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Szeged, 1913.
A magyar kereskedelmi
politika uj iránya.
Szerbia albániai törekvései után most
Görögország kalandozik, — de az egész
kérdés inkább diplomáciailag fontos csak.
Az a bizonyos most, 'hogy a gazdasági
élet a Balkán-állaímokban feltámad. A
győztes és területileg erősen megnagyobbodott országok uj fogyasztási tereket
biztosítanak az európai tőkének és iparnak
és a nagy nyugati államok között már
megindult a versengés az uj Balkán meghóditására, a vesztes pedig ismét csak
Ausztria-Magyarország
és a monarchia
kebeléhen a mi kereskedelmiünk és iparunk
lehet, mert a Balkán-államokban ma az
az ur, aki pénzt tud nekik kölcsönözni. A
szállításokat, az üzleteket, az ipari fogyasztást azok a tőkegazdag államok hódítják el előlünk, amelyek a Balkán-államok most bekövetkező nagy fejlődését
pénzzel finaneirozni képesek. Minthogy
pedig mi még annyit sem tudunk előteremteni, amennyi a magunk legégetőbb szükségleteire kell, már most is tehetetlenül
kell néznünk, miként hódítják el iparunk
eddig bevált fogyasztási területeinek egyrészét a nálunk gazdagabb országok. A
magyar export-törekvések
történetében
tehát a balkáni átalakulás forradalmi jelentőségű.

Az énekesnő házassága.
Irta: Strieg 1 F. József.
I.
Szoln okmegye egyik nemesi kúriájában
ringott >a bölcsője, most pedig hires szépség
iés ünnepelt énekesnő. A bölcsőtől a színpadig
azonban nem volt olyan egyszerű az ut, a
mint ezt itt megírtam. Egy dobra került birtok, egy apa öngyilkossága és sok-sok nyomorgás voltaik ennék az útnak a távolságjelzői. A hangjából él most ő maga és vele
együtt elaggott édes anyja és ugyanazon
élősködik könnyelmű öccse, Kéry Elemér,
akit épen könnyelműsége miatt bízott Mariska gondjaira édes anyjuk a búcsúlevelében.
Mariska most Berlinben ejti lázba varázslatos hangjával az előkelő és műértő
német közönséget, miután előzőleg néhány
kisebb-nagyobb német városban hangversenyzett. A 'hír szárnyára kapta és meghívást kapott Berlinbe. Itt csakhamar valóságos udvara volt. Berlin szellemi, születési
és pénzarisztoikraciájának ifjú és öreg világfiaiból verődött össze ez az udvar. Es az ő
•udvarának a tagjai, az öregek ép ugy, mint
az ifjak, mlind éhesek voltak. Ebesek a szépséges Kéry Mariskára. Szépsége és hangja
mindenkit elbűvölt, mindenki áhítozott utána,
de mindenki osak a szeretőjévé akarta tenni.
Eleinte elkeserített ék, később mér csak
boszantották a becsületeért tett ajánlatok,
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II. évfolyam 256. szám.
A földrajzi fekvés folytán Szerbia,
Bulgária és a volt Törökországnak a Balkán szövetségesek által meghódított területei kínálkoztak exportterületekként iparunk .számára és egész exportpolitikánk
arra volt irányítva, hogy a Balkán-államok mezőgazdasági termékeit kicseréljük
a mi iparunk termékeire. Ezen az alapgondolaton épültek fel a Balkán-államokkal való kereskedelmi szerződéseink is és
habár a legutóbbi
kereskedelempolitikai
korszak agrár védővámos jellege a Balkán-államok produktumainak behozatalát
nagyban .megnehezítette és ezért ipari kivitelünk ezekre az államokra szintén megnehezült: mégis a m a g y a r export-politika
vezérlő elve megmaradt, a Balkán-országok ipari meghódítása. Ebben a törekvésünkben állott be mostan döntő jelentőségű fordulat. Nem mintha a Bálkán elveszítette volna ránk nézve értékét, a geográfiái fekvésben rejlő előnyeit, hanem a
nagy európai államok a pénz
hatalmánál
fogva teljesen a maguk gazdasági
érdekköré bevonják az uj Balkánt és ezzel exportunknak hatalmas, erős versenytársat
teremtenek ott, ahol a természetes körülmények folytán a mi versenyképességünk
eddig meg volt.
E változott viszonyok következtében
kereskedelmi helyzetünk a
Balkánnal
szemben gyökeresen megváltozott. Eddig
a Balkán agrártermékek és főleg az állat-
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tenyé:ztés csaknem egyetlen biztos és alkalmas piacát képeztük és ez a .ránk való
utaltságuk kiküzdötte iparunknak é s kereskedelmünknek a m a g y a r exportérdekek
érvényesülését, vagy legalább is elősegítését. Most a finanszírozó államok és a
Balkán közt a kölcsönök folytán létesülő
érdékkapcsolat oly szoros szálakat fűz, a
melyeknél fogva ez utóbbiaknak agrárfeleslege a nyugateurópai , államokban is
piacra találhat, annál inkább, mert ,a kölcsönt nyújtó államok a Balkán exporttörekvéseiit, ezek élőmozditására
irányuló
vasúti és hajózási politikáját hathatósan
elő fogják mozdítani ,és a Balkán-államok
most már nemcsak Galacon át, hanem
közvetlenül
Földközi-tengeri
kikötőkből
lesznek képesek a vizi utat Nyugat-Európával kihasználni. Ugy, hogy Szerbia ,és
Románia ránk való utaltsága az agrárexport terén lassan-lassan meg fog szümni
és ezzel elveszítjük rájuk nézve jelentőségünket, ami viszont azt hozza magával,
hogy ipari kivitelünk ezekbe az országokba nagyon meg fog csappanni. A közelgő
kereskedelem-politikai kampány során ezek
a megváltozott
erőviszonyok
súlyosan
éreztetni fogják hatásukat és el lehetünk
arra készülve, hogy exportérdekeink-számára előnyöket és kedvező előfeltételeket
kialkudni sóikkal nehezebb lesz, mint eddig.
Ezzel a kedvezőtlen auspiciummal indulunk majd bele a Balkán kereskedelmi

de most már ott tart, hogy még csak nem is vetlenség az egész, szólt erőt véve magán
boszamikodlik a szerelmi árlejtésekért. Meg- a művésznő.
— .Legyen őszinte, kérlelte a báró. Én
szokta. A következetes visszautasításnak
aztán az lett a vége, hogy a tolakodóbbak magát még sóba sem láttam sir ni, nagy oka
másfelé próbáltak szerencsét. Elmaradoztak, kell, Ihogy legyen rá,
— Téved báró ur, csekélység az egész.
de helyükbe ujabb és ujabb próbálkozók lépRégi rossz emlékek leptek meg, válaszolt a
tek.
)
Lil'ienheim Oszkár báró azonban kitartó leány, afciln meglátszott, milyen fáradságába
volt. Nem egyszer hangoztatta intim baráti 'kerül könyeimek a visszatoltása. Nem is
győzte sokáig, mert sokkal nagyobb volt a
körben:
bánata, mint az akarata. Két orcája olyan
— Némelyik vad hajtóvadászaton kerül volt a könyöktől, mint egy-egy harmatos
' teritékre, más vadnál meg csak a lesből való rózsaszirom.
vadászat vezet célra. Ebez az utóbbi módKözben a báró tekintete az asztalra tészerhez' pedig szliivós kitartás szükséges.
vedt, melyen egy nyitott levél feküdt. Mig
Biztosira vette, hogy Kéry Mariskával, Mariska a zsebkendőjével száritotta fel a
szembeni is végül csak győz a kitartás. Hű- könyeit, Lilienbeim nem törődve a köteles
ségesen követte városról-városra és elhal- diskrécióval, felkapta a francia nyelven irt
mozta «a hódolat minden jelével. S azon való levelet és olvasta:
igyekvésében, hogy Kéry Mariskát szeretőMariska édies!
jévé tegye, esze ágába sem jutott, hogv feleségül is vehetné. Erre különben egyetlenegy
Három napi időm van 10.000 K becsületudvarlója sem gondolt. A nőknek két kategó- beli adósság megfizetésére. Akárhonnan keriája van, akiket a férfiak szabad prédának rítsd elő ezt az összeget és küldd el nekem.
tekintenek. Egyik, az özvegyasszonyok, má- Ha ez az összeg a határidő lejártáig nem áll
sik, a művésznők kategóriája. Velük .szem- rendelkezésemre, kénytelen vagyok boldoben' a férfiak sokkal többet engednek meg gult édes atyánk példáját követni. Gondolj
maguknak, mint más nőkkel szemben.
az ő búcsúlevelére és ne hagvd cserbe
szerencsétlen öcsédet.
Egy vasárnap délelőtt minden bejelenElemért.
tés nélkül állított be Lihenheihi báró Mariska
Mire Mariska észrevette és a levél után
lakására. Mariskát sirva találta.
— Mi baj, mi baj. édes Mariska? — kapott, a báró már el is olvasta azt, A művésznő felháborodottan tiltakozott ezen brukérdezte aggódó részvétté! a báró.
— Semmi, kedves báró, csak múló ked- tális indiskréció ellen. A báró azonban nem
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szerződések tárgyalásába és joggal tart-

A városi tisztviselők
adósságai.

hatunk attól, hogy az egész m a g y a r kiviteli politika gyökeres
revíziójára
lesz
— Mit főznek a torony alatt?
szükség, hacsak amúgy js minimális ipari
kivitelünknek még lényegesebb megcsap- j
(Saját tudósítónktól.)
A szegedi városi
panására nem akarunk reáfanyalodni. Uj •tisztviselőik között különös érdek-ességü .mozfogyasztási
területek után kell tehát néz- galom van keletkezőben, amelyről sok szó
nünk a veszendőbe menő Balkán-államok esik -mostanában a városházán. Az a ihir
minden talpalattnyi területe helyébe és terjedt el ugyanis, h-ogy néhány törvényhatósági- bizottsági tag indítványt fog terjeszezeket az uj területeket csakis a távolabbi teni az egyik legközelebbi közgyűlés elé, a
keleten és a tengerentúli nyugaton
fogjuk mélyben valamiféle módját ajánlják majd a
megtalálhatni.
A Balkánnállamok megvál- tisztviselők adósságai konvertálásának. A
tozott viszonyai rá fognak kényszeríteni a nyomasztó drágaság! viszony-ok és a nehéz
világ-export megteremtésére.
Az a kényel- megélhetés miatt állandóan pan-as-zkodinak a
tisztviselők, akiknek a túlnyomó része tudmes politika, amely eddigelé csak a szom- valevőleg egyáltalán nincs- megelégedve az
szédba sétált, ugy látszik végképen be- uj fizetésrendezéssel, mert azt tartják, ihogy
rozsdásodik és helyébe kell lépnie a nagy- az csupán -egyeseknek kedvez, de arról,
szabású exportpolitikának, amely a távoli hogy a tisztviselők összessége jobb dotációt
piacokai iparkodik majd meghódítani és kapjon, szerintük nem gondoskodik. Hivatkoznak itt arra, hogy amikor a bizottságok
velünk gazdasági érdekkapcsolatba hozni. a fizetés-rendezés -ügyét tárgyalták, a főjegyEnnek ,a nagyszabású
exportpolitikának ző éleve hangsúlyozta, h-ogy fizetésemelésről
azonban első és mellőzhetetlen előfeltétele nincs szó, hanem csaik a fizetési fokozatokegy hatalmas, önálló magyar nemzeti ten- nak az állami skálához hasonló uj beosztágerhajózás.
Ha a kormány által elkészí- sáról, Az, u j beosztás révén sokan jut-ottak
előnyökhöz, ezt elismerik a tisztviselők is,
tett hajózási szerződéseik ennek a szem- de a kisebb állásban lévőknél alig két-hápontnak megfelelnek, ugy azokat gazdasá- rom -korona a differencia havonként. Mintgunk érdekében gyorsan meg kell csinál- hogy ezzel a város, amint beszélik,, nem
ni. Ha az állam bármily áldozatokkal meg segített -rajtuk, most aztt szeretnék, ha az
tudja teremteni azt a magyar
tengerhajó- adósságaikat rendezné a város, mert havonként e z e k em-észtik -föl a fizetésűnek egy
zást, amely n a g y a r á n y ú kiviteli politiká- jelentékeny részét. A mozgalom oda konMunak lebonyolítására alkalmas, — ugy erre d-ál, hogy megfelelő garancia ellenében a váa célra semmi áldozat sem sok.
ros vegye át a tisztviselők adósságát. -Hogy
mennyi ez az -összeg, azt határozottan nem
Nagy probléma előtt áll tehát gazda- tudni, van- olyan tisztviselő, akinek ötszáz és
ság-politikánk. Megmenteni a Balkánból van- Olyan, akinek öt, sőt tízezer korona
számunkra azt, ami még menthető és pót- adóssága van. Olyanok is akadnak néhálást találni az elvesztettért ujabb távoli nyan, akik adósságmentesek. A tisztviselők,
piacokon: — ez a kettős feladat hárul már ha a dolog -csakugyan komoly fordulatot
nyerne, preciz módozatokat tudnának ajánmost a kormányférfiakra és közgazdasá- lani a terv megvalósítására. Munkatársiunk
gunk aktív tényezőire.
•érdeklődött eziránt néhány városi tisztviselőCsak azután a parlamenti, párt és nél, akilk a következőket mondották;
személyi érdekek meg ne akadályozzák az
ilyen terveket!

sokat törődött a tiltakozással, hanem elérkezettnek látta az időt a lesből való kitörésre:
— Csak egy látogatásába kerül és öccse
-meg van mentve.
— Báró ur, ez aljasság! kiáltott szinte
magán -kiviül Mariska.
— Fontolja csak meg higgadtabban- a
-dolgot, felelte Liliienheim, és elfogadhatónak
fogja találni ajánlatomat.
— Báró ur, ott az ajtó! szólt a haragtól -kipirultain Mariska és ajtót mutatott vendégének.
— Csókolom a kezeit, búcsúzott a báró,
majd szemtelen biztossággal folytatta:
— Délután öt órakor várom a lakásomon.
Ezzel a báró távozott, Mariska pedig
•levetette magát a pamlagra és teljesen átengedte magát a gondolkozás nélküli fáj-daloimna-k és keserűségnek.
II.
Idegesen jár föl és alá pazar elegá-neiával berendezett garooinlakásában báró LiliénIh-eiim. Meg-meg-áll egy pi-llanátra, majd az
ablakhoz lép -és fürkészi az utcán járó-kelőket. Bizsereg minden idegszála az izgalomtól. Megint végigjárja a lakást. iMiég csaik
fél ötöt mutat az óra, de azért minduntalan
az ablakhoz rohan. Leül az Íróasztalához, és
-rágyújt egy -cigarettára. Alig szippant egyetkettőt, a hamutartóba dobja. Csakhamar egy
másik füstölög a szájában, melv rövidesen
az előbbi mellé kerül. Hot a fali-óráin nézi a
percek keservesen lassú múlását, hol a zsebóráján. Boszantóan kimért lassúsággal mutatja az időt mindkettő. Feláll és ismét leüli
Egy ujabb cigaretta. Az ablakhoz huz egy
karosszéket és ideges türelmetlenséggel jár-

— A cél az, h-o-gy a vár-os-i tisztviselők
valahogyan megsz a hadai lj-ariak azoktól a
nyomasztó anyagi gondoktól,
amelyek
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miatt kin ós keserűség, örökös zaklatottság
az életük a családjukka-l egyetemben. Meg
volnánk mi elégedve a fizetésrendezéssel, ha
az adósságok tengere nem nyomná a vállunkat. Az adósságok törlesztésén havonként olyan summa usz-ik el a fizetésünkből,
hogy -a megélhetésre alig marad valami.
Aztán u j gondok, uj szükségletek kerülnek,
ezekre már nem telik, tehát ujabb adósságokba kell belemen nünik. Nem akanu-n-k mi
t-olakodóak és szerénytelenek lenni, csupán
azt szeretnők, ha anyagilag olyan rendezett viszonyok között élhetnénk, mint például a nagyobb bankok tisztviselői. Szeged városának sokkal több vagyona van,
mint például a Pesti Magyar .Kereskedelmi Banknak, mégis ez a -bank megtette azt,
hogy a kötelékében lévő tisztviselők adósságait életbiztosítási kötvények alapján teljesen rendezte. A bank tuil-aj-doniképen csak
előlegezte az összeget, -mert azok az életbiztosítási kötvények utján szmkszesszive meg
térülnek neki. Hát igy gondolják adósságaik konvertálását a. városi tisztviselők i-s.
Precízebben: kötnének például egy háromezer koronás életbiztosítást, amelynek ellenében a város ugyanolyan összegű adósságunk kifizetését vállalná magára. A havi
járulékokat természetesen havi fizetésünkből levonásba -hozná a város, amihez készséggel hozzájárulnánk. Már most, ha egy
olyan tisztviselő meghal, akinek a,z adósságát konvertálták, akkor az életbiztosítási
kötvényben kikötött háromezer korona a
városra száll át, tehát a város visszakapja
a pénzét. Ugy hallottuk, hogy a tervet egy
városatya a közgyűlés elé akarja vinni -és
most várjuk, lesz-e belőle valami, vagy
sem.
Ez az -egész mozgalom nagyon a csirájában van imé-g és mii- ugy gondoljuk, h-ogy
aligha remélhetik a tisztviselők a közgyűléstől azt, h-ogy akkor, amikor a 'három milliós

tatja a szemét az utcán hala-dóko-n. Percnyi hogy lekiáltson Mariskának: Níe jöjjön föl.
időközökben újra im-eg u-jra előkerül a zsebé- Ne jöjjön- föl, mert — szereti.
ből az óra, mely, mintha ingerelni akanná
Eddlig solha nem sejtett, soha neim érzett
las-suságával a gazdáiját. Még csak -három- öröm járta át a szivét, a lelkét, az agyát,
negyed öt. Ki-nos és idegesítő várakozással minden porcikáját, mikor a Mariskának vélt
telik el a következő negyedóra. Jön, nem jön, -karcsú, magas alakban- egy egész ismeretlen
egyre az jár a fejében. Az egyik percben nőt látott.
biztosra veszi Mariska jövetelét, a másikban
— Hála Istennek! sóhajtott fel meg•ép az ellenkezőjét gondolja.
könnyebbülten.
A következő -pillanatban
azonban
ismét
az
aggodalom vá-ltotta -fel az
— Nem j ö n . . . nem fogja feláldozni az
ártatlanságát... inkább hagy egy becstelen i iménti -megkönnyebbülést:
— De hátha mégis eljön-?! Talán csak
életet elveszni, imiint a saját becsületét...
-késik
egy kissé! Js-ten-em, csak ne jönin-e!
Azután ép ellenkezőleg:
Ha
eljön,
akkor — eladó nő. Akikor szere— Lehetetlen el nem jöninie... el kell
tőmimé
lehet,
-de nem lehet a feleségem. Borj ö n n i e . . . -meg kell, hogy mentse az öc-cs-ét
zasztó
lenne,
-ha eljönne . . .
bármi áron . . . öccse atyjuk búcsúlevelére
A
templom
tornyában fél hatot kongott
hivatkozott -és atyjuk öngyilkos v o l t . . . nem
az
óra.
Végtelen
boldogsággal sóhajtá:
juttathatja ugyanerre a sorsra az öccsét...
— Hála, hála neked, jóságos Isten. Most
S az utcán járó tömegben kutató tekin- már nem jő. Megyék és megkérem a kezét.
tete felfedez egy kar-csu, magas alakot. EgéElőbb azonban- -leült az íróasztalához,
szen a Mariska alakja. Szive hevesen dobog, kiállított egy -csekk-lapot 10.000 K-ról és
-erei szinte hallhatólag lüktetnek. V,alaimi személyesen adta fel a postán Réry Elemér
különös érzés fo-gja e-1 a szivét. Egy pillanat címére.
alatt valami csodálatos változás im-ent végbe
A csekk-lap elisimervénye volt Kéry
bensejében. Aminek a teljesedését annyira •Mariska jegyajándéka.
kívánta, ami után hónapok óta áhítozott, a
miért a fél vagyonát is szívesen- áldozta
•
*
volna, annak a bekövetkezésétől m-ost —
retteg. S a magas, karcsú alak mindinkább
Miikor pedig a dúsgazdag, ifjú Lil-ien-közeledik.
h-eiim báróné, szül. nagykéri Kéry Mariska
— Aljas kéjencség tőlem, becstelenség, meglátta a pompás ihiintóról a tavaszi napigy visszaélni a kényszerhelyzettel. Ez nem sugár, ragyogó verőfényében a ililienheiimi
is megvásárolt, hanem kiuzsorázott szerelem. kastély impozáns kör vonatait, gyöngéden
megszorította Lilien'heim karját és — mély
Megundorodott önmagától. A nő pedig hálával gonldolt galambősz édes anyjára, aki
imá-r majdnem -ott van az ablaka alatt. Ugy hirtelen rosszullétével, amna'k idején akaratlaérezte magát, mint a kezdő tolvaj, aki az nul- is lemarasztalta őt első találkájáról.
utolsó piillanatbani riad vissza a gonosztettnek elkövetésétől, -Kihajlik az ablakon,
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kölcsön ára is magasabbra szökkenit, s amikor a kövezési 'program megvial'ósitására
megint kölcsönt Ikeresnek, belemegy ilyen
áldozatba, amely mégis jelentékeny annyiban, 'hegy az, adósságok összegét a városnak
előlegeznie kellene.
sasaaB.aiieBBBBaa.eiaMBaBBa.asBSBaasiaaEBsaaBsaBaaEaa

Olaszország és a monarchia
Görögország ellen.
— Hírek a Balkánról. —
(Saját tudósítónktól.) Szerbia ntán már
meg Görögország okvetetlenkedik, annyira,
hegy a váratlan albániai hódításait, illetve
betörését nem lehet tétlenül nézni. Bécsből
és Athénből érkezett jelentések azt mondják,
hogy Ausztria-Magyarország
és
Olaszország végre komoly lépést jett Athénben és
a hatalmaknál, hogy Albánia határainak kijelölését megsürgesse. A két hatalom egybehangzó jegyzéket intézett a többi hatalom
kormányaihoz, melyben felhívja azok figyelmét arra, hogy Görögország nem respektálja
a londoni konferencia határozatait és megzavarja a nemzetközi hatámmegállapitó bizottság munkáját. Bejelenti a (kiét jegyzék,
hogy a nemzetközi bizottság mindazokat a
területeket, melyek a görög hatóságok ellenállása miatt nem vizsgálhatók át, egyszerűen
Albániához csatolja és ily módon munkálatait
legkésőbb november 30-ig befejezi. A görög
csapatoknak január elsejéig teljesen el kell
hagyniok az albán területeiket.
E jegyzék másolatát Ausztria-Magyarország és Olaszország követei átnyújtották
Athénben a görög kormánynak és egyúttal
barátságosan, de nyomatékosan arra kérték
a kormányt, (hogy ilyen érteleimben adjon
utasítást csapatainak és a határszéli görög
lakosságoknak. Berlini jelentés szerint Németország szintén barátságosan figyelmeztette Görögországot, hogy a londoni határozatot respektálja. ,
Belgrádból jelentik, hogy a szerb és a
montenegrói határt végre sikerült
teljesen
megállapítani, ugy hogy e kérdés miatt nem
várhatók bonyodalmak. *
A mai napon még a következő jelentések
érkeztek:
UJ JEGYZÉK GÖRÖGORSZÁGNAK.
Bécsből jelentik: Az osztrák-magyar
monarchia és Olaszország ujabb jegyzéket
is Jognak intézni a görög kormányhoz. Ebben a jegyzékben három követelést állítanak fÖl.
'
: 1'
j ~'
1- bel,szólítják Görögországot, hogv gondoskodjék az albán nemzetközi határfbizottság munkáiáinak zavartalanságáról.
3. Hívja vissza Bél albán iából 'az úgynevezett szent zászlóaljakat, görög önkénteseket. amelyeik megtámadták a hatáirbizotteág
tagjait és
3. a görög csapatok haladéktalanul ürítsék ki Argirowasztrót. Goricát és Santi
Oüarantát.
A FRANCIA ÉS ANGOL SAJTÓ
Páris, november 3. Az osztrák-magyar
monarchia és Olaszország jegyzéke a francia sajtót egészen fölkavarta. A mai reggeli

Mi lesz a Ház keddi ülésén?

lapok izgatott hangon kommentálják ezt az
eljárást. A félhivatalos Matin agy ,ir, hogy
— Az Igazságügyi javaslatok. —
Ausztria-Magyarország és Olaszország eljárása sérelem a hármas entente-ra nézve.
(Saját tudósitónktól.)
A Ház holnap,
Kétség-felen ül azt bizonyltja az athéni diplo- kedden ülést tart. Napirend: az igazságügyi
máciai lépés, hogy a monarchia és Olaszor- javaslatok. Azok, melyeikkel az igazságügyi
szág semmibe se veszi a hármas entente-ot. bizottság már elkészült, a konzuli bíráskodás
A bécsi és a római
külügyminisztériu- reformja, az egységes ügyvédi és bírói vizsmok nem tartották szükségesnek előzetesen gáról szóló törvényjavaslat és az esküdtszék!
érte.sitemi a hármas estente kormányait ké- reform. A munkapárt teljes erővel felkészül
szülődő lépésükről. Csupán az történt, liogy a holnapi ülésre. A Délmagyarország munkaaz osztrák-magyar monarchia és Olaszor- társa ma beszélt Szász Károlyilyal, a képviszág nagykövetei Párásban, Pétervárott és selőház alelnökével, aki a keddi ülésről a
Londonban szükségesnek jelezték a nagyha- következőket mondta:
talmak részéről, hogy fölszólítsák Görögor— Bőséges anyag van együtt és várja
szágot a londoni nagykövetségi konferencia
a plenáris elintézést. Az igazságügyi bizotthatározata érteiméiben azoknak a területekság elkészült a törvényjavaslatok nagy rének kiürítésére, amelyeket a reunió Albániászével. A Házban az ©gyes javaslatok tárnak itélt, de azt óvatosan elhallgatták, hogy
gyalása kapcsán számos felszólalás várható
a monarchia és Olaszország ilyen irányban
és azt hiszem, november 18-ig, arnig a deultimátumhoz hasonló jegyzéket fognak átlegációk megkezdik tanácskozásaikat, a Ház
nyújtani Athénben. Nem vették tekintetbe
A delegációk ülése
a hármas entente-nak azt a hivatalos nyilat- állandóan ülésezhetik.
alatt
a
parlament
szünetel,
tehát raem leszkozatát, hogy ők is európai kérdésnek tekinnek
párhuzamos
ülések.
Az
elnökség a holtik az albán határok megjelölését.
napi napra semmiféle rendkívüli intézkedést
Egyes lapok azt hangoztatják, hogy ha nem tett.
Franciaország és vele Anglia és Oroszország
Az ellenzék ma is azon az állásponton
béketűréssel néznék a két ellenlábas állam
van, mint a legutolsó alkalommal: nem 'hajtörekvéseit, akkor a legrövidebb idő múlva
landó elárulni a taktikáját. Az ellenzéki párhozzálátna Olaszország és az osztrák-magyar
tok állandó kontaktusban vannak; ma este
monarchia, hogy egymás között felosszák Alés holnap reggel tanácskoznak arról a kérbániát.
désről, hogy résztvesznék-e a parlament holAz angol sajtó mérges hangon tárgyalnapi
ülésén és ha igen, milyen lesz a harcja az athéni diplomáciai lépést, amely alkalmodoruk?
Az ellenzék túlnyomó részének
mas arra, hogy ismét elmérgesitse a külpoliaz a fölfogása és hangulata, ihogy az esküdttikai helyzetet.
széki reformnak és sajtóreformnak törvényÚJJÁSZERVEZIK A TÖRÖK HADnyé válását minden eszközzel meg kell akaSEREGET.
dályozni.
Konstantinápoly,
november 3. Tegnap
Az egyesült függetlenségi pártok ma
császári irád'é jelent meg a német 'katonai este ülést tartottak. Az ülés előtt még elnöki
nevelő misszió szerződtetése ügyében. 'Ez, a
misszió hivatva van a török hadsereg teljes tanácskozást is tartottak, délután hat órától
reorganizálására, a fegyelem
helyreállításá- kezdve. Tárgy volt vájjon az egyesült fügra és a politizáló tisztek eltávolítására. A getlenségi pártok bemenjenek-© a keddi
misszió élén álló német tábornoknak messze- ülésre?
menő jogköre lesz.
Károlyi Mihály gróf volt az előadó. BeAZ ALBÁN TRÓN JELÖLT.
szédében: utalt arra, hogy az ellenzék nem
Róma, november 3. Bécs és Róma között lehet továbbra tétlen szemlélője az esemébefejeződtek a tárgyalások Wied herceg je- nyeknek, hiszen a parlamentben olyan javaslöltsége ügyében és a herceg hajlandónak latokra kerül a sor, melyek az ország jövőnyilatkozott arra, hogy alávati magát az al- jére vonatkoznak.
bán törzsek választásának. Nemsokára hivaAmikor Károlyi Mihály gróf, úgyis, mint
talosan közlik a hatalmakkal a herceg jelölt- szcinolk és úgyis, mint elnök, befejezte a beségét.
szédét, abból hiányzott egy fontos kérdés,
ami miatt volta'képen összehívták a mai
..BOBSBB
ülést, tudniillik, az ellenzék bemegy-e holnap
Asqulthet megakarták verni. Vad hév- a parlamentbe? Végül is ugy határoztak,
vel támadnak, gyújtogatnak, rombolnak, inzultálnak megint ujabban az angol s z ü f r a - hogy a kérdést függőben tartják a holnapi
zsettek. Szombaton Asquith miniszterelnökre háaülés kezdetéig, amikor tanácskozni fogkerült a sor, akik ellen Sterlin
közelében, nak Andrássy Gyula gróffal s az ő véleméSkóciában, vakmerő merényletet követtek el. nye dönti el, bemenuek-e az ülésre.
A miniszterelnök
automobil-kiránduláson
Akiik Andrássy Gyula grófot valamenyvolt, a szüfrazsettek meglesték az országúton a gépkocsiját, törött borsot szórtak a bel nyire ismerik, azok tudják, hogy Andrássy
sejébe s a zűrzavarban egyszerűen meg Gyula gróf bár támadja Tiszát és pártját,
akarták verni Asquithet. 'Csakhogy .a kor- viszont nem 'kiván mereven elzárkózni . a
mányelnök tudja, hogy lesnek rá szoknyás
ellenségei s fedezettel utazik. Automobilját parlamenti tárgyalásoktól és hogy a múlt
egy másik követte, azon egy csomó rendőr héten is bement az ellenzék a Házba, az főfészkelt, azok aztán a kellő pillanatban elő- ként Andrássynák köszönhető.
ugrottak és szétkergették az elszánt nőket.

legjobban és legolcsóbban
:: az újonnan megnyílt ::

bútor
és mindennemű lakásberendezési

cikkeket

és szönyegházában
szerezhetők be.
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Híres bűnperek.
— Előkelő vádlottak.*) —
Irta: Zsoldos Benő.
II.

Hetvenöt esztendővel ezelőtt, hírneves
vádlott állott a Court af Queen's Beuch szigorú Ítélőszéke előtt, melynek elnöke: Lord
Derűm® n akikor terimésizetesen még nem sejthette, hogy az a túlságosan is választékos
öltözetű fiatal „honatya", Benjámin Diisnaeli,
ki harmincnégy éves volt akikor, hosszú esztendők rmultán mint Lord Beaeansüeld a
Derby-Kabinet megdönthetetlen erőssége, a
kincstár első lordja, három évtized elteltével pedig az angol1 kormány nagyhatalmai feje lesz . . .
Annak az 1838. év őszén tárgyált emlékezetes rágalmazása perinek, aimiellyben a spanyol zsidó születésái Disraeli „büntetlen előéletű" vádlottként volt megidézve a biróság
elé, — kezdő szálai az 1837. évi általános1 választásokig vezetnek vissza bennünket, a mikoron is a „Vivien Gráy" oirnü első regénye
révén már ismert nevü Disraeli többszöri sikertelen kiisiérlet után, konservativ programmal a képviselőtársa: Windhaui Levis mellé,
mint a maiidlstone-i kerület másik képviselője,
végre is bejutott az angol parlamentbe, s ekként neve (után illeszthette a büszke M. P.
(Meimbier of Parliament) betűket. Nem tartozik most ide annaik fejtegetése, hogy az ő
maiig is emlegetett szüzbieszéde, melyért akkor majdnem kidobták szegény fejét a Westminster öreg kapujára, — a legcsutfosiaibb kudarccal végződött. Elvégre is, az ominózus
első fellépés után annál híresebb államférfin
lett később Angoilországnak.
A következő (1838.0 év tavaszára: iniár ismét választás volt a maidsfone-i kerületben:.
Windlhem Levis ugyanis meghalt s a konzervativ-párti John Minet Pector lett: az utóda.
Ez ellen a választás ellen aztán a vesztes: félnek, a liberális Abrahaim W. Roberts-nek a
pártja petíciót adott be oly kiváló jogi képviselő utján, mint Austin londoni ügyvédi, ki
egyik főszereplője ennek a hires rágalimiazáisi
pörnek. Azon a napon, mikor az Alsóház egy
speciális bizottsága iLond E. (Brrace eln|öfciésévcl ezt a petíciót tárgyalta, az egyik esti lapban Diisiraeli-re nézve épen nem kellemetes
közlemény látott napvilágot, :E cikk szerint
ugyanis a kérvényezőik ügyvédije: Austin a
petició tárgyalásán tartott beszédeiben azzal
vádolta volna Disraelit, hogy ez áz 1873-iki
választáson a maga javára megvesztegette a
választókerületet, s az akkor tett hangzatos
Ígéreteit taljesitetlleinülí hagyta. A szenzációs
leleplezést természetesen siették átvenni iaz
összes londoni ési vidéki hírlapok.
A .meglepődött Dismaeli legelső sorban is
a bizottság elnökéhez, Lord Bruce-hoz fordult félivilágositásért. A nemes lord, kiről azt
mondják, hogy nagy mértékiben rosszmiáju
ember volt, olyan kétes tartalmú nyilatkozatokat tett az elégtételt kereső Disraeli előtt, a
mikből teljes jóhiszeműséggel1 következtethette, hogy Austin a lapokban szellőztetett
állítólagos kijelentéseit bizony csakugyan
megtette.
lErre aztán a magát sértve érző Disraeli,
•első felháborodásában — egy angyanám rnétges hangú s maró gúnnyal iirt levelét tett közzé London akkor legelterjedtebb napilapjában, a Morning Post-ban a szerkesztőhöz oi») Felolvastatott a szegedi Dugonics-Társaságnak október 26-án tartott felolvasó-ülésén.
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hegedűművész amerikai körútja előtt
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következő műsorral:
1. a) BACH, Allegro adagio.
b) NADIN1, Concert, E-moll.
2. a) FANCONS-KRE1SLER, Slcillano,
b) MARTINI-KREISLER, Andantino.
c) TUGNANI - KREISLER,
dium.

Praelu-

3. a) SCHUBERT- V1LHELMY,
AveMarla.
b) SARASATE, Spanyol táncok.
c) BRAHM-JOACHIM,

i

Magyar

táncok.
4. PAGANINI, Fantázia.

r

Jegyek

már

válthatók:

Várnay L.
hangversenyirodájában
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mezve. E levél főbb tartalmából a következő
kitételeket látom szükségesnek e helyütt kiemelni:
Az Austin állítása teljesen, hazug.
Nincs unnak még a legcsekélyebb alapja sem.
Én magam sem közvetlenül, sem1 közvetve sohasem bocsátkoztam pénzbeli lekötelezésekbe
Maidstona választóival, sem nekik pénzbeli
ígéreteket nem .tettem, amiért is én azokat
sem meg nem szeghettem, sem teljesítetlenül
nem hagyhattam . . . Ugy vagyok értesülve,
hogy teljesen céltalan, sőit ésaszerütlen dolog
bárminemű elégtételt várnom azokért az arcátlan rágalmakért, — mert hát Astin tisztességes hivatásu tagja annak az ügyvédi karnak, melynek gyakorlati első alapelve — ugy
látszik — az, hogy mondhatnak akármit, csak
az a fő, hogy jól megfizessenek érte.
. . . Ez lehet a szokása az Austin hivatási körének S lleihet, Ihogy társadalmi szokás annak gyakolatbavéiele, ide a magam részéről
n gy tűnik fel előttem, hogy semmivel sem
jobb az, mint egy utálatos és tűrhetetlen zsarnokság, melyet én sem fogok hallgatagon,
szemlélni . . . Ismétlem tehát, hogy Austin
állítása hazug volt, s .abból, hogy ő azt egyáltalán meg sem kísérelte kimagyarázni, azt
következtetem, hogy az az ő kijelentése egy
felbérelt szón oki ásnak hetvenkedő mesteriken
dése volt csupán, egy laza nyelvű ügyvéd
hitvány szabadságát használva fel arra, hogy
hazug tényt állítson, sőt még a valótlanság
tudatában kövesse el azt!"
Ezek az epébe mártott sorok egy vélt
igazságtalan támadás megbösszulását célzó
kifakadások, uyilvánvalóan rászolgálnak arra, hogy értük Austin uram már csak a megsebzett ügyvédi tisztesség érdekében is, irgalmatlan rágalmazási pert zúdítson a haragos Disraeli nyakába. Meg is tette nyomban
a bűnvádi feljelentést nemes ellenfele ellen s
ezzel kezdetét vette a múlt század első évtizedének egyik legjellegzetesebb bünpere.
A Court of Queen's Hemch 1838. november 22-én tartott bűnügyi fő tárgyalása iránt
szokatlanul nagy volt az érdeklődés .az egész
angol politikai világ és társadialom részéről.
Disraelinek, — vádlottnak ekkor már — a
bűnvádi eljárás tartama alatt, alkalma nyílt
meggyőződnie arról, hogy a Moming-Postbeh sértő tartalmú levelet téves információk
alapján irta meg. Védekezésében aztán, —
főként mikor a vád képviseletében Campbell
a leghatározottabban tagadta, hogy Austinnak a Disraeliit sértő tényálfliitálsok használásában bárminemű része is lett volna, lovagiasan is kifejezést adott a cselekménye megbánásának.
— Beismerem, — úgymond — tévedtem
annak feltevésében, hogy Austin. valóban
használta volna velem szemben a sértő tónyáilitásokat s bánom és sajnálom, hogy megsérthettem egy oly tiszteletreméltó, müveit
és tekintélyes férfiú érzéseit, aki ímeg selm
kisórlette a sértést velem szemben . . . Aim.í
az ügyvédi kar elleni sérelmet illeti, bizalommal fordulok lordságtokhoz, hogy bárhogyan,
helytelenítsék is önök az én nézeteimet, bármily visszataszítók, bármennyire támadók és
bármily gyűlöletesek legyenek ils lazok önök
előtt, nem fogják megengedni azt, hogy ón
vád alá helyeztessem a.z egyik sérelem miatt,
és bűnhődjem a másikért!
E férfias nyilatkozat hatása alatt a főálkmügyész (Attorney iGeneral) nem kérte
az ügynek Ítélet alá bocsátását, miután Disraeli ekként teljes elégtételt szolgáltatott á
megtámadott Austin-nak. Lord Denmán, a® el
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Iiök pedig a vácteleijtés folytán imiinidiein további eljárást megszüntetett DiisuaeLi etilen.
— Végtelenül kibéksitőbb a bíróságra nézve, — jelenítette ki Loild Denrnán a határozat
kdhirdietésekor, — /ha az ügy ilyen módon; ért
véget, mintha ia törvény szigorát kellett volna alkalmazni avval az egyénnel szemben,
akii az elégtételt most teljesen megadta - . .

Az önkéntes kalandja.
— Szegcdi történet.

-

(Saját tudósítónktól.) Életrevaló módon
szerzett elégtételt magárnak és a leányának
egy szegedi úriasszony, mert, a nagyon, szép
fiatal leányát egyik önkéntes erősen íixirozta. És igazán uri módon szolgáltatták az
elégtételt katonáék, okulhat belőle mindenki,
akit akár szenvedélye, akár modora a kelleténél erősebb lépésre ragadtatott. Az eset
részleteit a következőkben hozták tudomásunkra:
,
Négy leánya van a kérdéses uriasszonymak, felnek néhai férje . egyik legnagyobb
szegedi vállalat élén állt. Kettő közülük férjnél van, a legkisebbel — aki viruló szépség
— történt a kellemetlen incidens. A fiatal és
szerény leányt (főképen a Boldogasszonysugárut egyik, ma már szépen kiépített 'mellékutcáján állandóan fixirozta két önkéntes.
Különösen, az egyik önkéntes ur tetszését
sikerült .megnyernie a fiatal leánynak és ez
egyre agresszívebb módon adott kifejezést
tetszéséinek. Az a legkevesebb volt, hogy az
— ugy látszik — közös ideált állandóan kisérték, A szerelimeséhb szilvü lovag attól sem
riadt vissza, hogy amikor mellette elment a
fiatal leány, megjegyzéseket tegyen; reá, sőt
meg is ,szólította. Legutóbb ipedig, amikor az
állomás előtt levő téren találkoztak, a szóban
levő és szarélimesíebb szivü katona megcsípte
a leány karját.
,
A leány — nagyon helyesen — ezék után
mindenről informálta édes. anyját, aki meg
leült és levelet irt az ezredparanesnoksághoz, amelyben elmondta, hogy milyen előzmények után esd anyai szerelme ottalimat
leánya számára. Amint a következményeik
mutatják, a z lezredparancsnokságnál szigorú
vizsgálat tárgyává tették a dolgot, mert rövid idő múlva válasz érkezett az özvegy uri
asszonyihoz. A válaszban az ezredes megköszönj a panaszt tevő asszonynak, hogy az
események isimertetéséval' hozzáfordult, értesiti, hogy szigorú vizsgálatot folytatott le
és annak erediményekép kelílő elégtételről
gondoskodott. ,
,• .
Másnap reggel pedig a s zenei mesebb
szivü önkéntes egy társa kíséretében katonás diszben megjelent az uri asszony lakásán és, ott ,ugy tőle, mint leányától ünnepélyes bocsánatot kért.

Újságírók Balogh
miniszternél.
-

A sajtóreform kérdése. —

(Saját tudósítónktól.) Balogh Jenő igazságügylminiszterinél ma délben megjelent a
Budapesti Újságírók Egyesületének
és az
Otthon-nak küldöttsége, hogy közölje vele a
két testület álláspontját a sajtó megrendszabályozásával szemben. A zsurnalisztikának
mindkét szervezete tiltakozik a javaslat ellen. Az Otthon a sajtóreformnak napirendről
való levételét kéri.
A Budapesti Újságírók Egyesülete, mint
ahogy arról már beszámoltunk, szombat
délután hozta meg, határozatát a kormány
sajtótervezetéről. A vitában ,amelynek kiemelkedőbb részeiről irtunk, Márkus Miksa
elnöklön kívül, Purjesz Lajos főtitkár, Fekete
Ignác dr. ügyész, Vázsonyi Vilmos dr., Szalay Mihály dr., Gonda Henrik dr., Lengyel
Géza, Kunti Zsigmond dr., Hajdú Miklós,
Mezei Ernő vettek részt. Az elhangzott kritikák rezülméjefeépen Márkus Miksa elnök
előterjesztésére a közgyűlés elfogadta a következő határozati javaslatot:
A rendkívüli közgyűlés foglalkozván azzal a sajtótör vény javaslattal, melyet a kormány a képviselőházhoz benyújtott, egyhangúlag kimondja, hogy a javaslatot a maga
egész szerkezetében, leglényegesebb intézkedéseiben annyira károsnak, ,a közszabadsággal ós a közérdekkel összeütközőnek, felületesnek és minden újságírói és jogászi szakszerűség hijján levőnek tartja, hogy annak
a napirendéről való levételét kívánja.
Kimondja, hogy az esküdtbíróság
reformjáról
szóló törvényjavaslatnak
is, mely a sajtótörvénnyel szoros kapcsolatban áll, a napirendről váló levételét kívánja ós elhatározza egyúttal, hogy azt a munkálatot, amelyben részletesen bírálja a javaslat intézkedéseit, megküldi az igazságügyminiszternek, a képviselőház tagjainak, az ügyvédi kamaráknak és a
magyar sajtó orgánumainak. Az igazságügyi kormányt pedig megkéri, hogy .ugy az
esküdtszók módosításáról, mint a sajtóról
szóló u j törvénytervezeteket véleményezés
végett küldje meg .az ügyvédi kamaráknak, a
jogásztestületeknek és a sajtóegyesületeknek.

kozó iratot nyújtottak át. Kóbor Tamás fejtette ki a Kör álláspontját. Kijelentette, hogy
a javaslatot a sajtószabadságra nézve veszedelemnek látja.
Az igazságügyminiszter azt válaszolta,
hogy mindig híve volt a sajtószabadságnak.
A javaslatot azért nem tárgyalták előzetesen
ankéten, mert a jelenlegi zavaros politikai
viszonyokat nem tartotta arra alkalmasnak.
Azt szeretné, hogy az Otthon is résztvegyen
most a javítás munkájában. Az igazságügyminiszter hangsúlyozta, Ihogy a javaslatot
nincs módjában levenni a napirendről, mert
a minisztertanács határozta el. A megjelentek azt felelték az ligazságügyminiszternek,
hogy nekik meg kell maradniok az Otthon
Köir határozata mellett, a miniszter kérését
azonban a Kör egyeteme előtt tolmácsolják.
i a n n » a H H i H » n > i M i u a M i n a i a c a i M i » » H » i i »

A Dugonics-Társaság
irodalmi pere.
— A tudományos osztály és a pályázatok. —

(Saját tudósítónktól.) Az ősz beálltával
ismét megkezdte felolvasó üléseinek sorozatát a Dugonics-Társaság, a város irodalmi
életének ez az előlkelő irányitója. Mindjárt
az dlső ülés, visszhangot vert és több oldalról
nyilatkozatok, magyarázgatások hangzottak
él, melyek azt látszanak igazolni, hogy az
említett irodalmi társaság belső élete korántsem mutatja a tökéletes harmónia képét. A
tudományos és szépirodalmi osztályok titkárainak egymással szembeállított felfogása
mintha kifejezést adna a tagok belső elégeI dettenségének és a társaság vezetése ellen
! nem először hangoztatott kifogásaiknak.
Ma ismét terjedelmes cikket kaptunk e
tárgyban Szmollény Nándor felső kereiskedielmii iskolai tanár kézéiből. A eiklk elejétől
a végéig polémia Móra Ferencnek, a szépirodalmi osztály titkárának, a kiváló írónak,
lapja egyik másnapi számában közlőit nyilatkozatával. Épen e személyi éle és vonatkozása miatt nem szívesen foglalkozunk az
üggyel részletesen, hiszen a társaság belső
éleiének fogyatkozásait módjukban van a
vitában, érdekelteknek a társaság ülésein is
szóvá tenniiök. Hogy mégis egész terjedélFéltizenegykor jelent meg rma Balogh mébian adjuk a pikket, ezt azért tesszük,
miniszter dolgozőszobájáfoani az Újságíró- mert bizonyos momentumok, melyek benne
egyesület küldöttsége: Márkus Miksa, Szat- kifejezésre jutnak, bevilágítanak a társaságmári Mór és Purjesz Lajos. A miniszter nak egyébként nam nagyon szövevényes gémellett Vadász Lipót államtitkár asszisztált. pezetébe és olyan kérdéseket érintenek, meA küldöttség átnyújtotta az egyesület hatá- lyek minden vonatkozásukban 'közérdekűek.
rozatát, majd szóbeli megbeszélés követkeAz úgynevezett tudományművelő osztály
zett.
működésének kritikája például igenis helyénAz Otthon írók és Hirlapirók Körének való. Ez a:z osztály az amatőriködés színsajtóbizottsága, amelyet az október 29-iki vonalát meg nem haladó módom, lelhető kérendkivüli közgyűlés az igazságügyminisz- nyelemszeretettel tölti be hivatását, pályáternél való eljárásra és a további agitáció zatai nagyobbrészt szerencsétlen Ikezdésiüek
vitelére küldött ki, november 1-én, szomba- és eriedményüek, a város közönségét érdeklő
ton este tartotta meg alakuló ülését az Ott- és komoly szükségletet jelentő kérdésektől
hon-körben. A bizottság elnökévé
Bródy távol állanak. Ugy látszik, hogy e tekiintctr
Sándort, előadójává Fényes Lászlót, jegyző- ben nincs meg ,az egyetértés maguk között
jévé pedig Szakács Andort választotta meg. az osztály tagjai között sem, vagy pedig
A kormány sajtójavaslata ellen való iküz'de- nincs elég invenció és képesség az osztály
lemiről megindult beható vita után, amelyben vezetőségében, a z iránt, hogy a gyakorlati
főként Bródy Sándor, Molnár Ferenc, Kóbor témákat felismerje. Szmollény Nándor oszTamás, Miklós Andor, Fényes László, Szi- tálytiitkár nyíltan a társaság vezetőségét
lágyi Géza, Lázár Miklós és Erdősi Dezső okolja, azért, hogy a szegedi írók kénytelevett részt, abban történt megállapodás, hogy nek másféllé menni az érvényesülés babérjai
a bizottság a közgyűlés utasításához képest után, itthon pedig odaülnék a fölolvasó .asznovember 3-án hétfőn délelőtt megjelenik talhoz mindannyiszor, valahányszor felsőbb
Balogh Jenő igazságügyminiszterinél, hogy hatalom az osztály tudtán és hozzájárulásán
XIII. Alfoz Bécsben. Diplomáciai körök- az Otthon-körnek azt az egyhangú kívánsá- ,kívül odaülteti őket.
ben — mint Madridból jelentik — hire jár, gát tolmácsólja, hogy a sajtójavaslatot veEzek a kijelentések Lázár György dr.
hogy Alfonz király legközelebb Bécsbe uta- gyék le a napirendiről.
polgárimesiter, a társaság agilis elnök,ének
zik Ferenc József látogatására, A királyi viA bizottság tagjai e határozat értelmé- nem egyszer szóvá tett eljárásai elleni irázittel a spanyol udvarnál .behatóan foglalkozben
ma
délelőtt féltizenkét óraikor megjelen- nyulnak. Peddiig ebben a kérdésben nincsen
nak.
tek Balogh igazságügyminiisztennél s tilta- igaza a panaszkodó osztálynak. Mert egé-
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(Kertész pét(t(el szemben.)

1913. november 4.

lé. DÉLMAGYARORSZÁG

szen bizonyos, hogy Lázár György páratlan
kezdeményező képességével csaik azokat a
mulasztásokat pótolja, aimlik a társaságot az
ő szakadatlan ébersége nélkül teljes tétlenségre 'kárhoztatnák. Meg vagyunk győződve, hogy a társaság érdemdús elnöke szives
öröm-est tudomásul venné a tudományos osztály óhajtásait és terveit, ha az osztálynak
egyáltalán volnának ötletei1 és javaslatai.
Tessék mulnkába állami és Lázár György bizonyára át fogja engedni a kezdés és. tervezés munkáját azoknak, akik ezt a munkát
nála jobban tudják elvégezni. De jobbam kell
tudni, ez bizonyos; máskép ez óhajtásnak
nincs jogosultsága.
Még csak annyit jegyzünk meg, hogy a
Reizner János igen- becses irodalmi -és tudományos értékű •monográfiája nem szorul .védelemre azokkal a sokszor felújított támadásokkal szemben, melyek tisztán személyi
okokból ain-nak idején- ellene irányultak. Kicsinyeskedő megjegyzések egyébként sem
illőek egy befejezett -munkás élet legnagyobb
eredményével szemben. A sajtó kritikai jogát pedig még a tudományos -osztály titkárának védelmével szemben is gyakorolni kívánjuk, amnál inkább, mert a DugonilcsT-ársaság irodalmi tevékenysége eddig minden vonatkozásában sz-orosan összefüggött
a szegedi sajtó működésével -és most a lehető
legnyilvánosabb kritika csak sietteti a társaság szellemi válságainak megoldását.
Szmollény Nándor érdekes fejtegetéseit
— terjedelme miatt két részben — itt közöljük :
I.
A Délmagyarország hasábjain szinte kötelességszerűen rávilágítottam azon támadások helytelenségére, jobban mondva: igazságtalanságára, melyek -gyors egymásutánban t-öbb helyi lapban -a Dugoni-cs-Társasá-got, illetve ennek tudomány mii velő osztályát
érték. Ugyanakkor kijelentettem, hogy a kritikát, -az egészséges és tárgyilagos kritikát,
— állani kell, annál is inkább, mert a kritika a haladás kritériuma, E mellett a -közönséget, sőt a sajtét is a sajtó tévedésekről,
— ez alatt én a jóhiszemű sajtó tévedést értettem, — föl kell világosítani.
Kimutattam cikkelyemben, sőt -citáltam
az alapszabályok megfelelő szakasz-aát, hogy
a tudományművelő osztályt vád nem érheti,
hisz fájdalom, ma semmi befolyása a társaság munkálkodásénak irányításába,
Móra Ferenc ur, a jeles poéta erre a cikkelyemre felel. De feleletében letérni látszik
a tárgyilagosság útjáról, ngy, -hogy én e tekintetben őt nem követem, csak megmaradok
tárgyilagosnak. Kihagyom feleletemből az
én irodalmi munkálkodásomra vonatkozó
megjegyzéseit; — elbírálták azt már máshol,
illetékesek, tárgyilagosan, ,igazságosa,n, —
csak azokra válaszolok, még pedig utoljára,
amelyekben nem sikerült őt meggyőznöm.
Én a következő védő-pontokat vetettem
föl, amelyekről a -kérdést elterelni nem engedem:
1. A tudományos osztály a mainál inteni
zivebb munkásságot nem fejthet
ki, erre
nincs alkalma. A kitűzött pályatételek nagyobbára olyanok voltaik, amelyekkel társasági tag nem foglalkozott. Ilyenek -a.: „Szegedi család és helynevek gy-üjteménye" (pályadíj 1000 K), meg „Szeged nyelvjárása"
(pályadíj 1500 K volt). — Amaz ugy tudom
öt, emez hét évig volt -kitűzve, mindig eredménytelenül. Látták, hogy a pályázat meddő,
a pályadijat fölemelték 1500 K-ra s a tétel
-megírásával megbízták dr. Czimer Károly
tagtársunkat, akinél lelkiismeretesebb irót
keveset ismernek. Czimer Károly rövidesen
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Mese a túlvilági lángról.

kijelentette, h-ogy a tétel kidolgozására 10
—15 év -kellene és persze -nem 1500 korona,
-mire -a megbízást visszaadta. Ennek dacára — A filszeresné meg a cigányasszony
Móra Ferenc ur az 1905—1907. évi jelentésszerencséje. —
iben igy ir e tételekről: „a tétel -mindkettőnél
ambícióval oldható meg. Azt se lehetne mon(Saját tudósítónktól.) A szegedi rendőrdani, hogy a kitűzött tételek tanulmányozá- ség már megint letartóztatott egy kuruzsló
sa maglábolhatatlan nehézségek-kel jár: hi- -cigányasszonyt. Minden hétre jut egy letarszen bőséggel vannak könnyen megszerezhető írott forrásaink s eleven forrásnak kínál- tóztatás, legalább is egy. Ami -a- legérdekekozik a szegedi nép". — A tételeket, mint sebb a -mai esetiben, az, hogy a még elemi
„meglábolhatatlanokat", Móra ur -ellenkező iskolába se járt cigánynő olyan asszonyt -csavéleménye dacára, le is v-ették napirendről.
pott be, akinek f-üszerkereskedése van s a-zt
Intenzív munka nem -lehet az, ahol a té- eredményesen o ma-g-a vezeti, aki iskolába
telek -kitűzése elütő a tagok munkálkodásának irányzatától: a -felolvasó ülésekre pedig -járt és naponta érintkezik intelligensebb menem kérik az egyes tagdk munkásságát. Ami- berekkel. Négyezer koronát -csalt k i a cigány
nek az a következménye, hogy -a tagoik a tár- asszony s a túlvilági lángok meséjére alapisaságon kívül iparkodnak munkásságukkal totta az egész kis müvel-etet.
érvényesülni. De hát talán csak nem ez a
Tombácz Andrúsné a (becsapott asszony.
társaság célja?! . , .
A
Vásárhelyi-sugáruton
v-an füszerkereskeTalán -az intenzív munkásságnál említhetem föl Móra Ferenc -urnák ugyanazon je- dése. A cigányasszony Gondi István,né, Donlentéséből a következő passzust is: „akinek dé Vera, harmincnyolc éves, a Hóbiártbasava-n hova dolgoznia, az nem teszi ki magát utcán lakik. Tombáczné elmondotta, hogyan
a pályázat izgalmainak s mimikáját annak,
hogy esztendőkig heverjen a -bírálók aszta- is csapta be a furfangos cigánynő.
lán." Egyetértek önnel Móra ur, mert ezeket
— Vera néni kártyát vetett nekem, —
a Dugonics-Társasághoz; adress-zálta, még pe- mondotta a szatócsné, — a kártyából azt jódig akkor, amikor a társaság — három évig solta, hagy az üzletem nagyon rosszul fog
nem tartott közgyűlést, nem tűzött ki pálya- menni, mert a kártya rosszat mu-tat. De ha rá
tételt, nem osztott ki megérdemelt jutalmat, bízom magam, — mondotta, — akkor igen
az ismert személyi ókokiból. -Ön akkor velem nagy szerencsém lesz nekem és a családomegyütt elégedetlenkedett s követelte -az in- nak, mert ő igen -nagy tudományú asszony.
tenzív munkálkodás föltételeit, sőt még azt Elmondta azután Vera néni, hogy a lakásán
;is mondta: „eredményes munkálkodásunk az éléskamrában v-agy egy láda, .amelyből
érdekében alapszabályszerüleg uj bírálati túlvilági tüzlángak csapnak föl. A láda alatt
rendszert volna kívánatos behozni." Azután ugyanis kincs, csillogó arany van, amelyet a
meg, hogy: „a pálya tétel sem a legszerencsé- túlvilági szellemek őriznek. De ha pénzt teszsebben volt megválasztva" stb. De nem írok nek alá, akkor a láng alól fölszabadulnak a
tovább erről, mert még áz -derül ki, hogy a kincsek ós bátran hozzáférhetők. Egy esztentársaság vezetési iránti lelé-gedetlenségemet dő alatt körülbelül négyezer koronát csalt
Móra úrtól plagizáltam.
ki tőlem a cigányasszony, hogy az mind a
Ugyanígy voltak, hogy rátérjek a szép- láda alá kell. Volt olyan hét, hogy hetenirodalmi osztályra, a 800 koronás történeti ként 100—150 koronát űzettem -neki, de sem
regény s a Deák Ferenc emlékét dicsőítő 200 kincset, sem a túlvilági lángokat soha sem
koronás óda pályázatával is, — amelyek mind láttuk. Vera néni azt m-ondta, h-ogy ha a lámeddők maradtak. Pedig ezek valamiv-el ki- da hármat koppant, akkor fölcsap a láng.
sebb fajsúlyú tételek voltak, mint amazok. Egész éjjeleket töltöttünk a spájzban, vártuk
Hát vád érheti ezért a szépirodalmi -osztályt? a három koppan,ást, de hiába .Mindig csak
Én szerintem nem. A tételek kitűzésében van kettő koppant és ezt a koppanást is — mint
a hiba. Ezen tehát feltétlenül változtatni később megtudtam — Vera néni egyik rajkell.
kója csinálta, aki ia -ládában el volt bujtatva.
Ugyani-ly eredménytelen maradt a 2000 Egésjz, üzletem! csaknem ráment, a d ó s s á g i
koronás polgári színmű pályázat, meg Al- •kat icsináltam emiatt, fejezte be vallomását
mássy Endre dráma vagy vígjáték pályáza- Tomibáczné.
ta is (1000 K díjjal), — pedig itt sem kívánt
Eddig a vallomás. A r r a a kérdésre, -h-ogy
a társaság abszolút lassú munkát. Ellenben
miként
ment bele az egész -dologba, — az
az 1908. évi szindarabpályázat (népies dráma
dij 1000 korona) eredményes v-olt, amennyi- asszony kitérően és jelentéktelen okokkal feben köztudomású, hogy a 44. pályamű közül lélt, bizonyosra vehető azonban, hogy hirteegy pesti — asztalos-mester vitte el -a dijat len akart meggazdagodni és ezért széditheta Dugonicsok elől: Dalnoki Laj-os, a Pesti te ineg a cigány-asszony kincses .meséje.
igyerekk cimii darabbal. Ugyanakkor TömörA szegedi rendőrség megbizonyosodott
kény István tagtársunk a Barlanglakokkal a
arról,
hogy tényleg ugy törtónt minden, a
fővárosba megy a Nemzeti Színházhoz é®
sikerrel mutatkozik be. Pc h-a itthon kísér- hogy a füszeresné előadta. Szombaton ugyanletezik valaki szinmüirással, jó-akarat és biz- is két -detektív -ment ki a Vásárhelyi-sugáruttatás helyett — doronggal fogadják. (Lásd
a Titánokat.) -Gondolkodjék Móra Ferenc u r ra, Tombáczné lakására. A detektívek elezeken az eseményeken, nem kellene itt vál- bújtak s vártak. Csakhamar jött Gondiné és
toztatni? Mert talán -mégis furcsa, hogy a lieigérte, hogy ,móg egy kis pénzmag köll és
Dugonicsoknak szánt dijat — budapesti iró akkor — m-a, Mindenszentek -estéjén — jelet
viszi el, szegedi tagtárs meg Budapesten de- adinak a szellemek, fölcsap a túlvilági láng
buttál! . . .
Í
és előkerül a mórhetetlen kincs. A detektívek
Szmollény
Nándor.
azonban nem várták meg a 'nagy -esetet, hanem lecsaptak a munkában levő ,cigánynőre,
Bútor zállltágokat hely(Jfjgáf
B C t l Ő bekísérték, kihallgatták.
ben és
ározást

vidékre, berakszáraz

raktár

helyiségben eszközöl

szállító
Szeged

, jókai-utca l . s z
Telefon 34.

— U,gy volt minden, — ahogy szegény
I Tomibáczné .asszony elmondta; — szól a -ci!
gánynő, — tényleg majd négyezer koronát

$rpite5árűKr&ztettotftre\$ J j J j f l L X a O G r
Dús választék kész díván, ottomán, matracok,
garnitúrák stb. — Javitások jótállással szakszerűen és olcsón eszközöltetnek.

„

kárpitos-üzlet

káfDÍtOS-Üzlet
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Kossut Lajos-sugárut 6. szám,

1913. november 1.
kaptam tőle egy év alatt és persze hogy nem
a szellemeknek adtam oda a pénzt.
— Miért csinálta az egészet?
— Miért ne, lia lehetett, Még egyszer meg
csinálnám, mással is, ha engednének.
Bizony nem engedik, legalább jó ,ideig
nem, mivel csalás miatt előzetes letartóztatásba .helyezték ós ma átkísérték az ügyészség
fogházába.
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Nóvák József halálé.

(Saját tudósítónktól.) A szegedi városháza épületére hétfőn reggel gyászlobogót
tűztek: távirat hozta a hirt, hogy Nóvák József, Szeged város volt tiszti főügyésze, a
Pallavioini-uradailom jószágkor Hiányzója és
volt országgyűlési képviselő vasárnap Budapesten elhunyt. Halálát évekig tartott betegeskedés előzte meg, amely összeroppantotta különben szivós szervezetét. Halálának
BBasaSflSfllíBfiSBI
hire városszerte mély részvétet keltett. A 60
éves öreg ur ugyanis valamikor vezetőszerepet játszott Szeged közéletében és mint a
II I S _ E i
város főügyésze, annak idején kiváló buzgalommal és lelkes szeretettel szolgálta a város
közönségének érdekei t.
Nóvák József Szegeden született és itt
végezte
a középiskolai tanulmányait a keMINDENSZENTEK
ünnegyesrendiek
gimnáziumában. A hetvenes
K«dd
pe és a halottak
napja. évek eleién ügyvédi diplomát szerzett és Szef
most is összeesett a novem- geden ügyvédi irodát nyitott. Néhány év
Jrg
beri hurcolkodás és lakbér- után, amikor kvalitásait a város közönsége
£
1
negyed idejével,
de egy megismerte, tiszti főügyészszé választották
s ebben a pozíciójában fáradhatatlan munvasárnapi ünneppel együtt. kásságot fejtett ki rövid néhány esztendő
És nagyon szomorú, sőt f áj- alatt. Várady Ignáccal és Pillich Kálmándalmas furcsán tűnt fel, amikor egy-egy hur- nal együtt kiváló érdemeket szerzett a vízvédelem kérdésének megoldása körül. 1881colkodó kocsit is látni lehetett szegény lovacs- ben lépett ki a város kötelékéből, ekkor nekák után. Még jó, hogy az ünnepek után is vezték ki ugyanis a Patlavicini-nradailom főmegengedték a vándorlást
uj lakásba és ügyészévé. Sándorfalvára ment lakni s ekkor mint a csöng,rádmegyei törvényhatósági
hogy hallgatólagosan a lakók kezdenek már bizottság egyik rendkívül agilis tagja, fejtett
'megegyezni, hogy ki-ki inkább két nappal ki közhasznú tevékenységet évek során át.
előbb elmegy az uj lakásba, ha tud. Summa- Itt is a vármegyei vízvédelmének rendezése
summarum : csak igen kevesen vannak azok érdekében dolgozott olyan eredményekkel,
hogy a nevét a vármegye történetében maa boldog halandók, akiknek nem okoz fejfá- radandóvá tette. Gyorsan emelkedett közélejást a lakás és a lakbér. Annál többen van- ti pályáján, a nyolcvanas években Tápén ornak azonban azok a boldogtalanok, akik utol- szággyűlési képviselővé választották, majd
amikor Enyedy Lukáccsal szemben kisebbsó értéktárgyaikat
cipelik a
zálogházba,
hogy eleget tehessenek fizetési
kötelezettségüknek. A zálogházak már annyim tele vannak ugyan, hogy kis idő óta pang az üzletük,
mert minden ,,bement" már, ami bemehetett,
a nyomor azonban hihetetlenül nagy mértékben leleményes és igy lakbérfizetés,
exisztencia-Jiullás idején mindig van valami uj ötlete abban a tekintetben, hogy mit lehet még
m o z i SZÍNHÁZ
elzálogosítani és ezek az uj ötletek meganyFeketesas-utca és
nyi kisebb-nagyobb tragédiának
köszönhetik
Csekonlts-u sarok.
létüket.
' JiiiLk: AfcJflÉ

Szegedi

kalendárium.

IDŐJÁRÁS: A meteorológiai intézet jelentése szerint elvétve eső ás egyelőre lényegtelen hőváltozás várható.
Sürgönyprognózis:
Elvétve csapadék, később hűvösebb. Déli hőmérséklet: 14.0 Celsius volt.
A VÁROSHÁZÁN
valamennyi
hivatalban délelőtt 8 órától 2 óráig van hivatal. A
polgármester betegsége miatt nem fogad; a
főkapitány 11—1 óráig fogad.
A TÖRVÉNYSZÉKEN,
táblán, a máv.
üzletvezetőségnél és a
mumkásbiatositó-pénztárnál délelőtt 8—2 óráig van hivatal.
A KÖZKÓRHÁZBAN:
a beteglátogatási
idő délután 1—3 óráig tart.
VÁROSI SZÍNHÁZ: Este nyolc órakor
A titok, dráma 3 felvonásban.
URÁNIA SZÍNHÁZ:
Délután 5 árától
kezdve este 11 óráig: A postarabló, dráma 3
fglvonáslxm.
VASS-MOZI:
Délután 5 órától kezdve
este 11 óidig: Zoe, dráma 3 felvonásban.
EDISON MOZGÓ: Délután 5 órától este
11 áráig: Az álarcos jó-s, dráma 3 felvonásban.
i
t
KORZÓ MOZI: Ak előadások tartanak
délután 5 órától este 11 óráig: Az elátkozott
család, (A bűnös). Na gy társadalmi müfilm 5
felvonásban.

•V

Ma, november

hó

4-én

Dráma 3 elvonásban.
HENRY PORTÉN a főszerepben.

Szenvedélyes

játékosok.
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Az előadások pontosan 5 ,
7 és 9 órakor kezdődnek.
• • • • • •

RlüVŰRfiU: Páléin s K, páMtjSíeii l H>
I. Irclii 80, II. il, III. kill II, IllfOlífij fii
BnepneHeii zo f. flzelRGk.

13.
ségben maradt. Szegvár népe küldte a parlamentbe.
Néhány évvel később a Pallaviciniuradalom jószágkormányzójává
nevezték ki
s ettől az időtől kezdve minden munkáját az
uradalom ügyeinek szentelte. Nem vállalt
többé mandátumot sem, pedig kínálgatták
vele. Nagyon sokkal hozzájárult ahoz, hogy
Csongrádmegyében alig gondol ivalaki Kivándorlásra, mert mindenkinek vagy egy kis
birtoka. Ez jórészben Nóvák József szociális érzelmeinek tulajdonitható, mert amikor a
hatalmas Pallavicini-birtokból
tekintélyes
területeket parcelláztatott, arra törekedett,
hogy a parcellák más nagybirtokosokkal
szemben a kisgazdáik kezére jussanak s ezt
a célját el is érte.
De Nóvák Józsefnek nemcsak a nép körében volt nagy népszerűsége, hanem előnyösen ismerték felsőbb körökben is. ö rendezte azokat a hires sándorfalvai vadászatokat, amelyken Ferenc Ferdinánd trónörökösön kivül több Habsburg-főherceg, majd az
orosz nagyherceg is résztvett. Nóvák több
magas kitüntetést is kapott. Betegsége néhány év előtt hatalmasodott el rajta ugy,
hogy kénytelen volt nyugalomba vonulni. Ek
kor Budapestre költözött, majd amikor a felesége meghalt, vejéhez Oulácsy József honvédszázadoshoz ment lakni az Ostrom-utca
6. számú házba s ott érte vasárnap a halál.
Két leányán kivül a szegedi Burger-, Borosés Götz-családok gyászolják Nóvák Józsefet.
A temetése Szegeden fog végbemenni, szerdán délután szállítják haza a megboldogult
tetemeit és a belvárosi temetőben lévő családi sírboltban helyezik örök nyugalomra. A
gyászszertartás szerdán délután két órakor
lesz a Szeged-állomás előtt lévő térségen, a
város hatósága Bokor Pál helyettes polgármester vezetésével testületileg jelenik meg, a
város közönsége pedig kegyelete jeléül díszes koszorút helyez Nóvák József ravatalára.
— Mindenszenszentek és h a l o t t a k napja
A szokásos kegyelettel zarándokoltalk az
idén iis a temetőkbe. Az ünnepek előtt feldiszitettélk a sírókat, Különösen őszi' rózsák
és ikrizantémumoik pompáztak. Sok ízléssel,
bár általában egyszerűen díszítették a sírboltokat. Mindkét napon ezrével, tízezrével
zarándokolták ki. Este azután kigyúltak ; a
lángok is misztikus homályba burkolták a
sírkerteket. A kegyeletre jellemző, hogy még
a mai hétfőn is százával (mentek ki a temetőikbe, ugy, hogy az idén három napig tartott a halottak ü n n e p e . . . Szeged elhunyt
vezető embereinek sirját 'fölkoszoruzta a közönség nevében a város hatósága. A Dugonics-Társaság Dugonics András és Szabados
János sírjaira helyezett koszorút. A tanulóifjúság elhunyt tanárainak sírjait ékesítette
föl koszorúkkal. Vasárnap a szegedi színtársulat tagjai is lerótták kegyeletüket a
színház halottaival szemben. Föliemlitésreméitó, hogy Szegeden a !mult évi , Mindenszentek napjától mostanig ezerötszáz harmincan haltak meg. — Budapesti tudósítónk
jelenti: Virágok pompáztak, fények gyúltak
ki ;a főváros 'temetőiben a halottak napján, a
melyet kegyeletes érzéssel ünnepelt a fővárosi közönség. Az ünnepségek középpontja
volt a kerepes! temető, aihol a legtöbb nagyságunk piihen. Gyönyörűen- feldiszitetté'k az
ünnepre Deák Ferenc, Kossuth Lajos és
Batthyány mauzóleumát, a Petőfi-csalód,
Munkácsy, Mikszáth, Tóth Béla s a többi
nagyok sírját. Mint minden évben, hgy az
idén is kivonult a temetőbe az egyetemi ifjúság s koszorút helyezett a inagy magyarok
| sírjára. A "színpad nagynevű művészeihez
| is elzarándokolt a kegyelet. Az Országos
Szinészegyesület ilskoláljáinak
növendékei
megkoszorúzták a müvészsiirokat és beszé-
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KAVEésTEA
kivonat K O T Á N Y I J Á N O S árjegyzékéből.
NYERS KÁVÉ
Jamaika Vs kg
Portorico Vs kg
Cuba Vs kg
Arany Jáva Vs kg

K 1 60
K 1 90
K 2 00
K 190

PÖRKÖLT KÁVÉ
Saját villanyerőre berendezett gőzkávépörköldémből
Jó minőségű Vs kg
K 1 80
Finom minőségű Vs kg
K 2 00
Legfinomabb keverék (Cuba, Arany, Menadó, Mocca) Vs kg
K 2 40

TEA
Törmelék-tea Vs kg
Congó-tea Vs kg
Családi keverék Vs kg
Legfinomabb király tea Vs kg
Ceylon-tea a legerősebb zamatu Vs kg. . .
Kitűnő teasütemény-keverék Vs kg . . . .

K
K
K
K
K
K

2 50
3 00
5 00
6.00
6'00
0 80

RUM
1 liter családi tearum
K 180
l liter finom Brazíliai rum
K 2 35
1 üveg 7/io liter finom Jamaika rum. . . . K 3*30
Vidéki megrendelések utánvéttel franco pentosan
eszközöltetnek.

OYÁNYIJÁNOS
kávé- és tea-nagykereskedő.

B u d a p e s t , Bécs, B e r l i n ,

Abbazia

Szeged, Kárász-utca 5. sz.

~
varrógép, kerékpár,
~
grammofon és nagy lemez
raktára

SZEGED, OROSZLÁN-UTCA.
Telefon: 13—22.

Világhírű

Smith
premier
irógépgyár szegedi vezérképviselete és mintarakfára.
Elárusitás kedvező részletfizetési feltételek mellett. Nagy
mechanikai Javító műhely.
Az összes Irógépkellékek
legolcsóbb beszerzési forrása. írógépek jó karban tartását jutányosán elvállaljuk.

1913. november 4.

— A fene azt a nagy pofáját.
déket tartottak. A budai temetőket ,is nagy
Az első asszony pedig ennyit se imond,
számban kereste fel a közönség. Különösen
halnem
arcul üti a másodikat.
sokaim vonulták ki ,a krisztinavárosi temetőÉs ihogy a koisizoiru-piaeról írott krónika
be a honvédek sírjához, amelyet valósággal
teljes legyen, el kéli mondanunk ,még, hogy
elárasztottak virággal és koszorúkkal.
— Megjött Daucourt! A hatalmas tá- a tömérdek kertész közül, alkik sátraikkal'és
voiságrep ülések pompás tervével Pierre Har- állványaikkal; a korzóra is kikanyarodtak,
ry Daucourt, a kiváló francia aviatikus útra egyet ide is üldözött a (hitelezője. Korán regkelve Párisból, Egyiptom felé utaztában, gel ugyanis megjelent á piacon nála a végretegnap délután programja szerint, már Budapesten .kötött ki. Nyolcvan dáenejiü A v i o u - hajtó és lefoglalta a kasszáját meg a koszoBorrel
monoplánon érkezett (útitársával, rúit.
Harry Roux francia mérnökkel, egy óra 25
— A pénzpiac feszültsége. Bécsből jelen.perekor szállott le a rákosi repülőtéren, ahol tik: Az évnegyed lezártakor az Osztrák-Magróf Zichy Béla Rezső, Massány Ernő dr., gyar Banknál sokkal nagyobb mérvű benyújKrisztinkovich Béla dr. és iMichel, a francia tások voltak, mint a milyenre számítottak.
konzul fogadta. Daucoarték Bécsből, illetve Ugy a kereskedelmi, mint a lombard-üzlet
Aspernből reggel háromnegyed kilenckor erősen emelkedett, sóikkal nagyobb mértékszálltak le sürü ködben s azért csak tíz óra ben, mint a múlt év hasonló negyedében. Az
után indulhattak el újra. (Győrben tiz óra adóköteles
bankjegyforgalom
tetemesen,
40 perckor megint csak megakasztotta őket a meghaladja a négyszáz millió koronát, a
köd s végül tizenkét óra 25 perckor folytat- jegybank helyzete tehát hasonló ahoz, mint
va utjokat, zavartalanul repültek Budapestre, • amilyen a múlt év végén a diplomáciai válDaucourt kijelentette, hogy nálunk volt leg- : ság idején volt. A kamatláb leszállitásáról
viszontagságosabb az utja. Eíienszél zavarta egyelőre szó sem lehet.
folyton, oldalról szakadatlanul kapta a löké— Az eldurvult futbaíljáték. Régen,
seket. De jó kondícióban van ugy ő, mint a talán még sohasem volt olyan szomorú két
gépe s h a semmi sem akadályozza, .negy- napja a magyar íutbal'lsportnak, mint novennyolc óra alatt Kairóban lesz,. .Délután 2 vember elseje és másodika. Egész .gyászórakor indult el Budapestről az aviatikus és koszorút lehetne fonni azokból a bálesetekútitársa s (fél háromkor érkezett iSzolnok fölé. ből, amelyek ezúttal kétségbeejtően nagy
•Megszakítás nélkül repült tovább s félőt óra- arányban jelentkeztek. A legsúlyosabb, a
kor megérkezett Aradra, s az ottani lóver- legtragikusabb baleset Stillert, a MAC hátsenytéren leszállt.
védjét érte, aki a szombati mérkőzésen egy
— Előléptetések a szegedi csendőrség- összeütközésből oly szerencsétlenül került ki,
nél. Budapestről jelentik: A hivatalos lap leg- hogy nyakcsigolyáját törte, Azonnal a Pajorközelebbi száma, közöllnii tagja, hogy a király szanatóriumba szállították, hol az orvosok
Szathmáry József szegedi csendőiralezredest az első vizsgálat után már lemondták életéről. Ma délután érdeklődtünk a szerencsétlen,
ezredessé, Czibere István csendőr századost játékos sorsa iránt. Menthetetlenül vége van,
őrnaggyá és 'Kürthy (Endre esendőnhadnagyot — hangzott az elszomorító felelet. Az egyéb
főhadnaggyá léptette elő. Az előléptetéseik, mérkőzéséken két lábtörés és néhány komode különösen Szathmáry József ezredessé lyabb zúzódás történt. Mindezek a balesetek
való előléptetése bizonyára örömet fognak minden futballistának .mementói lehetnek.
Kíméletesen, a szabályok és az emberi, nem
kelteni a város előkelő társadalmában., ahol pedig állati természet szerint kell játszani,
a 'kiváló katona őszinte megbecsülésnek és akkor majd elmaradnak ezek a különben
ritka baiesetek is.
szeretetnek örvend. Szathmáry ,a .szegedi
csend őrikor ül étinél kezdte karrierjét, java— Bezerédj Viktor halála. Halottak ün részt itt is szolgált. Rövid távollét után kö- nepénak idején a magyar közéletnek még
rülbelül egy évvel ezelőtt ismét Visszáhelyez- egy kiválósága költözött el az élők sarából.
ték Szegedre, alhol most buzgó szolgálatait Bzerédj Viktor .belügyminisztériumi államtitkár értékes pályája, nagy tevékenysége
honorálták legfelsőbb helyről ezredessé tör- szakadt meg elég hosszú betegeskedés után,
tént előléptetésével,
'
amely sok fájdalmas szenvedést hozott rá az
— Hubertus-vadászat. A szegedi 3. utolsó időkben. Két hónappal ezelőtt Karlshonvéd huszárezred ftfis&tiikarfi Ikiedden, )no!- badba vitték, ahol teljesen ágynak esett s
vember 4-én verseny nyel egybekötött Huber- onnan már csak halni hozhatták haza. ,A P a
j or-szanatóriumban következett ibe halála teg
tus-vadászatot .rendez. A huszártisztek a ver- nap délelőtt, mindössze ötvennyolcéves korá
seny után este szigorúban zártkörű társasva- ban. Bezerédj Viktor fáradhatatlan .ós eredcsorát ós táncmulatságiot rendeznek a Kass- ményes közigazgatási karraérje Veszprémben kezdődött. iMint vármegyei főjegyzőt
vigadó Lloyd-termáben..
küldte
ibe szülővárosa a parlamentbe, csak— A koszorú-piacon. Szombajon történt
hamar háznagy, adminisztratív talentumát,
a Szét'henyí-térnek a városháza előtt levő tudását fölismeri Tisza Kálmán, miire mirészén, ahol a .halottak ünnepe alkalmából niszteri tanácsos s a kilencvenes évek eleje
özönével árulták a koszorúkat. Egy fejken- óta a .belügyminisztérium államtitkára. Mint
dős, feketeruhás polgárasszony, de aki jobb- ilyen igen súlyos feladathoz jutott, amikor
módunak látszott, kiválaszt .az egyik kertész- az állami színházakban kormánybiztosnak
nevezték ki s az önökké válságos Opera ügyeinél négy koszorút és alkusaik rá. Már-már nek a rend behozását is rábízták. És jellemző
kész az üzlet, a.mliikor „visszajön" egy másik egyéniségére és képességeire, hogy segíteni
asszony, a .négyből. kézbe fogja az egyik tudott az állandó bajok tanyáján, aránylag
rendet teremtett az Opera anyagi ügyeiben,
ko.szorut és. ki akarja fizetni.
nem akadályozva beavatkozásával a művészi
— Az a z enyém, — mondja az első asz- munkát. Munkássága az állami színháznál
csak akkor szakadt meg, .amikor a színházszony és ő is megfogja a koszorút.
— Hun vöt á tésasszony, mikor 'én imár ügyek a közoktatásügyi minisztérium hatásalkudtam ná .— és nagyobb .nyomaték ked- köre alá kerültek. 'A népszerű .államtitkárt,
akinek halála nagy részvétet kelt. felesége
véért közelebb rántja magához a most már és három leánya .gyászolja. Ma délután hákettőjüktől fogott koszorút.
rom órakor temették el az Andrássy-uti diaSzó szót követ, végül is az első asszony kásáról nagy részvéttel.
erélyesen szól ,rá a kertésznőre:
— Eltemették a pátriárkát. Karlócáról
— Hát döntsön imaga, maga tudja.
jelentik: A legszerencsétlenebb sorsú főpa— Hát a tésaisszonyé, ha egyszer ki is pot, Bogdanovies Lucián pátriárkát, vasárnap kisérték utolsó útjára a pátriárkák sírakarta fizetni...
boltjába, ahol Brankonies metropolita melA másik asszony a további érvelést meg lett helyezték örök nyugalomra. KlpilSent a
sem várja, dühösen él ereszti ,a koszorút és magyar szívű főpapi diaJAa tömjénfüst felhőjében, harangzugásban, ó-szláv gyászdalok
csak ennyit imond:
.
.
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monoton nyugtatása mellett. A ifáklyaíüstös, tek hozzá azok, akik Jávorkáék családi életömjéngőzös, nehéz atmoszférában, amely tét ismerték. A rendőrkapitányság -a helyszíszótsizállingózott a kripta tájáréi, susogó ta- nén termett és Barta dr. rendőrorvos m-egállálgatások szálltak világgá, legendák töredé- -lapitotta a revolver-dráma részleteit. Jávorkei, melyek egyre _n-őmek, a misztikum árnyé- ka Károly már évek -óta -nem dolgozott e az
ikát boritják a szláv fantáziára. Miért halt öccse nyakán szeretett volna élősködni. A
meg, miért kellett meghalnia a pátriárká- fiatalabb Jávorka, aki jóméban élt, üzlete kinak: erről csodálatos "balladák fognak szö- tűnően jövedelmezett, egy id-ei-g segítette is
vődni, — mint IMirkó -daliáról — s a Gurlicá- a bátyát, utóbb azonban megunta a folytonos
rok -fölcicomázzák vádoló és pan-aszló siral- zsarolást és kiutasította házából fivérét. Az
makkal Bogdanovies tragikumát. A temetés öreg ezen -nagyon elkeseredett s több izben
a legnagyobb pompával ment végbe, aminőt megfenyegette öccsét és annak feleségét,
csak primitív népek tudnak rendezni :n agy- hogy végez velük. Néhány nappal ezelőtt ishalottjuknak. Nyomasztó volt a gyász, (ben- mét levelet kapott Jávorka Vince a fivérésőséges -a részvét, megdöbbentő a harangok től, melyben az öreg kétezer koronát kért, a
és énekek zaja és kiáltó a színek tobzódása. fiatal Jávorka megtagadta -a kérést. Ma regA pátriárka végső tisztességére elküldte kép- gel egyedül volt odahaza a szónkereskedő feviselőjét, Rhemen tábornokot a király, Jan- lesége, amikor az öreg ember -megjelent a
kovics generálist pedig, a -balkáni csaták házukban s az asszonytól pénzt kért. Jávoröregjét Petár, a szerbek uralkodója. Ott vol- káné is elutasitott-a az öreget, aki erre előtak a magyar, -a szerb és a horvát kormány rántotta revolverét s abból kétszer rálőtt az
képviselői, egy sereg törvényihatóság és tes- asszonyra. A lövések köziül az egyik Jávorkáné nyakába hatolt. Az .asszony -jajveszétület küldöttei.
kelve futott he a konyháiba, ah-ol összesett és
— Schorr főkántor glremléke. Vasárnap meghalt. A gyilkos ezalatt az udvar hátsó réavatták föl -az egy éve elhunyt Schorr Mór szébe sietett és ott fobelőtte magát. Néhány
zsidó -főkántor síremlékét. Az ünnepélyes sír- perc múlva ő is hailott volt.
kő avatásra igen sokan -mentek ki a -zsidó te—• Frosso ember vagy automata ?
metőbe. Az -avatási szertartás a cinteramlben
kezdődött, ahol -az Aszafl-fórfikar énekelt mely az egész világon óriási -feltűnést keltett,
gyászdalokat. íA sirnál Löw Immánuel d-r. fő e Ihó 5., 6. és 7-én a Korzó-mozgóban fog
rabbi min-d-ott megható -emlékbeszédct, m a j d fellépni. Ugyiainiaiz-on a napokon, 4—5-ig, a
Neumann M. cég cs. és kiiir. udv. és kam.
r á a kántorok négyes kara énekelt.
Halálozások. Rév Lajos Máv főfel- szállító Kárász-utcai üzletéinek kirakatában
ügyelő, -a szegedi üzletvezetőség 'pályátön- lesz látható.
tartási és építési osztályának főnöke, pén— Megloptok Rothschild sógornőjét.
teken a Jókai-utcai Regdon-házban meghalt. Nagyváradról jelentik: A -budapest—nagyváA bol-dogult köztiszteletben áldó főtisztviselő- radi gyorsvonat elsőos-ztály-u fülkéjében, szóm
je volt az üzletvezetőslégnek, amelynek tiszti- bat hajnalban meglopták Werlheistem Sarolkara őszintén-fájlalja a kitűnő ember -elhuny- tát, lovag Wertheimstein Alfréd csehteleki
tát. Halálát özvegye, fia R-év Kálimén ügy- földbirtokos leányát Az inrileány, aki sógorvéd és lányai gyászolják. Temetése vasár- nője Rothschild bárónak, egyedül utazott egy
nap -délután félháromkor m-e-nt végibe nagy fülkében ós útközben aludt egy keveset.
részvét mellett. — Lugosi -Döim-e téglagyári Biharpüspökiben a kalauz kinyitotta a kupévezérigazgató hatvanhárom-éves korában va- je a j t a j á t és jelezte, hogy a vonat Nagyvásárnap este meghalt. Az elhunyt ismert és radhoz közeledik, az ékszer-kazettája niem
rokonszenves alakja volt a szegedi társada- volt sehol. Wertkeimstéin -Sarolta -azonnal
lominak s a város közgazdasági életében megérkeztekor jelentette a lopást .a nagyvájelentős szerepet vitt. Kiterjedt család gyá- radi rendőrségen s a nyomozás a legszélesebb mederben megindult. Budapestre, KoAz utazók agyesülete vasárnap iar- lozsvárra és Debrecenbe utaztak detektivek,
tott-a rendes havi választmányi ülését Stau- hogy a tolvajt kinyomozzák. Ed-diig-csak .anyber -Miksa alelnök elnökléséval. A titkár elő- nyit sikerült megállapi-tani, h-ogy egy szőke,
Petőfi-galléros
fiatalember,
aki
terjesztette a mult ülés jegyzőkönyvét, to- magas,
vábbá az igazgatóság átiratait és a tagreak-ti- ugyanazon a vonaton utazott, il-opta el az ékválásra vonatkozóan érkezett közleményeket. szereket. iA táskában igen értékes -dolgok
Ismertette az akvi-rálaindó cégekhez ós ta- voltak s a kár több ezer -korona, a Rothschild
gokhoz intézendő -körleveleket, mire a vá- család monogrammjával ellátott ajándékok
lasztmány tagjai -arra vonatkozó készségük- és különböző borítékokban 1158 korona.
nek adtak kifejezést, hogy személyesen, is Wertheimstein Saroltánál egy fillér se ma-felkeresik mindazokat, akiket -az egyesület radt, ugy, hogy kénytelen volt Steiner Jakab
tagjainak megnyerni óhajtanak. A választ- vasúti vendéglőstől pénzt kérni kölcsön,
mány elhatározta, hogy legközelebb megbe- hogy kocsin mehessen be a -rendőrségre.
szélés -és beható eszmecsere tárgyává fog— Az álarcos jós. Szenvedélyes játékos.
ja tenni az ügynökök és -gyári képviselők Két érdekes slágert is mutat be az Edisonjogviszonyairll szóló törvénytervezetet, a Mozgó egy előadás keretében. Mindkettő
melyet a kereskedelemügyi -kormány véle- oly magas színvonalon áill, h-ogy n-e-m tudunk
mény nyilvánitás végett az egyes' szakkörök- különbséget teniwi a kettő között. Az Eidis-onnek megküld.
! i ' >*j jj Mozgó „Az álarcos lós" és
„Szenvedélyes
— Háromszáz emberi letartóztattak! játékosok" cimü drámákat a telj-e-s 2 órás
Mindinkább dagad a Canadian Pacific kiván- műsor keretében mutatja be és még csa-k ma,
dorlási botránya. A monarchia területén az kedden látható, holnap szerdán uj miisor.
illetékes hatóságok kérlelhetetlen eljárást
mditottak. Az utóbbi napokban háromszáz
olyan embert tartóztdltak le, akik bűnrészesek voltak a kivándorlási botrányban. A Ca- Egy nagy tétel cosztlim szövetet K 2 7 0
120 széles gyapjú szövet . . K 1-20
nadian Pacific, illetve az Austro Americana
irodáit és tisztviselőit becsukták Brassóban, Cozmonozi Goldberger Kartonok K —-50
Cozmonozi Pargetok féíáron!
Csernovitzben és Lembergben, összesen háK 3-80
romszáz embert. A vizsgalat tovább tart a Pongyolák
Cloth eroplán kötények. . . K 2-50
megkezdett eréllyel.
K 1-90
— Az ingyenélő boszuja. Újpesten, a Cloth alsó szoknyák. . . .
K 190
Csokonay-utca 17. számú házban -ma délelőtt Diszes női ingek
megrázó családi -djrám-a törtéint.
Jávorka Selyem női harisnyák . . . K L30
Károly hatvan évesi szerelő .revolverből Tiszta gyapjú válkendők. . K 3-20
agyonlőtte öccsének, Jávorka Vince szénnagykereskedőnek fiatal feleségét, Sebesi Annát, azután -öngyilk-os lett. Az öreg -Jávorka
is nyomban meghalt. Mindkettőjüket a g-róf
KároJyi-kórház halottas kamrájába szállították. Újpesten hamar -elterjedt a borzalmas
eset hire és különféléé .magyarázatokat fűz- Református-palota, gőzfürdővel szemben,
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(—-) A jégpálya ügye. Holnap, kedden
délután négy órakor ül össze a jégpályakérdés megoldása ügyében kiküldött ad-hoc
bizottság a városháza 'bizottsági termében. A
bizottság, amint értesülünk, ezúttal véglegesen dönteni fog a jégpálya ügyében, hogy
mire az első komoly fagy beáll, a korcsolyáz
zó-páilya már a közönség rendelkezésére áll* Biró Lajos — a Vígszínházban. jon. A bizottság elnöke Lázár György dir.
Biró Lajos elhagyta régi sikereinek szdnlbe- polgármester, akit azonban a betegsége miatt
iyét, a Magyar Színházat és átment a Víg- Bokor Pál helyettes polgármester fog heszínházba. Biró Lajos uj darabja: Az utolsó lyettesíteni, a bizottság tagjai pedig a követcsók ugyan Beöthy László programján sze- kezők: Somogyi Szilveszter dr. főkapitány,
repelt, Beöthy szeptemberben meg is hir- Balogh Károly pénzügyi tanácsos, Faragó
dette, a darabot előadásra azonban a Víg- Ödön dr. tiszti főorvos, Tóth Mihály főmérszínház szerezte meg. Az utolsó csók-ot — nök, Back Bernát, Becsey Károly dr., CserVarsányi Irénnel a főszerepben — legköze- novils Agenor. Holtzer Tivadar, Kúszó Istlebb már be is mutatja a színház.
ván dr:, Pick Mór, Pillich Kálmán, Rósa Izsó
* Lehár Pssí*n. A jövő héten Buda- dr., Turcsányi Imre dr., Wagner Gusztáv,
pestre érkezik Lehár 'Ferenc s /mielőtt a Ki- Vögman Ferenc és Wimmer Fülöp törvényrály Színház megkezdené Az ideális feleség hatósági bizottsági tagok. Az ad-hoc bizottpróbáit, a szerző néhány változtatást fog ság ülésére meghívták a szegedi korcsolyátenni operettjén. A bécsi és berlini fogadta- zó egyesület elnökségét is.
tás után Lehár szükségesnek látta egy kép
( - ) Bizottság! ülések. Szerdán délután
részletét megváltoztatni. A magyarok szá- öt órakor a város pénzügyi és jogügyi bimára néhány uj betétet komponál az operett- zottságai együttes ülést tartanak, amelyen a
hez.
tisztviselők u j nyugdíj ^szabályzatát tárgyal* Az ülnök darabja. A nagyváradi Szic- ják.
ligeti-tSzinház legközelebb eredeti bemutatót
(•-) Beköltözött a javsduimi hivatal.
ad. Bemutatja Jantsovits Jenő árveszéki ülNovember
elsejével a javadalmi hivatal benök háromfelvonásos színmüvét, amelynek
költözött
a
Mars-téren fölépített uj palotájáKatóka a címe.
ba. Á .pqm'pás városi épület .földszinti részé* A moziitiralv. A színházi iroda jelerti: ben üzlethelyiségeik vannak, amelyekért elég
Valósággal ,a méhkashoz hasonlít az a zsi- tekintélyes házbért fizetnek a bérlők. Az
bongás, ami mostanában uralkodik a szín- első emeleten rendezték be a javadalmi hivapadon, mikor A mozikirály előkészületei fog- tal szobáit, amelyek kényelmesek, tágasak,
lalkoztatják az énekes személyzetet. /Ebben az modernek. A második emeletem, magánlakáoperettben mindent kap a közönség, aimí a sok vaunak. A város, mint háziúr, nagyszekíváncsiságát, az érdeklődését ikdelégiteni rűen megtalálta a számítását ezzel az u j
képes: bohózatos jellegű történetet, páratlan palotával, mert az üzlethelyiségekért é s a
népszerűségre számító muzsikát, látványos- magánlakásokért befolyó összegekből kamaságszámba menő felvonulást és bárom fel- tos kamattal törleszthet! az építési költsévonáson át szakadatlan jókedvet. Ferenczi fő- geket.
rendező ú j r a elemében van, mert tág tere
' i3aB!BtS3SEUXBSSBaaBSSBB<r£9BHBHSSBaB&5axaBI3SBE
nyílik a rendezői trükkök ejgész seregének 33SBB3La
.bemutatására. (Aki az énekes-személyzet sorában kezét-lábát mozdítja, az. mind szerepel A mozi-királyban. iHilbert Janka, Déri
Rózsi, Antal Erzsi, Miiklóssy Margit, SSzebeo SzAK—Szegedi MTE 3 : 0 . (i : 0.) A
ni (Margit, Edvi Illés .Márta, Pálma Tusi,
gól
arányban
épen nem kifejező fölémityel
Solymosy Sándor i(ő lesz egyébként Szigligyőzött
a
SzAK
a feltűnően megjavult Mungeti Psilander), Heltai Jenő, Balázs Bálint,
káscsapat
fölött.
A sárga-vörösek a fősúlyt
Szathmárjyj, Sümegi, IMihó jutnak jobbnjála
védekezésre
fektették
és igv sikerült is nejabb szerephez. Ebből ia névsortól is kitetkik
ritkán
lelkes
és.
önfeláldozó
játéikulkkal a
szik, hogy A mozikirály arra van hivatva,
fenti
hízelgő
eredmény
elérése.
Mert a mali
amire néhány népszerű elődje: liogy tudniilformájában
lévő
SzAK-tól
csak
3:0 arányú
lik /gyors galoppban érje .meg a jubileumovereség
elszenvedése
olyan
eredmény,
mekat, vezetőhelyet követelve a műsoron, A
lyet
a
Munkásüsapat
eddigi
legszebb
ereddrámai próbák színhelye mostanában .a zongoraterem lett, mert a 'színpadon korán menyei közé sorozhat. A SzAK nem játszót*
reggeltől a déli órákon .is tul csak a Mozi- ta ki rendes formáját. Mintha még lábúikban
király minél tökéletesebb szinrehoza talán fá- érezték vo'inu a fiuk a mailt heti n.agy meccs
radozik Müller karmester és Ferenczi főren- fáradalmait. A játék ugyan helyenként nagyon szép volt, csak gól lövéssel maradt adós
dező.
a SzAK. Meg kell állapi tanunk továbbá,
hogy bajnoki-meccsen a:z ősz folyamán hasonló nagy fölényben még nem játszott a
SzAK, ámbár más meccsen nagyobb eredményt is ért, el. Popper kapusnak egyetlenElőhaladt szezon miatt a raktáegyszer sem' kellett közbelépnie, egyetlen
labdát sem kellett védenie. Jopi és Szűcs
ron levő össze.)
minden támadásra való törekvést energikusan, áttörlhetetilenül visszautasították. A halfsorból kivált Maláth és Mujkó szép játéka.
Előbbi e meccsen mutatta legjobb formáját.
A csatársorból egyedül fílum játszott a megszokott nagy stílusban, m'ig a bal- és jobboldal ezúttal gyengébben szerepelt. A Munkáscsapatból külön 'kiemelni csak
Palotay
finom kalap formák, tsllak, tfizékek
kapust lehet, aki nagy hidegvérrel és bravúrosan védett. A többiek egyformán lelkesen
eddig nem létezett occasio árban
védekeztek. A gólok közül kettőt lőtt Blürrí,
lesznek elárusítva
a két félidő legelső perceiben. Lehet, hogy a
szerfölött könnyen elért gólok sem serkentették nagyobb munkára a vörös-feketéket.
Szatmári Géza
A harmadik gól tizenegyesből esett, amelyet
női kalap üzletében, Kelemen-u. 4.
Fiirst szerzett csapatának. Jó biró volt Boros
(AAC.) E győzelmével 27:0 gólaránnyal első
Royal szálló Átellenében.
helyen áll a SzAK a bajnokságban. Pontjainak 'száma 14. A Munkáscsapat hét ponttal
eddig a bajnokság ötödik helyezettje.
Ssínhází m&mr:
KEDD: A titok, színmű. Páratlan 2la.
SZERDA: Buksi, operett. Páros "/»•
CSÜTÖRTÖK: iMozikirály, operett, (Bemutató.) Páratlan 1/a.

1913. november 4.
o Szábadkai S E - S z T K 0 : 0 . Nagy
meglepetésben részesítették 'á kék-fehérek a
sportvilágot azzal, hogy a most oly gyenge
szabadkaiakkal szemben csak eldöntetlen
eredményt értek el és ezzel szinte minden
reményűiket elvesztették a bajnokságra. A
feltűnő eredmény az S-zTK nagyon meggyengült csapatösszeállításában lelri magyarázatát. Öt tartalékot szerepeltetett. iNém
jászolt Kovács, Klein, Szerha, Goldstem és
Börcsök, akik közül az előbbi hárem végleg
eltávozott Szegedről.
o SZAK Merkúr—Makóí MTE 0 : 0 , A
SzAK pályáján a bajnoki meccs előtt játszották a reváns-meccset, melyen több gólhelyzet dacára egyik csapat sem volt képes
gólt elérni. Biró Mihályka (SaAK).

ítaya! nagy kávéházban
Minden vasárnap

NAGY TOMBOLA
értékes nyeremésiylárgyakkal. O
Naponta czigányzene.
SZÍNHÁZI VACSORA!
S a j á t t e r m é s ű kitűnő h e g y i b o r o k .
K ü l ö n l e g e s s é g : „Royal Zöldike."

Tulajdonosok Miafejka : és Füegel.
gri fr* m 'Vrésíts S^Í S» SB SP* i
I3L la t£i ísafeasfct; &I öhnaasSSi

folyósítását

megkezdettük.

1 évtől 35 évig terjedő előnyös törlesztéses kölcsön ket
folyósítunk. — Megbízásokat
kizárólag

föielbirtolmkra

fogadunk
el.
___

Szegedi Általános Bank
Rudíolf-tér 5. szám.

::

DEÁK FEKENC-DTCA 3S. SZÁM.

Igazgató: HERZOG ÍGNÁTZ.
Ma este nagy előadás, a következő
fényes műsorral:

Mlle

AFRA

f r a n s f o r m a t i o r s Ackt-táncosnő.

DORA LÉÉ átváltozó művésznő.
é s a többi szerződtetett elsőrangú
fellépte.

Beléptidij 1 korona.

művésznők

——

Előadás után parketíánc, amikor az ö s s z e s művésznők a Tango-táncot mutatják be. Elsőrangú
cigányzene. — Meleg és hideg büffé. — Szolid
kiszolgálás. — Kellemes szórakozóhely. — Műsorváltozás hetenként. Előadás után szabad bemenet.

1913. november 4.
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TÖRVÉNYKEZÉS.
§ Kérdések a vérvádról. A Beilis-pör
tárgyalásán a szakértők befejezték véleményeik előterjesztését. Valamennyien a vérvád föltevése ellen nyilatkoztak s azt is hangsúlyozták, hogy vérvádról sem az orvosi
tudomány, 'sem a törvényszéki pszichopátia
nem tud. Csetepaté (kerekedett a védőik és
az ügyész között, akii mindenáron szerette
volna Ismertetni a szaratovi rituális ügyet
Miklós icáir akkori 'elhatározásával együtt, de
a bíróság ebbe nem ment bele. Végül ímegfoga'lwtaztá'k azt a vérvádra vondtkozó huszonöt kérdést, melyet a teológiai ^szakértők
elé fognak terjeszteni. A kérdések arra vonatkoznak, hogy milyen jelentősége volt az
áldozatok véreinek a zsiidó 'templomi áldozazatok bemutatásától, vannak-e a bibliában
utalások zsidó emberáldozatokra, mi helyette siti a zsidóknál az elsőszülöttek áldozatul
való bemutatását, az 'embervér felhasználásáról szóló vádak az ótestamentum alapján
eimelhetők-e és van-e alapja annak a föltevésnek, hogy Juscsinszkit vallási fanatizmusból
ölték meg, amely 'fanatizmusnak a zsidó vallás vagy egyik szektája volt a forrása? , A
teológiai szakértők feleleteit érthető nagy
érdeklődéssel várják.
§ Szerb cikk a németek ellen. Amikor
Szerbia miatt feszült viszonyba került a
monarchia is, abban az időben több nemzetiségi — szlerb — embert kisértek be az
ügyészségi fogházakba. A Zasztava
cimü
újvidéki szerb lap ekkor leadott egy cikket:
Ki áskálódik a szerbek ellen? — cimmel.
— A magyarországi szerbeknek a németek a titkos árulóik, — irta a mérges iiarigu cilkk. — Ezek árulják be a hatóságoknál
a szerbeket hazaárulás, kémkedés miatt.
A szegedi ügyészség szerint a cikk alkalmas volt arra, hogy a szerb és magyar
nemzetiségüeket a németek ellen izgassa.
KUiczin Demeter, a Zasztava szerkesztője vállalta ej a felelősséget s igy ő került
vádlottként a szegedi esküdtbíróság elé. KiIdczin Demeternek érdekes^múltja van. Boszniából éveikkel ezelőtt 'kitiltották.
Versecen
lett a görög-keleti iskola tanítója, müjd igaz-,
gatója, később pedig szerb egyházkerületi
tanifölügyelő. Nemrégiben kinevezték a szerb
kolostori nyomdák igazgatójává, ettől a pozíciójától azonban megvált és elfoglalta a
Zasztava felelős szerkesztői állását. A hétfői
tárgyaláson Póhai Elek elnökölt. A vádhatóságot Horánszky Miklós ügyész képviselte,
a vádlottat Becsey Károly dr. védte. A vádlott ma hangsúlyozta, hogy nem általánosságban irt a németek ellen, hanem helyi
körülményeket vett tekintetbe. A biróság az
esküdtek verdiktje alapján fölmentette a lapszerkesztőt.
§ A Balkán bünpöre. Zágrábból jelentik: Ma délelőtt kezdődött a zágrábi törvényszék előtt a Balkán nevű bukott biztosító
társaság bünperének főtárgyalása. Vádlottak: Albini Károly, Obiak Ferenc, Drazics
György, Ternar Torno, Vrkljan Péter és
Agics Iván. A vád csalás bűntettére szól,
Albininál ezenfelül nyilvános erőszak bűntettére is, mert Saltaga Mojo bugojnói Lakost, aki kilenc koronás életbiztositási kötvényt a bekövetkezett halálesett miatt realizálni akarta, revolverrel fenyegette meg. A
per iránt igeni nagy az érdeklődés, mert a
Balkán összeomlása egész sereg céget és
tekintélyes zágrábi embereket rántott magával. A tárgyalást Wendler törvényszéki elnök nyitotta meg. Johannides főügyészhelyettes fölolvasta a terjedelmes vádiratot,
mire a tárgyalást délutánra halasztották. A
beidézett tanuk száma meghaladja a százat.
A tárgyalás előreláthatólag tizennégy napig
fog tartani.

H A G Y . TUD. SZÍNHÁZ

x Nincs forgalom. A gabonapiacon ma
szinte ijesztő mértékben redukálódott a forigialom. Negyedórák teltek el, mig egy-egy
kötés létrejött és az egész délelőtti üzlet árumozgalma 2—3 fillérrel keretében merült ki.
A korábbi nagyveszteség és a tartós pénzszűke teljesen leköti a vállalkozókedvet ós
azok a nagy spekulánsok, akik rendszerint
• nagystílű tranzakciók ífolytán kaptak inevet,
! most a legjelentéktelenebb üzletekben sem
I vesznek részt. Igaz, hogy ma a készáru sem
adíott különösebbb impulzust ujabb üzletek
kötéséhez és Lgy bár ú j r a derült időnk vau,
a jegyzések mégis néhány fillérrel csökkentek. így akik azt hitték, hogy a kétnapos
szünet után ma némi fellendülésben lesz részük, alaposan csalódtak, mert az idei kampány legkétsógbeejfőhb napja — a mai volt.
\ Az állandó üzlettelenség mindvégig tartott.
A budapesti gabonatőzsde.
Tartott irányzatban indult a mai üzlet,
mivel a száraz időjárás (fedezésre késztette a
íkontremint. Az árfolyamok néhány fillérrel
magasabban indultak, de később nagyfokú
tartózkodás kapott lábra, aminek
hatása
alatt az árfolyamok lemorzsolódtak. A spekulánsok tartózkodásához nagyiban hozzájárult az a körülmény, hogy a malmok ugy a
kész-, mint a papiros-buzát teljesen elhanyagolják. Az árak jelentéktelen árhullámzás
után elgyöngültek.
Áprilisi buza 11.36—39—37—34. Áprilisi
rozs 8.96—85—96—94. Áprilisi zab 7.40—42—39
—41—39. Májusi tengeri 6.29—30—27—36.
A budapesti értéktőzsde.
A mai előtőzsde iránya igen tartózkodó
volt, mert a külföldi lanyha jelentés éa a
külpolitikai bizonytalanság a spekulációt
visszatartotta minden üzleti tevékenységtől.
Az értékek ennek folytán igen minimális forgalom keretében 1—2 koronával lanyhultak.
A bécsi piac kedvezőtlen hangulatban nyilt
meg és az arlbitrage a Eimamurányd részvényt kinálta néhány koronával olesóhban éa
ez kisebb gyengülést vont maga után. A
készárupiaeon a Temesvári szesz 10 koronás
áremelkedése érdemel említést. A járadékpiacon a 40 százalékos Magyar koronajáradék 81-es árfolyamát megtartotta. A zárlat
teljesen üzlettelen maradt.

MOZGÓ S Z I N Í Á Z

Magyar hitel 817.25—818.— Per. kor. 80.95
—81— Magyar bank 538—539.75. iRima 674.50
—676.50. Közúti vasút 630—631.50. A l t kőszénb. 1016. Salgó 735—738.50.
Temesvári
szesz 563—571.
uimniHniiiHHmHHiimHHiiHHaMHiu
Felelős szerkesztő : Pásztor József.
Kiadótulajdonos: VArnay L.
Szeged szab, kir. várói adóhivatalától

Adófizetés iránti

hirdetmény.
Alulírott városi adóhivatal ezennel fölszólítja mindazokat, akik a városi adófőkönyvben
előirt és esedékes lakrészadó tartozásukat még
be nem fizették,

e hó 12-éig
alulírott városi adóhivatalnál annál is inkább
fizessék be, mert ellenkező esetben ellenük a
a zálogolási eljárás azonnal meg fog indíttatni.
Szegeden, 1913. évi november hó 4-én.
A városi adóhivatal.

F

öldszintes házban, sugáruton ötszobás lakás kiadó, esetleg
azonnal elfoglalható. Bővebbet:

Horváth Mihály-utca 1. szám
alatt a házmesternél.
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szinház.

Városi
Folyószám 74.

V A R N A Y L.

Sz«g«d, 1913. november 1-én

BUKSI. (PUPPCHEN)
Énekes bohózat 3 felvonásban. írták: Curi Kraatz és
Jean Kreen. Fordította: Harsány! Zsolt. Zenéjét szerzette: Jean Gilbert.

HANGVERSENYIRODÁJA
BÉRLETET NYIT AZ ALANTI

HANGVERSENYEKRE

SZEMÉLYEK:
Villányi Mihály
Laura a felesége
Ella
Ilka
Lóri
Teri
Szabolcs Jenő min. fogaim. Ella ura
Paráza Pista
Mikoláné
Blacik
Fors
Sármezey
Andornaky, léghajós
Maris, cseléd
Boy
Első szanitész

Heltai
Miklósi
Antal
Szebenyi
Déry
Kállay
Sümegi
Solymosy
Virághátiné
Balázs
Kehári
Virágháti
Mihó
Irányi
Récz
Varga

1. Hangverseny 1913. nov. 10.

Flesch Károly
hegedűművész

DIENZL

OSZKÁR zongoraművész
közreműködésével.

2. Hangverseny 1913 dec. 15.

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

f

H

G y o m o r b a j o s o k dicsérik a Leinzinger-féle
gyomorcsepp jó hatását,
üvegje 80 fillérért kapható
Leinzinger
Oyuia
gyógyszertárában Szeged
Fájós f o g á r a vegyen
mielőbb a híres Leinzinger-féla f o g c s e p p b ő l ,
üvegje 50 fillérért kapható
Leinzin r Gyula
gyógyszertárában Szeged
Széchenyi tér 5.
520

fttöveífüagöuyük kaié-

p9s gonddal vsáyilsg tfazÜÉtaÉRak oteaé árak ms!km éa KMd Idő alatt
LUCZA JÓZSEF
fcrtMfMti k MgytiutitéMl

Legjobb hajfestő az
országosai elismert Leinzinger-féle Ara 2 korona,
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szegad.
Széchenyi-tér
520

DwáKa-tár 3. az., Baloghtoktt*.
TeJtfoe IOÜ
kfcW: ZENTA, Főtér,
ét Vidéke Takarék
i. HŐHME2ÖVA-

Izzad v a l a m e l y testrésze? Ugy használja a
dr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
025

Éfirfcjgjfc
LY. SsmmU-H. ft

4022/1913. régr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi
LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré
teszi, hogy a budapesti IV.ker. járásbíróságnak
1911. évi Sp. III. 482/3 számú végzése következtében Dr. Faragó József ügyvéd által képviselt Bachruch A. javára 818 K. 50 f. s jár.
erejéig 1913. évi október hó 6-ik napján foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 730 koronára becsült következő ingóságok u. m. különféle házi bútorok nyilvános árveréssn eladatnak.
Mely árverésnek a szegedi kir. járásbíróság 1913 ik évi V. 3499/1. számú végzése folytán 818 kor. 50 fill. tőkekövetelés, ennek
1911 évi január hó 1. napjától járó 5% kamatai 7»°/o váltódij ós eddig összesen 140
kor. 76 fillérben bíróilag már megállapított
költségek erejéig, Szegeden Erzsébet rakpart
4 sz. alatt leendő megtartására határidőül
1913 ÉVI

NOVEMBER

HÓ

18-IK

NAPJÁNAK DÉLUTÁNI 2 ÓRÁJA
ki tűzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy aa
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107.
é« 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szűkség esetén
becsáron alul is el fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- ós felülfoglaltatták ós azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120.
érteiméhen
M*k javára is elrendeltetik.
Kelt Szegeden, 1913. évi október hó. 31.

Heinemann S.
kamaraénekes dalestély e
MANELBORD

JOHN

zongoraművész

közre-

működöd teéve!

3. Hangverseny 1914. január 12.

Höttyes Vally
dalénekesnö,
udvari

a

berlini

opera tagja

és

Wilheloius H.

Tisztelettel felhívom a kereskedő
é s szabó urak figyelmét, hogy a

Sugár Sándor-féle
rövid- é s norinbergi

csődtömeget
megvettem és annak elárusitását
• megkezdtem.
•

Klein
ixivin
j íózsef
u a s c i ,

Szeged,
_ u t Kállay
c a
4.

A l b e r t

(ezelőtt Hid-utca.)

Hirdetések közlésére legcélszerűbb a Délmagyarország.

z o n g o r a m ű v é s z együttes
estélye.

4. Kangverseny 1914. febr. 14.

WaldbaoerKerpely
v o n á s n é g y e s estélye.

n , na, mmmi
ÍM, Sin, Ma,
l

VAV
A négy estélyre szóló bérletárak esténként:
Páholy 6 személyre

24.—.

Páholy-

ü l é s első sor 4.—, a többi sor 3.—.
Zsölye első sor 6.—, 2-től 10-ik s o r i g
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
filés, első sor

30.—.

5.—, többi

Pátoly-

óriási választékban
érkeztek és n a g y o n
jutányos á r a k mellett
bocsájtatnak eladasra.

sor 4.—,

Zsöllye első sor 7 . - , 2-től 10-lk sorig
5.—. Támlásszék 1-től 8-ik s o r i g 4.—,
9-től 16-ik s o r i g 3 — korona.

A hangversenyek

mindenkor

a „KORZÓ" MOZGÓSZINHÁZban, este fél 9 órakor tartatnak

meg.

ES FIA

szőnyegáruháza
Szeged, Kárász-utca. |

Sebesztha,
kir. bír. végrehajtó.
NYOMATOTT VARNAY L. KÖNYVNYOMDÁMBAN SZEGEDEN, KaRÁSZ-UTCA I.

