szeged, Kárász-utca. 



DÉEM AO Y ARORSZXQ 1913. október 28. 
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h a. ng- versenyirodája 
bér lete! nyit az a lant i 

1. Hangverseny 1913. nov. 10. 

Flesch Károly 
hegedűművész 

Dienzl Oszkár zongoraművész közre-
működésével. 

2. Hangverseny 1913. dec. 15. 

Heinemann S. 
kamaraénekes daiestélye 

Manelbord John zongoraművész közre-
működésével. 

cnyckrc: 
3. Hangverseny 1914. jan. 12. 

Höttges Vally 
dalénekesnő, a berlini udvari opera tagja és 

Wilhelmus Henry 
zongoraművész együttes estélye. 

4. Hangverseny 1914. febr. 14. 

Waldbauer-
Kerpely 

vonósnégyes estélye. 

Páholy 6 személyre K 2 4 . - . Páholy ülés első sor 4 . - , többi sor 3 . - . 
zsöllye első sor 6 . - , 2-től 10-ik sorig 4 . - , támlásszék 1-től 8-ik 

sorig 3 . - , 9-től 16-ik sorig 2.—. 
Bérelni lehet november 5-ig, azontúl az egyes árusítás is kezdetét 

veszi, a következő árakon: 
Páholy 6 személyre K 30, páholyűlés, első sor K 5, többi sor K 4, 
zsöllye első sor K 7, 2-től 10-ik sorig K 5, fámlásszék 1-től 8-ik 

sorig K 4, 9-től 16-ik sorig K 3. 

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

NYOMATOTT VARNAY L. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN SZEGEDEN, KARÁSZ-UTCA I . 


