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ség az ellenzék fölfogása szerint nem jogosult Oly nagy kérdések megoldására,
mint aminő az esküdtszéki és sajtóreform,
a közigazgatás államosítása és egyéb tervezett reform. A kormány — szerintök —
irtó hadjáratot irídit a közszabadságok ellen az ellenzék megfékezése és ímegrendszaibályozása ofkából. Ezt, mint mondják,
nem tehet elviselni. Mint ők mondják: forradalmi állapotban vannak és mert m á s
eszközük nincsen, iá parlamentben lázadnak föl a kormány ellen. Képviselőházi
küzdelmük nem rendszeres, vagyis ép a
rendszertelenségben következetes csupán.
Az uj házszabályt él nem isimerik és el nem
ismerhetik, mert nőlkülök alkották meg,
de m á s okon is. A mai házszabály megköti
a kisebbség kezét és még a házszabályokhoz sem szólalhat föl, még személyes kérdésben sem beszélhet anélkül, hogy a z elnök vagy a Ház engedelmét ne kérje. Ezt
az eljárást föllháboritó zaklatásnak minősitik és ilyen körülmények között csupán
az állandó guerillabarobajn látják az ellenzék küzdelmének lehetőségét.
A taktika tehát változó és változatos
lesz mindenha, amikor az ellenzék a Házban megjelenik. Az elnök személyét is csupán akkor tisztelik, amikor nékik tetszik
és amikor a taktika, a hadviselés m ó d j a
igy kívánja, mert tisztelni nem kötetesek,
minthogy ugyancsak ellenzéki fölfogás
szerint nem a képviselőház, hanem csupán
a többség választotta meg.

Békességről beszélni tehát nem lehet
többé. A h a d j á r a t folyik a végletékig, a
mig vagy a kormány bukik — és ez aligha
következik be — vagy megsemmisítik a
választáson az ellenzéket.
A politikai helyzetnek ma ez a képe.
Elég sivár, de azt hisszük, mégsem egészen reménytelen. Az ellenzék által emlegetett sérelmek nem orvosolhatatlanok, kivált, ha m a g a az ellenzék is őszintén és
minden utógondolat nélkül törekedne a
helyzet gyógyítására.
A képviselőház tegnapi ülésén az ellenzéknek mindösszesen negyvenhat, vagy
mondjunk kerek számot, talán ötven tagja
jelent meg. A távollevők száma hatvanhetven. Talán ennék is van jelentősége,
mint ahogyan van is. De a megjelent ellenzékiek között is van egy csoport, amely
nem ért egyet az ellenzék taktikájával.
Ezek csöndesen, megfél említve a vezérek
indulatától, vagy irányításától, hallgatagon, de elégedetlenül ülnek benn az ülésteremben és künn a folyosón. Ezekét is
izgatják az ellenzők sérelmei, de meddőnek, tulerőltetettnek tekintik a mostani
hadviselést és olykép vélekednek, hogy
vagy sztrájkoljon továbbra is az ellenzék,
vagy tárgyaljon. Ezek ellenérzéssel követik a vezérek taktikáját és irtóznak az
ujabb meg ujabb botrányoktól és az obstrukció kicsorbult fegyvereinek csörgésétől.
— Minek provokálni a parlamenti őr-

van mit mondani a táncosának, hogy nem is
Kinos percek.
tudom, hogyan kezdjem el. Tehát maga
Irta : Max Daíreaux.
lesz szíves elkezdeni.
Antoine de MontriVel 'lesütötte a sze— Olhó, álljunk csak meg! Maga nagyon meit, fehér Ikeztyüit idegesen gyűrte a kezérosszul táncol.
ben, azután erős elhatározással halkan meg— Igazán, nagyon ügyetlen vagyok?
szólalt, nagyot sóhajtva:
— Borzasztóan! Ugy táncol, mint viha— Szeretem imagát, Marié Anne!
ros tengeren a hajó. Nézze, üljünk inkább
ő gúnyosan mosolyogni kezdett.
oda a sarokba és beszélgessünk egy kissé.
— Csak ezt akarta mondani? De hiszen
Nem bánja, ugy-e?
szegény barátom én ezt már tizennégy éVe
És anélkül, hogy a választ bevárta volna tudom és magam is azért thivtam ide félre,
Marié — Anne de Saint — Orland karon- hogy elmondjam a titkomat.
fogta Antoine de Montrivelt és bevezette a
Antoine szemeiben megcsillant a rejátékszalónba, ahol a kártyázók nem törődve a zenével, belemerültek a munkába. Marié ménysugár; az ajkai mozogtak, mintha monAnne belevetette imagát egy magas Ihátu fo- dani akarna valamit, de nem jött ki szó a
telbe, amely eltakarta őt a kíváncsi /pillantá- torkán.
— Maga a legjobb barátom, Antoine,
sok elől és megkínálta székkel Antoinet. A
férfi egy alacsony székre ült, a leány lábai mondhatnám az egyetlen barátom és ezért
elé, komoly és szomorú pillantásával végig akarom azt, hogy maga megtudja elsőnek,
mérte a leányt, akinek mosolygása megfé- bogy boldog vagyok, ma este, boldog, mint
egy menyasszony!
lemlítette.
— De talán csak nem menyasszony?
— Nos, kis hallgatag ember, — szólalt
— De igen! Még csak az anyám és mameg a leány mosolyogva, — micsoda különös élvezetet talál abban, (hogy folyton a ga tudja, ihogy a barátjához, herceg Camlábamra lép? Vagy nem .kellemesebb-e itt painellihez nőül m e g y e k . . . De ugy látszik,
Ihogy nem nagyon, örül a boldogságomnak . . .
ülni?
— Hogyne, sőt ennék igazán nagyon Vagy jobb szerette volna, ha nem szóltam
volna semmit?
örülök, mert beszélni valóm van magával.
— Milyen szerencse, nekem is van va— Miért gunyólódi/k igy Marié Anne?
lami, bizalmas mondani valóm magárnak ós bi- j Hiszen mindent megmondtam magának az
zony olyan ritka dolog, bogy az embernek ' előbb és nem is tudtam befejezni a megkez-
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dett 'mondatot, mert maga félbeszakította bizalmas közölni valójával,
— Azt akarta volna talán mondani, Ihogy
megkéri a kezemet?
Antoine inem felelt, csak lehorgasztotta
a fejét. Az arca sápadt volt, a vonásai, feldúltak, a keze pedig ugy reszketett, mint egy
aggastyáné.
— Nézze Antoine, évek óta nap-nap után
együtt vagyunk és magának épen ma estig
kellett várni az elhatározásával. Istenem,
milyen ügyetlen, ember imaga!
— Tudom, hogy nem voltam ügyes sohasem, de azt hittem, hogy kitalálta az érzelmeimet1 és én kiélvezhetem a bizonytalanság gyönyörűségeit.
— Vigasztalódjék kedves barátom, az
idő itt agy sem számit, ugyanigy járt volna,
iha előbb szól. Tizennégy évvel ezelőtt már
elhatároztam, ihogy nem leszek a felesége.
— Én pedig tizenöt év óta nem is álmodtam másról. Akkor szerettem meg. amikor Montrivelben megláttam. Fiatal leány
volt még akkor, de már olyan, bájos és kedves. Emlékszem még az első szavaira, sőt a
hangjára is. A kastélv terraszán ültünk és
nem volt semmi mondani valónk egymásnak.
Én már akkor félős voltam; szerettem volna
a kezénél fogva a nagy gesztenyefák alá vezetni, amelyeket ugy szerettem, de nem mertem. Félénken néztem magára és amikor el-

Téves volt az a fölfogás, hogy más
volt Apponyi Albert célj,a é's m á s a Lovászy Mártoné. Ma ellenzéki forrásból hitelesen értesültünk arról, hogy most egy és
ugyanaz a cél lebeg Apponyi, Andrássy,
Károlyi és Lovászy előtt egyaránt. Nem
tanácskozni jár be az ellenzék a képviselőházba, hanem tiltakozni. Vezérek és közkatonák teljesen egyetértenek 'ebben. Hogy
ez igy van, legújabb bizonyság a mai nap,
-mert ma az ellenzék a Házba be se ment,
mivel botrányrendezésre m a nem lett volna alkalom . . .
A vezérek ma egyetértenek, főképen
a haragos indulatban, a letörtségen való
boszujokbain és a gyűlölködésben. Ép ezért
<e pillanatban áltatás volna hinni a parlamenti béke tehetőségében. Az ellenzék
káprázatának esne áldozatul, h a ,a fölújult
obtsrukciós küzdelem sikerében bizakodna,
ha nem venné tudomásul az országos közvélemény csömörét és irtózását a fölmelegitett obstrukciótói, ha megint csodát várna, csodát remélne és bécsi megnyilatkozást lesne. Az ellenzék állandósítani kívánja továbbra is a botránycsiná'lást, mert
abban a meggyőződésben él, hogy ha ad
abszurdum viszi a parlamenti hadviselést,
végre is megunják fönn Bécsben és elejtik
a kormányt és rendszerét.
Tartalmi és formai alapon indult meg
a z ellenzék mostani h a d j á r a t a . A mai több-
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séget, — mondj áik — amikor erre sem a
A képviselőház ülése.
kormány, seim a Ház elnöksége nem aid
- Ellenzék nélkül. —
okot. Helyes volt, amikor bennünket zaklattak és ellenünk támadtak, de minek do(Saját tudósítónktól.) Az, ellenzéknek m a
bassuk ki magunkat a Házból akkor, ami- botrány rendezésre alkalom nem kin átkozkor tárgyalni akiarunk, vagy tárgyalás vé- ván.', az üléstől távol maradt.
gett jövünk a parlamentbe?
Munkapárti körökben, egészen kétségteMindezzel szemben a kormánypártiak lenül tudják, hogy a Márniy Samu ellen beigy okoskodnak:
jelentett öss z eférhe te tle iiséig n e'k egyáltalán
— Elismerjük, hogy az ellenzéknek nincs semmi alapja. Ezt igazolja Lukács
Oka van panaszra, mert hiszen elnökség László volt miniszterelnök m a közzétett kaés többség szokatlan eszközöket használt tegorikus kijelentése, ihogy miniszterelnökellenök. De nem mi provokáltuk,
nem ségének egész tartama alatt Máimdy Samu a
kedvtelésből csináltuk. A kényszerűség, az margitszigeti dologról: egyáltalán nieim iis beörökös obsitruikció, az állandó parlamenti szélit. De kétségtelenül igazolni fogja az öszizgalom^ vitt rá bennünket a féktelenség .sze'férhetetlenség teljes hiányát az összeférmegrendszabályozására és a parlament hetetlenségi bizottság tárgyalása is. Nagy
munkaképtelensége, a többség tehetetlen- hatást tett valamennyi pártra, bogy Mándy
sége volt a hajtó erő, mely a parlamenti Samu felajánlotta a mandátumáról való lerend intézményes bitzositását követelte mondást airrai az esetre, ha ,a játékbank ügyétőlünk. Sokat elnéznénk, sok panaszt or- ben bármi kompromittáló része volna. Egyvosolhatnánk, sok sebet meggyógyíthat- úttal felszólította Héderváry Lehelt, hogy
nánk, ha az ellenzék is komolyan a k a r n á . viszont, ha ő nem tudja igazolni vádjait, ő
De ma a gyűlölség és személyes hajszára is tegye 'le mandátumát. Hédenváry m a 'bővaló törekvés uralkodik az ellenzék vezé- beszédű nyilatkozatbau felel Mándynak, de
reinek lelkében és ezen csak az idő és a z a kényes felszól,itásr,a nem reagál.
ujabb csalódások segíthetnek.
Az egyesült fügettenségi párt. RákócziiEz m a a helyzet. Hogy sokáig ez uti körhelyiségében a rendes szokáshoz kémaradjon, kötve hisszük. Valahogy csaík pest mia reggel kilenc órakor sokan jelentek
el kell dőlni. Hogy mikor és miképen, azt meg a párt képviselőtagjai közül. Károlyi
senki se tudja. Talán nem terv szerint, ha- Mihályi gróf, noha az, éjszaka rendkívül rosznem 'hirtelen kényszerűségből virradunk rá szul érezte magát, orvosi tilalioim ellenére
egy bizonyára áldásos fordulatra.
szintén, megjelent ,ai .körhielyiségben; kívüle a
vezetőség köziül ott voltak Szentiványi Árpád,
Földes Béla, Sághy Gyula, azonkívül
Szavazni fog a francia asszony. Pátis'
hói jelentik: A kamara választójogi 'bizott- mintegy negyven képviselő. Károlyi Mihály
sága elhatározta, hogy olyan törvény javas- gróf csak rövid ideig tartózkodott a körlhelyi'.latot ajánlj elfogadásra, amely a nemek kö- Ségbem és tanácskozást folytatott a párt vezött a választójogi különbséget
megszünteti zetőségével. Távozása után Szentiványi Árés a választójogot minden huszonegy
éves pád vezetésiével .elhatározták, hogy a párt ai
franciának megadja. A nőik azonban csupán többi ellenzéki pártokkal történt megállapoa községtanácsosok és a kerületi tanácsosok dás szerint a mai képviselőházi ülésre nem
választásánál szavazhatnak, képviselő vá- megy be a parlamentbe.
Minthogy sokain, az ellenzék tagjai kölasztásnál nem.
zül a párt uj határozatát nem ismerik, ántézmentünk egy kalitka előtt, amelyben egy
öreg fülemile énekelt, azt mondtam:
— Nekem odahaza vaim két nyulacskám
és egy báránykám! Amire maga ezt felelte:
— Nekem pedig vannak barátaim otthon:, akiket te nemi is ismersz!
— Én emlékszem, — mondotta1 Marié
Anne mosolyogva, — Ihogy maga: azt mondta: „Nekem odahaza van egy élő teknős^
békám" és amikor én áteii akartam, pirulva
azt felélte: „Már a múlt Ihéten meghalt."
— Neon tudtam akkor sem hazudni és
azóta sem tanultam meg. De ettől a .perctől
kezdve maga fölényben volt felettem mind
máig. A következő évben Olaszországban
voltunk a szüleinkkel. Maga ott csak „a kis
uraim"-nak Ihivott és én azt gondoltam, hogy
nászúton vagyunk; én tizenkét, maga tiz
éves volt akkor. Ahogy megérkeztünk egy
városba, maga megkérdezte a _ papájától:
„Hány lakosa van a városinak?" Ö komolyan
felelt magának, de engem bántott ez a kérdés, mert engem mindenütt csak maga érdekelt,
Egyszer
aztán
megkérdeztem:
„Ugyan mi közöd íhozzá? Maga keresztülszúrt a pillantásával és olyan hangon., melyet sohasem fogok elfeledni, ezt felelte:

&

kedés történt arra nézve, hogy a képviselőház elé őrt állítsanak, aki közli, az ellenzéki
'képviselőkikel a párt határozatát s mindazokat az ellenzéki képviselőket, akik .a mai
ülésre a képviselőházba akarnak .menni, ettől a szándékától visszatartja. A határozat
csakis a mai ülésre szól, a további taktikára
nézve döntés még nem történt s ezentúl is
minidig esetről-esetre fogják elhatározni az
ellenzék további magatartását.
A mai ülésről ez a tudósítás szól:
(Az ülés eldit.)
A parlament környékén ima már nagyobb
a kíváncsiak közönsége, mint volt eddig.
Rendőrség is teljesít .szolgálatot Jeszenszky
felügyelővel .az élén és minden bejárót egy
ajtónálló őriz, két palotaőrrel és egy rendőrrel,.
A munkapárti oldal lassan telik, a folyosó többi: része pedig teljesen kihalt, elhagyatott. Az ellenzéket mindössze Székely Ferenc és Kelemen Samu képviselik. Negyedtizenegy órakor ért a parlament elé az automobil, aimely Tisza István, gróf miniszterelnököt hozza tifk'ráá'val. Tisza egy ideig a
maga szobájában foglalatoskodott, majd
Beöthy elnökké! tanácskozott, később pedig
a folyosón; Szász Károly alelnökkel é s Harkányi János báró kereskedelemügyi miniszterrel diskurált.
Ekkor már hírül hozták, hogy az ellenzék tanácskozásra: ült össze a 'függetlenségi,
párt klubhelyiségében. A parlamentben iís
hagytak őrt, aki odautasitsa, ha véletlenül,
ellenzéki képviselő téved a Házba.
— Ma nem fognak bejönni, újságolják &
munkapárti oldalon é s viszik a hirt a íházelnökiség és a 'kormány tagjaihoz.
— Ugy látszik, meg akarnak lepni bennünket, szándékosan rendszertelenné teszik
a megjelenésükét, hogy sem az eljövetelükre,
sem elmaradásukra ne számíthassunk biztosan. Meglepni akarnak bennünket, es.a'k aztán ők ne lepődjenek meg.
Háromnegyed tizenegy órakor nyitotta
meg. az elnök az ülést és. kihirdette az összeférhetetlenségi bizottság ma reggel hozott
Ítéleteit. 30, 20, 15, 10 napra szólnak ezek az
Ítéletet, amelyeket a munkapárt nagy helyesléssel vett tudomásul

„Az, hogy tudnom Ikell, milyen ruhát vegyek
— Maga neim is törődött velem, aki néfel!"
hány lépéssel hátrább követtem: és ha az— Ez igaz, de maga talán nem tudja, előtt ugy éreztem, hogy elvesztünk, de most
hogy ezen. az utunkon szűnt meg „a kis elhagyatva éreztem magamat. Gyakran gonuram" lenni, Az én emlékezetem épen olyan doltam azóta arra a percre és ugy hiszem,
jó, imiint a magáé. Flórenziben, azon a nagy hogy attól a perctől kezdődött az én szerentéren, ahol ebéd előtt szoktak sétálni, amig a csétlenségem.
szüleink teát vettek az egyik boltban, meg— Ez igy is van, szegény Antoíneom,
áUpttunk egy kirakat előtt, amelyben csoda- többé soha sem hivtam magát „kis uraim"szép csipkék voltak kiállítva. Alighanem soká nak, többé nem tudtam íhinni magának, mert
álldogáltunk ott, mert amikor megfordultam, sirni láttam. D e . . . csak ném kezdi el most
a szüleinket már nem láttam sehol, ők előre is Antoine? Fojtsa el a könyeit, hiszen férfi
mentek abban a hiszemben, hogy majd utá- és figyelnek bennünket.
nuk jövünk. Amikor maga megtudta, hogy
Marié Anne felállott és részvétteljes hanegyedül vagyunk,, azt Ihitte, hogy már el- gon szólott:
vesztünk és sirni .kezdett kétségbeesetten.
— Ne szomorkodjék barátom, én nagyon
— Maga erre azt kérdezte: „Hogyan, te szeretem magát és hogy szívesen gondoljon
fiulétedre sirsz?"
reám mindig, tartogatok valami kellemes
— És maga erre elcsukló hangon azt meglepetést a számára.
felelte: „Nem . . . n e m . . . sírok, csak . . . nem
— Micsoda kínzó játékot talált ki még?
tudom visszatartani a könyeimet!"
— Nem játék barátom, hanem különös
— Arra maga vállat vont és megkérdezkegy.
te az utat egy olasz férfitől, aki kézen fogva
Felállott és már távozóban folytatta:
elvezette.
— Vőfély lesz az esküvőmön, ugy-e el— Igen, őt választottam ki, mert szép
ember volt: a vőlegényem hasonlít is reá fogadja?
kissé.
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(Kezdődik
az ülés.)
A Ház m a i ülésén, mivel az ellenzék teljesen távol maradt, m á r a m u n k a p á r t i képviselők is csekélyebb számmal jelentek meg.
Beöthy P á l elnök minidjárt az ülés megnyitása után a következő kijelentést tette:
— Tisztelt Ház, én nem szívesen teszem
utólagos rekrimináoió tárgyává az Ízlésnek
azt az etesuszamlását, amely itt közbeszólások alakjában minduntalan jelentkezik. Eze*
a dolgok .rendszerint m á r magukban hordják
elitéltetésüket, ele a 'házszabály által r á m rótt
kötelesség ellen való vétség és mulasztás volna, ha utólag nem tennék említést egy közbeszólásról, amely tegnap sajnálatomra elkerülte figyelmemet és amit szó nélkül nem
hagyhatok. Az egyik szónak beszéde közben a
tegnapi ülésen Deák Ferenc nevét emiitette,
mire valaki közbeszólt: — Ki volt azt Erire
Bakovszky
István a napló szerint azt mondotta, hogy valami kijáró. Ezért a nemcsak
a parlamenti illemet, de a nemzet kegyeletét
is mélyen sértő közbeszólásért
Bakovszky
Istvánt utólag rendreutasítom. (Zajos helyeslés.)

DÉLMAGYAJRORSZÁQ
a miatt, hogy az elnök jogköre Prokruszteszágyba van szárítva, ez az oka, hogy az esküdtek gyakran gazembereket is fölmentettek.
Az esküdtek elveszítik az ügy áttekintését,
van r á eset, hogy az esküdt fölmentését kéri,
mert n e m képes laz előtte tárgyalt ügyben
tisztán látni. Mindezek alapján azt ajánlotta Doleschall, liogy az elnök legyen jelen az
esküdtek tanácskozásain, mert nem tehet attól tartani, hogy egy ember másik tizenkettőnek a véleményét a maga .tetszése szerint
fogja irányit and. Amikor nem politikáról van
szó, hanem jogtudományról, akkor az ellem
zéki urak is másként vélekednek. Az ellenzék .is bizonyára meg van győződve arról,
hogy az igazságügy,minisztert nem vezette
egyéb, mint az igazságszolgáltatásnak érdeke.

3.
(Általánosságban
elfogadták.)
Balogh Jenő dr. igazságügy,i miniszter
állott fel ékkor szólásra. Reflektál az elhangzott beszédekre és hangsúlyozza, hogy az
esküdtszék reformját minden pártérdek nélkül, szigorúan a z állaim' és társadalom intencióinak megfelelő,leg vette tervbe s ia bírói
kart is m e g .akarja védeni attól, hogy (meg-,
gyanúsítsák, mintha a 'kormánytól függne.
A ibirói: függetlenség különösen kidomborodik
majd az esküdtszék reformált állapota után.
Arra ii,s súlyt helyeztünk, — mondotta a mimiszter, — hogy a szóbeliséget és a közvetlenséget m é g inkább kíméljük s biztosítsuk.
Az tagadhatatlan, hogy a reformot főként az
okolja meg, Ihogy a városokban ,az iparosok
és kereskedők eleme nem felelt ímeg a várakozásoknak, mint ahogy annak idején elgondolták.
.Különösen az a kijelentés okozott kellemes meglepetést, almikor Balogh igaziságiigyiminisz'ter kijelentette, hogy a közvádra
indított sajtópereknél megmarad a régi állapot.
A Ház hosszan tapsolt a miniszternek s
a javaslatot általánosságban
megszavazta,
A részletes tárgyalásra került ezután a
sor is a 10-ik szakaszig letárgyalták. Holnap
szintén az esküdtszéki reform tárgyalására
kerül a sor.

Pop-Csicsó István az ang<jl esküdtszéki
eljárásról beszél, amely tökéletesebb, mint a
miénk, mert ott az elnök kiszáll a büntet)
helyiére és ott állítja össze a,z esküdtszéket.
Az esküdtszék lényegéhez hozzátartozik, hogy
az idegenek kizárassianak az Ítélkezésből. Ebben az irányban keltene javítani a mi esküdtszéki eljárásunkat is. Oly értelmű revdzionáSzász Pál, a mentelmi bizottság előadója lis jog azonban, mint aminőt a jelen törvényterjesztett élő ezután több jelentést.
javaslat akar megteremteni, Angliában nincs
A tegnapi ülésen úgymond, Eitner Zsig- ment ott a fölmentő ítélet esetén nem lehet tomond egy csomag kártyát dobott a Ház asz- vább üldözni a vádlottat.
talára, ezzel a (felkiáltással: Itt van az önök e a b e a c a a b a a a i b b e b b s a a a b i g s b b a q a b u s i b b i i i i i s a s b i s a c i i b e a i i b a a
házszabálya! Eitner Zsigmond eljárása a
parlament méltósága és tekintélye ellen Oly
értelemben tegyen javaslatot a közgyűléssúlyos sértés, amire a parlamentnek történek.
netében példa ninics. Mivel Eitner m á r akkor,
Somlyódi István hivatkozik arra. hogy a
amikor tegnap reggel a Házba jött, magáleányinternátus országos jellegű intézmény
val hozta a kártyát, nyilvánvaló, liogy előre — Ingyen telket k a p a Bírák és Ügyészek lesz, kétemeletes nagy épület, ahova nemmegfontolt szándékkal cselekedett. A mentéiO r s z á g o s Egyesülete. —
csak a birák és ügyészek, hanem a törvénymi bizottság indítványozza, hogy ezért .Eit(Saját tudósítónktól.) A kenderaikadámia hatósági tisztviselők ós az ügyvédek leányait
ner Zsigmondot harminc ülésről zárják ki.
is befogadják bármely részéből az ország(Helyeslés.) A Ház a mentelmi bizottság in- ügyén, ikiivüL, amelyről, lapunk .más helyén
nak. Az intézet a szó szoros értelmében nagyszámolunk be, m é g e g y kiváló fontosságú
dítványát elfogadja.
szabású
nőnevelő intézet lesz. Hogy azonban
intézmény létesítésének ia kérdésével foglalUgyancsak Szász P á l előadó a mentelmi kozott a pénzügyi .bizottság csütörtökön dél- fölépíthessék, ebez föltétlenül ingyen telek
bizottság nevében indítványozza, hogy Ba- után tartott ülésében. A birák és ügyészek kell. A birák és ügyészek egyesülete nevében
a r r a kéri a pénzügyi bizottságot, tegye lehekovszky Istvánt, aki tegnap az ülés folya- országos jellegű leányinternátusáról volt
mán e g y törvénykönyvet
dobott a Ház asz- szó, amelyet tudvalevőleg Szegeden, ,a bel- tővé, hogy a kért területeket díjtalanul kaptalához, húsz ülésről zárja ki a Ház. A Ház a város valamelyik részében, a,k,ar fölépít tetei j a meg a birák és ügyészek egyesülete.
Obláth Lipót azt kérdezi, hogy az interbizottság indítványát elfogadja.
a Birák é s Ügyészek Országos Egyesülete.
nátus
tanerőit ki fogja fizetni?
Szász P á l indítványozza, hogy
Huszár Az internátus, amely hatalmas-, két emeletes,
Somlyódi:
Ez a mi gondunk lesz.
leánynövendék
Károly .képviselőt, aki a tegnapi ülésen az díszes épület lesz, kétszáz
Obláth Lipót azt a j á n l j a , hogy mielőtt a
befogadására
fog,
szolgálni.
A
pénzügyi
bielnök figyelmeztetése ellenére is folyton sérbizottság határoz, érdeklődjön a fővárosnál,
tegette a. Ház jobb oldalát, tizenöt n apr a zár- zottság azért ült össze,, ihogy a z internátus
hogy
milyen, kedvezményeket adott a birák
ják ki a Ház üléseiből. A Ház a bizottság in- helyét kijelölje, illetőleg arról határozzon,
és ügyészek egyesületének, amikor a budahol:
engedhet
á
t
a.
város
megfelelő
nagyságú
dítványához. hozzá j árult.
teliket az intézet céljaira. T ö b b kombináció pesti internátust megcsinálta.
Szász P á l előadó Sümegi Vilmos, Bara- merült föl. Gaál Endre dr., mint az ü g y előSomlyódi István hivatkozik arra, hogy
bás Béla és Szmreesányí
György képviselők adója, .a kis 'kaszinó telkét ajánlotta, de itt Debrecen kétezer négyszögöl területet 'és
mentelmi ügyéről tesz jelentést. A nevezett a Schwarz-féle házat m é g ki kéltene sajátí- negyvenezer koronát adott a birák és ügyéképviselők a tegnapi ülésen a napirend meg- t a n i , hogy elegendő nagyságú terület álljon szek egyesületének, hogy az egyetem mellé
állapításakor folyton zavarták a parlament rendelkezésre. Minthogy ,a kisajátítás sok internátust építhessen. Végmann Ferenc dr.
rendjét és közbekiáltásaikkal
tehetetlenné anyagi áldozattal járna, a vita végén uj idea az előadó javaslatának elfogadását ajánlja.
tették a tanácskozás folytatását. A mentelmi vetődött föl: építsék a leányinternátust a Kor- Uass Károly nem járuil hozzá ahoz, hogy a
bizottság indítványozza, hogy Sümegit öt csolyázó-téren!
Ebben aztán egyhangúlag város 1,20000 korona effektív értéket engedn a p r a zárják ki a Ház üléseiről, Barabást ós .megállapodtak s ilyen értelmű
javaslattal jen át az 'internátus céljaira. Ismerve a váSzmrecsányi pedig jegyzőkönyvi megrovás- terjesztik a z ügyet a közgyűlés elé.
ros anyagi helyzetét, még az előadói javasban részesítsék. A Ház a bizottság javaslatailatot sem fogadhatja el, mert még igy is,
hoz hozzájárul.
minimális számítás szerint, éven/ként .8—10000
Gaál Endre dr. előadó bemutatta, a Bikoronával segélyezi a város a leányinternárák és Ügyészek Országos Egyesületének azt
(Az esküdtszéki
eljárás.)
tust. Becsey Károly dr. szerint aggályok meaz átiratát, amelyben közli a várossal, hogy
Ezután áttért a Ház a napirend tárgya- az egyesület szegedi osztályának az ajánla- rülhetnek f ö l amiatt, — hogy azon a részén
lására. Az esküdtszéki
eljárás
reformjáról tára Szegeden hatalmas leányinternátust a városnak, ahol a leányinternátus telket
szóló törvényjavaslat szerepelt a napirenden. akar létesíteni. Magának az intemátusnak a kér, egymás közelében már három fiúiskola
Jakab f f y (Elemér volt ina az első szónok, céljaira 8—900 négyszögöl területet kér az van, ami esetleg káros hatással tehet a leáaki fölsorolta azokat az eseteket, amelyek- egyesület a belváros, valamelyik pontján, nyok neveltetésére. Másik aggálya az, hogy
ben a magyar esküdtszékeik erkölcsi érzést, azonkívül Újszegeden két hold földet kony- városfejlesztési szempontból nem volna szafölliáboritó módon hoztak fölmentő Ítélete- hakertészet céljaira. Az előadó a város kép- bad átengedni a kis kaszinó telkét, mert a
ket. A jogászközönság előtt m á r régóta vita viseletében tárgyalt az egyesület szegedi meg városnak igen előkelő és kedvező fekvésű
tárgyai ezek az Ítéletek. iMivel az ellenzék hízottjává], iSomlyódi István járásbiróval, a pontján más, nagyobbfontosságu intézmégyakran hivatkozik Zsitvay Leó véleményé- kivel a helykérdés tekintetében meg is álla- nyeknek kell létesülni, aminthogy később okre, a szóló is szemelvényeket olvas föl Zsit- podott. Eszerint a leányinternátus a Maros- vetlen létesülni is fognak.
vay .régebbi Írásaiból, amelyekből kitűnik, utcában lévő kiskaszinó telkén épülne, mivel
iA bizottság hosszú vita u t á n belátta,
•hogy Zsitvay nem átélte helyesnek az esküdt- azonban ez a telek kicsiny, k i kell s a j á t í t a n i liogy a kiskaszinő telke csakugyan nem enszéki eljárásnak a kérdések föltevésére vo- a mellette levő .Schwarz-féle épületet is. Ez gedhető át. Egymagában kicsi i®, ha pedig
natkozó részét és hogy nagyon hibáztatta
a a kisajátítás százezer koronába kerülne. Az ! nagyobbítani akarják, az ingyen telken tkivül
jogorvoslatok
mai rendszerét. A napirendén egyesület u g y ennek az épületnek a telkét, még negyvenezer korona készpénz áldozatot
levő javaslat pedig az e-küdtszéki lejárás- mint a kis kaszinóét díjtalanul kéri a vá- is keltene hozni a városnak, Gaál Endre dr.
nak ép ezt a részét j a v í t j a meg. Nagyon sok rostól, ezenfelül ugyancsak diijtalaniull kí- kulturtanáiesos erre u j ideával, rukkolt elő:
szakférfiú követelte m á r azt is, liogy az el- v á n j a az újszeged! két hold földet i®. Az elő— H á t kérem, ha ezt az inditványoma t
nök vegyen, részt az esküdtek tanácskozásá- adó a város nevében nem ment bele ebbe a nem fogadják el az urak, tudok én jobb
ban.
megoldásba, hanem olyan ajánlatot tett, helyet is! Építsék a leányinternátust
a koriMaga Doleschall egyetemi t a n á r is, a hogy a város fizet a kisajátításhoz negyven- csolyázó-téren!
Becsey Károly d,r.: Miért nem tetszett
kire az ellenzék szintén nagyon siirün hivat- ezer koronát, a többi aztán az egyesület gondmondani1
kozik, egyik jogi folyóiratban panaszkodott ja. Kéri az előadó a bizottságot, hogy ilyen ezt mindjárt

A Korcsolyázó-téren építik
a leányinternátust.
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következő műsorral:
i

1. a) BACH, Allegro adagio.
b) NADINI, Concert, E-moll.
2. a) FANCONS-KREISLER, Siciliano.
b) MARTINI-KREISLER, Andantino.
P.aelu-

dium.
3. a) SCHUBERT-WILHELMY,

Ave-

Maria.
b) SARASATE, Spanyol táncok.
c) BRAHMS-JOACHIM,

Gaál: Most jutott eszembe.
át a.z estét kifogyhatatlan ügyességgel óa
A hirtelenében fölvetődött idea egyszer- egyéni szeretetreméjtésággal. Mindketten
re megnyerte a bizottság tetszését. Jövőre a
jégpálya úgyis a Cserepes-soron lesz, tebát kedvencei a közönségnek és bőven rászolgálsemmi akadálya sínics annak, hogy a leány- tak az elismerésre, melyben részesültek. Hilinternátus ott épüljön. Csak épen a teliket bert Janka a második felvonásban előadott
kell átengedni, a térnek azt a részét, ahol •dalának (H.a csendes alkonyon . . .) finom
az intézet épül, már fel is töltötték. Nem a színezésével aratott nagy sikert; játéka
jégpályán, hainem .a tér parkos részén, szem- egyébként is hangulatosan simult bele a körben a vasutas palotával fog állni az épület,
:a tér közepét pedig parkírozni fogják. A bi- nyezetbe. Antal Erzsi az érzéki, erős szánt
zottság igy egyhangúlag a Korcsolyázé-tér szokta belevinni az előadásba; olyan, mint
mellett foglalt állást és ilyen értelmű javas- , égő rubint az ékszerek sorában: színes és hilatot terjeszt a közgyűlés elé is. A leányin- jj deg. Egyik dala nagyon tetszett.
Miklósi
ternátus építését, amennyiben a közgyűlés is Margit és Szathmáry a burleszk vidámságot
hozzájárul a pénzügyi bizottság javaslatáképviselték a tőlük megszokott odaadással.
hoz, már a jövő év ta vaszán meg is kezdik.
Kisebb
szerepeikben élvezeteset nyújtottak
9>cssBsi>»iiB>i»BiaMiii>i»ii»>aaiiiaaaiiaaa»gBaH
Sümegi Ödön egy fürge táncmester sikerült
maszkjában, továbbá Heltai Jenő, Balázs
Bálint, Szebeni Margit és Pálma Tusi. A
táncok ötletesek s a csoportok eléggé színesek voltak; a harmadik felvonásban feltűSsínSsÁsi műsor:
Pá- nést keltett egy u j táncosnő, Záborszky MáPÉNTiEK: Mozikirály,
operett,
2
ria, kinek Sümegivel eltáncolt graciózus száros /.i.
•SZOMBAT: Mozikirály, operett. Párat- mát meg is ismételtették.
lan */3.
A darab fajsulyáról beszélni sem lehet,
VASÁRNAP délután: Az uj
földesúr, de a közönség vidáman töltötte el 'az estét,
szinmii.
VASÁRNAP este: Mozikirály, operett. hiszen kedvére bele-ó-ó-ó-bógathatott a refrénekbe és könnyű kedvvel dúdolta a talp alá
(Bérletszünet.)
való melódiákat. Szóval: ilyen idarabnak is
lennie kell. Egy időre bőven van min szóA mozikirály
ra kőzniük Psilianderért rajongó, buti bakifi— Operett-bemutató. —
seknek.
Az u j operett olyan, mint egy feloioomá* Gorkij uj darabja. A Sykowok a címe
zott, kakaslá'bon forgó palota: tiz mester dolMaxim
Gorkij uj diarabjának, amely ebben a
gozott r a j t a és mindenik r a j t a akarta hagyhónapban kerüli bemutatóra Moszkváiban. A
ni a keze nyomát. Mire elkészült, a legelső darab meséje az orosz kereskedők világában
mester, a,ki kifundálta, aligha ismert volna játszik. A cselekmény érdekes; — Antiipa
rá. Van benne minden, amit három felvonás- Sykov a fiának keres feleséget és meg :is taba az operett kedves hányaveti stílusában lálj'a azt a zárdából épen csak kíszabadült
belesűríteni lehet: tánc, tréfa, bukfenc, fehér fiatal ós csinos Pavia Zjiel'avanj ava személyétó, finom és kevésbbé finom ötlet, mozifelvétel, ben. Az apa azonban maga lobban szerelemre a szép leány iránt és öl is veszi feleségül.
•élénkség és jókedv, ugy, hogy ember legyen Időközben azonban Pavlia, ki még félig gyera talpán, aki ennyi bohóság iláttára egyne- mek, unatkozni kezd idős férje oldalán és
fürtöt kezd mostohafiával. Ebből izgalmas jehányszor össze nem veri a tenyerét.
Erre a furcsa kis mulatságra bolondul meg- lenetek következnek, a mostoha fin öngyilkosságot kísérel még, a dolognak pedig az
telt a szánház. Bolondul, igy mondjuk, mert a vége, hogy P'avla megszökik. — Gorkij
sem a ráció, sem belátás nem nyilvánul meg egyébként ez idő szerinit emlékiratainak renabban, hogy épen egy ilyen csengő-bongó dezésével van elfoglalva.
semmiség szerzi meg a színház legelső táblás házát ebben a szezonban. A régi operettUjsbb lépés a görög kormánynál. A
stilius hangulatából, vagy értékeiből hiába Lokalanzeiger
jelenti Athéniből: Az athéni
angol!
és
orosz
követ
tegnap az osztrák és
keresnénk bármit is a Mozikirály keretei kömagyar
meg
olasz
lépéssel
megegyező lézött, Ezzel azonban már le kell számolni;
pést tett a görög kormánynál. Görögország
változott az izlés, a termelés, a levegő, válto- megígérte, hogy a nemzetközi elhatároló bizott a közönség fajsúlya és élvezeti köre.
zottság munkáját Albániában minden erejéAz u j operett a Psitanderűázból indul ki vel támogatni fogja.
ós az volna, a klúja, hogy a második felvonásban mozi/felvételt készítenék a színpadon.
Ez uj ötlet, amit hálás eredménnyel lehet kilegnagyobb választékban, frissen. •
használni. Sikérült is. A harmadik felvonás- •
ban aztán lejátszák a filmet, persze szintén a
Ruff cukorkaüzlet
színpadon s az egyik szereplő felismeri a
Kárász-utca Ungar-Mayer palota.
vásznon leányát, a méltóságos kisasszonyt, a
ki negyven fokos Psilander-1 ázában szintén
beállt a m'oaiszinészek közé. Persze ezen fordul meg a siker javarésze; a filmet Ott kell
lepergetni a. nézőközönség előtt; ez az u j
i "
KELEMEN-UTCA
> :
trükk, amii .a ki ne m a-szkeocsből van kölcsön
í c
iviéve. A szegedi színház ezt a kiút kénytelen
12.
a színfalak mögött lefolytatni, állítólag azért,
I fi.
mert mozgófényképekre nincs tüzrendésizeíi
engedélye. Akár igy van, akár nem így, a lényeg az, hogy a színház nincs kellően felsze•
:
relve, technikai fogyatkozásban szenved,
amin előbb, vagy utóbb segíteni kell.

SZÍNHÁZ, művészet.
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Ettől a szépséghibától eltekintve, a közönség jól mulatott a mindenképen ötletes
előadáson, melynek sikeres rendezéseért Ferenczi Frigyes főrendezőt illeti dicséret.
Solymosy Sándor és Déry Rózsi mókázták
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Kossuth állapota
változatlanul aggasztó.
(Saját tudósítónktól.)
A mai nap nem
hozott változást Kossilth Ferenc állapotában,
sem kedvezőt, sem kedvezőtlent. Az ellenzék ii veziér állapota változatlanul
válságos:
életét komoly veszedelem fenyegeti. Ma délután rendik!vált fájdalmai voltak, aztán elszunnyadt. Késő éjszaka még mindig nem
történt fordulat.
Kossuth Ferenc megszakításokkal tiz
órát afüdit tegnap éjijel. Este tiz óraikor szuny-nyadt el és aludt egyhuzamban háromig.
Ekkor fölriadt, majd újra elaludt. Mégy órakor é's öt órakor is fölébredt, die mindannyiszor mindjárt elszunnyadt. Reggel nyolc
órakor ébredt föl egészen:
Nyolckor Kossuth kiszállít az ágyból, bár
nagyon gyönge. Fölkelt és megborotválkozott. Mosdás után visszafeküdt az ágyba.
Kínálták reggelivel, de nem tudott enni semmit. Az orvosok épen ez.t tartják a betegség
legsúlyosabb körülményének. A beteg tegnap reggel óta mindössze félíiter.nyi folyadékot vett magához, vizet, teát és tejet. Ezért
Herczel Manó báré elhatározta, hogy mesterségesen fogja táplálni. Már be is adott

A szabadoktatás kérdéséhez.
(Saját tudósítónktól.) Sok szó esett az
•utóbbi napokban, azokról a törekvésekről,
melyek a tudomány és irodalom aktuális
kérdései, meg a társadalom problémái iránt
fogékony közönség szabad oktatására irányulnak. Egy nap óta vau már szabadoktatási bizottságunk is és mivel a bizottság
olyan emberekből áll, kik hivatalos működésűk, vagy kijelöltetésük folytán kötelezve
vaunak abban tényleg rés,zt venni, most már
némi remény van arra is, hogy hivatalos körök foglalkozni fognak a kérdéssel és több
érdeklődésit fognak tanúsítani iránta, mint
amennyit eddig tanúsítottak.
Csak azt ne gondoljuk valahogy, hogy
most már végleg rendben van minden! A hivatalos érdeklődés bizony aligha ér többet
a szentelt viznél. Nagy ég, mióta van Szegeden szabadoktatás, mely magánembereik lelkesedésléből táplálkozott és solha sem tudott
eljutni addig, hogy a város intéző körei figyelemre méltassák! Hányszor tartott a
Társadaloimtudoimáinyi Társaság munlkástanfölyamot a szakszervezetek helyiségeiben,
hányszor szociológiai estéket a városházán,
alkoholellenes gyülekezeteket, irodalma délutánokat, választójogi értekezletket1, hányszor vitatott meg közérdekű társadalmi, orvosi, politikai,, jogi, té'mákat és a város hatósága a University Extension mintájára szervezett ezeket a mozgalmakat soha, sem erkölcsileg, sem anyagilag nem támogatta, a
városházán tartott előadásokra még egy
ellenőrző rendőrtisztet sem küldött ki, sőt
volt idő, mikor még az egyetlen alkalmas
helyiség átengedését is megtagadta a társaságtól.
Ezek a gondolatok jutnak eszünkbe, mikor azt látjuk, hogy az úgynevezett szabadoktatási bizottság megalakulásához meg sem
hívták a fentebb emiitett társaság vezetősé-

neki a Karzenstein-eljárás szerint agy úgy- tankönyvek penészszagu velejét, a középnevezett tápláló-csőrlét.
iskolai álrnüveltség rendszerező nagyképüsHerczel professzor reggel nyolckor láto- ködését,
gatta meg a beteget, miikor értesítették, Ihogy
Vagy meg fogják valósitan,i, azt, amit
Kossuth fölébredt. Az orvos 'hosszabb ideig
beszélgetett a pácienssel, ujira alaposan, meg- a város egyik közgyűlésén oly bámulatos
vizsgálta és kikérdezte. Kilenc órakor érke- egyszerűséggel intézték el mindenhez inkább,
zett Miiller Kálmán báró a szanatóriumba. A mint szabadoktatáslhoz értő egyének, hogy
vizsgálat után Müliler és Herczel egy óra gazdasági ismeretekre kell oktatni a népet
hosszat tanácskoztak s a konzililulm eredmé- kiill- és belterületen! Mintha bizony téli időnyeként a következő bulletint adták ki:
beni a nép elzarándokolna a mértföldnyire
A beteg az éjszakát nyugodtan töltötfekvő iskolához azért, hogy a méhészet, vagy
te és több órát aludt. Erőbeli állapota nem
selyembogártenyésztés gazdasági előnyeiről
hanyatlott. A szivmüködés kielégitő. A
előadást hallgasson! Az ilyén diletitánskodó
táplálékfölvétel' csekély. , A bétoüködés
szabadoktaitáslhoz kár hozzáfogni, mert aki
.még neim állott helyre. Herczel Manó báró,
csak parányi mértékben is ismeri a néplélek
Miiller Kálmán, báró.
psziihológiáját, az mértani pontossággal ki
A szanatóriumot ma is szüntelenül' ketudja
számítani' az i'líyen balog kísérleteknek
resték telefonon. Kossuth barátai és tiszteszomorú
eredményét.
lői állandóan jelentést kérnek a beteg állapotáról. Újságot nem adnak a nagybeteg keEgészen más valami a szabadöktatás,
zébe, nem olvas, némán, mozdulatlanul fekkérem
alássan! Más közönsége, más eszmeszik aiz ágyban és állig szól egy szót.
köre,
más
szükséglete van annak, a,miit nem
A betegágy mellett Révész Ernő szanatóriumi orvos teljesít állandóan, szolgálatot. lehet csak ugy aktaszerüen, hivatalos elhatáMa délben Tisza István gróf és Hazai rozás formájában! kifejezésre juttatni. Az
Samu báró titkárjuk utján érdeklődtek a országban már elég számos szabadoktatási
nagybeteg állapota iránit.
intézmény működik, s Iha ezek nem nyújtanak elég útbaigazítást, tessék mintául válaszgét. Pedig, az a lelkes csoport, mely közöny- tani a német ás angol hasonló intézményenyel és konzervatiizimussal mtegküzdve, évek ket. A .tanításnak és tanulásnak mindenesetre
hosszú sora óta rendületlenül halad a maga tökéletesen szabad-nak, minden kötött marsutján', bizonyára gazdag tapasztalatokról rutától mentesnék, az élet kívánalmaihoz
szálmolt volna be a megalakuláson és helyes alakulónak kéli lennie. Tudni kell megváufbaigazitásokat adhatott volna a jövő mun- lasztania ,a maga közönségét, ki kell találkaprogramját illetőleg. Hogy egyebet ne em- nia, hogy milyen .körökből léhet összetoboriitsünlk*, a .fjárjsad'alomtudőmá nyji mozgalom zami a társadalmi rétegek szerint gondosain
telke és vezére, Hollós József dr. egymaga szétválogatott tárgyak hallgatóságát. Ez a
több előadást tartott már a szegedi közön- •munka körültekintést, helyi ismeretet, emberségnek, mint a most szabadoktató sziinbe öl- válogató élettapasztalatot és gyakorlati értözött bizottság tagjai együttvéve. Vagy kép- zéket igényel. Anélkül, hogy a kultuszminiszvisélte-e
valaki a Dugonics-Társaságot, ter népoktatási ekszponenisének e téren való
melynek szintén némi része van abban, hogy hivatottságát a legkevésibbé is kétségbe vonaz irodalmi összejöveteleknek előkelő szín- nánk, nem' hallgathatjuk el azt a .meggyőzővonalon álló, megértő közönségük van? A dést, Ihogy ily nagy horderejű intézményektisztelt pedagógus urak, akik a mozgalmat a nek az életbe való átültetése alkalmával minmaguk szük látókörében most 'meginditotiták denesetre ki kellett volna kérni, Íróknak, műés az ex offo kirendelt résztvevőkön kivül vészeknek, tudósoknak és a szellemi foglalmást nem vettek észre, kedves egyszerűség- kozású embereknek a véleményét is, akik
gel ugy oldották meg a feladatot^ mint a részben a közönségből élnek és annak pszichohogyan egy iskolai dolgozatot megoldani lógiáját legjobban iismerlk. Vagyis, ismételszokás: az, élet és valóság ismeretének, vagy ten hangsúlyozzuk: a szabadöktatás kérdése
bár sejtésének is, tökéletes, figyelmen kivül nem pedagógiai kérdés, mert a pedagógia
feladata ,a kiskorúság határán zátonyra jut,
hagyásával,
Mi lenne már most' az ilyen mozgalom- hanem tisztán társadalmi, melyet a pedagónak a sorsa? A középiskolai tanárság: össze- giai és hivatalos körök támogatásával ugyan,
állítana egy előadás-tervezetet, melyben so- de egészen más társadalmi tényezőknek kelt
,
rozatosan prelegálni fognak a fizika csodái- megoldaniok.
ról, észafcsarki utazásokról, görög irodalomIdéztük fentebb a Társadalomtudományi
történeti régiségekről és. néhány kipusztult Társaság működését, mély a szabadöktatás
állatfajról, különös tekintettel a magyaror- legideálisabb elvei szerint valósította meg a
szági faunára. Vagyis: kisiskolát fognak ját- gondolatot. Egyetlen fogyatkozása az volt,
szani 'nagyoknak, szokványos, szabványos, hogy minden erőfeszítése dacára sem tudta
megkötött és szigorúan körülhatárolt gondo- a hivatalos körök támogatását megnyerni.
lati körrel, melytől semmi sem áll távolabb, Pedig ért hozzá a társaság, hogy imiiyen
mint az életben' megőrlöít ember szellemi kérdéseket milyen formában kell felszínre
műveltségének fogatol készlete és érdeklő- dobni és megvitatni. Nézzük legújabb elődésének eszmei tartalma. Azt fogják előad- adásának tárgyát, melyről bővebbet a lap
ni, amit az iskolában, megutáltattak mlár más oldalán talál az olvasó. Szellemi és anya•minden gyerekikel, aimiit a felnőtt ember na- gi csőd előtt állanak a Városok s a városi
ponta megtalál újságjának „Különfélék" cf- közélet1 felszinén ott lebeg a legégetőbb, legmü rovatában: a tudomány kuriózumait, a kínzóbb kérdés: hogy meg tudják-e oldani
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Irodalmi műfilm 3 felvonásban.
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Maxi

mint zongoraművész.
Valamint a két órás uj műsor.
•

• • •

Előadások 5, 7 és 9

órakor.

Pénztárnyitás délelőtt 10—T-ig r
délután 3 órától.

H e i y á r a k , mint rendesen.

a törvényihatóságok a modern városi polgárság boldogulásának problémáját? A (fentebb
megnevezett társaság felismeri a helyzet fontosságát és meghívja Ágoston Pétert, az
újkori Magyarország szellemi berendezkedésének egyik leglelkesebb harcosát, hogy tartson előadást a városról...
Közigazgatásunk
siralmasan) vergődik a hitel és gazdasági
tehetetlenség útvesztőjében, a városi politika
pang és tengődik, ,a városi fejlődés, zsákutcába jutott, — mégis, lesz-e az Ágoston
Péter előadásán egyetlen, egy hivatalos ember, aki a maga reszortját legbelsőbben érintő, fontos kérdésekben egy európai látókörű
tudós fel világosi tása it alkarja hall,ami? Dehogy
lesz! Mert Szeged hivatalos köreinek csak
a'z a szabadoktatás, amit a kultuszminiszter
kezdeményez és a DMKE támogat, amit bizot'tságasdi'-játékkat .kell bevezetni és hangzatos frázisokkal lehet körüJicicomázná. Ez
a szabadoktatás Szegeden, ez a közművelődés, ez a bájos köntörfalazás, aminek sallangja, címe, tetszetős formája van, de gyakorlati haszna és társadalmi jelentősége nincs
egy szemennyi sem.
Domokos László dr.
Ugyerről a tárgyról hivatott szakférfiú
kezéből vettük a következő, igen érdekes
sorokat:
Akik Szegedet csaik hírből is ismerik és
akiknek tudomásuk van arról, ihogy Szeged
egy nagy közművelődési egyesületnek: a
Délniagyarországi Közművelődési Egyesületnek a székhelye, akik idegenek itt megfordultak városunkban és látták ennek az
egyesületnek hatalmasan szétterpeszkedő palotáját, azok bizonyára csodálkozva értesültek a szegedi lapok tegnapi számából arról,
'hogy ebben a kulturális központban még
nincs szervezve a szabadoktatás, az iskolán
kívüli oktatás. Csodálkozni fognak és méltán azon, hogy a kultuszminiszternek kellett
megbíznia a város tanfelügyelőjét azzal, hogy
az országos szabadoktatási tanács szegedi
szervezetét megálákitsa. Hát a D m k e ? ! . . .
Mit csinál a Dmke? Hol, kik között, mi módon szolgálja a magyar kultuirát? Szolgálja-e
egyáltalában? A szabadoktatás eminenter
a ikulturegyesűletek feladata volna s most
íme megtörtént az, hogy megalakult a szabadoktatási bizottság a Dmke irányítása
nélkül, a Dmke tudta nélkül, sőt többet mondunk: a Dmke teljes — mellőzésével. Sem
abban a tiszteletreméltó névsorban, mely
azokat tünteti föl, akik előzetes értekezletre
gyűltek össze a szabadoktatás érdekében,
sem abban, mely a szabadoktatási bizottság
tagjait felsorolja, nem olvassuk a Dmke
egyik vezetőjének sem a nevét.
Nem tudjuk, szándékos mellőzése-e ez a
Dmke vezetőségének, vagy csak vak véletlen? Akár szándékos, akár véletlen az egész,
mindenesetre sokat mondó a mellőzés. Ha
szándékos, akkor azzal az van megokolva,
hogy ott, ahol a kultura terjesztéséről van
szó, szükségtelen a Dmke. Ha pedig véletlen,
műve az egész, még jellemzőbb. Mikor a kultura érdekében ilyen akció indul meg, akkor
— nem jut eszükbe ezen .mozgalom vezetőinek a Dmke vezetősége. De .mégis! A királyi
tanfelügyelő, az értekezlet összehívó ja, mégis
gondolt a Dmkére, mikor bejelentette, hogy
a szabadoktatási bizottság működéséhez
anyagi támogatást is ad a kuituszkormány
s „remélhetőleg a Dmke is!" Ennyi és nem
több szerepet juttatnak a szabadoktatás terén a Dirikének! Hát ez siralmas dolog, nem
a magyar kultura, hanem — a Dinke szempontjából. Ahol irányító, vezető szerepet
keliene játszania a szellemiekben, ott nem
várnak tőié egyebet, mint — anyagi támogatást. Az igaz, arra sem számítanak határozottan. Az a „remélhetőleg...
is", a szerény
óhaj határán belül mozog. Lehet, hogy lesz
támogatás, de ugyanugy lehet, Ihogy nem
lesz. Ha meglesz az anyagi támogatás, köszönettel elfogadtatik és hinlapilag nyugtáz-

tatik, ha pedig riem lesz meg, hát abba nem
fog ibelesántúlini a szabadokitatás.
Mindezt pedig nem azért irtuk meg,
mintha a Dirikének ellenségei volnánk, nem
is támadó, mint inkább támogató szándékkal
Íródott ez a cikkünk. Szeretnők ugyanis.,
ha a Dmke kulturális törekvéseivel alkalmat
szolgáltatna nekünk arra, hogy sajtóbeli támogatásunkkal valami módon belekapcsolódhatnánk az ő működésébe. Merít a Dmkére
igenis szüksége van a magyar közművelődésinek, annyira szüksége, mint az éhezőnek
a falat kenyérre, Ihogy ha! nem volna még
meg, hát meg kellene a magyar társadatomnák azt teremtenie. Nem hallgathatjuk el.
azonban azt a véleményünket, hogy a Dmke
nem fejt ki elég széleskörű és elég érdemleges működést. Határozottabb vezetés, több
mozgékonyság, több élet kell a Dmikébe. A
szabadóktaitást már régen meg kellett volna
szerveznie és semmiképen sem lett volna
szabad engedni, hogy odafejlődjék a dolog,
hogy most mások — nélküle szervezzék meg
azt. Ahol a közművelődés érdekében folyik
a harc itt Délmagyarországon, ott a vezérkari munkálatokat a Dirikének kellene elvégeznie és nem volna szabad megelégednie
azzal, hogy a kultúrának tűzvonalban álló
harcosai részleges anyagi ellátásukat többkevesebb bizakodással tőle reméljék.
A szabadoktatás egyik legfontosabb kulturális feladatunk. Az állaim ugyan intézlményesem gondoskodik hazánkban a magyarság hegemóniájáról, -de ennek .a sok oldalról
(megtámadott, itt-ott már veszélyeztetett hegemóniának mégis legmaradandóbb, legszilárdabb biztositéka a magyarság kulturális
túlsúlya, Ezt. minden téren, minden módon,
minden eszközzel előmozdítani a Dmkének
alapsziabályszerü feladata. Ennek a feladatnak a teljesítésére pedig hatalmas eszközül
kínálkozott volna a szabadoktatás. 'Midőn
őszinte szivből üdvözöljük a szabadoktatási
bizottság megalakulásának a tényét, csák
sajnálatunkat keli kifejeznünk azon, hogy a
Dmike ezen, elemi kulturális feladat teljesítésére imár régen nem vállalkozott.
Bizunk azonban benne, Ihogy m á s kulturális feladatok teljesítésiéről nem Ifog, a
Dmke ezentúl is — lekésni és kezdeményező,
széleskörű, szivósan kitartó munkássággal
fogja a szabadoktatás ügyében elkövetett
mulasztáslát feledtetni.
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üzletét teljesen átvettem és a
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raktár tuihalmozottsága miatt
elhatároztam, hogy f. hó 24-től
december 31-ig bezárólag feltűnő olcsó árban fogok árusítani, tekintettel a rossz üzleti
és gazdasági viszonyokra.
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Az általam készített
rágásra kitűnően használható a valódi fogaktól
fel nem ismerhető, az eredeti fogakat teljesen
pótolják. Készítek továkoá arany koronákat ée
levehető arany hidakat jutányos árak mellett.
Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve. Bármilyen javítást 4 óra alatt készítek.
S A R T A Á G O S T O N fogtechnika*
Kígyó-utca 1. u . SZEGED.
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K.
kalendárium,

IDŐJÁRÁS:
A
meteorológiai intézet jelentése szepgg
g
rint: Változékony idő várf
fj
ható, némi
hősülyedéssel
mf
{S és sok helyütt esővel, Sürgöny prognózis :
Változékony, hűvösebb, sok helyütt
csapadék. Déli hőmérséklet: 10.2 C volt.
A VAROSHAZÁN
valamennyi
hivatal
kan délelőtt 8 órától 2 óráig van hivatal. A
polgármester betegsége miatt nem fogad; a
főkapitány 11—1 óráig fogad.
A TÖRVÉNYSZÉKEN,
táblán, a máv.
űzletvezetőségnél és a
munkásbiztositó-pénztárnál délelőtt 8—2 óráig van hivatal,
A KÖZKÓRHÁZBAN:
a beteglátogatási
idő délután 1—3 óráig tart,
VÁROSI SZÍNHÁZ: Este nyolc órakor
'Mozikirály, operett 3 felvonásban,
URÁNIA SZÍNHÁZ:
Délután 5 órától
kezdve este 11 óráig: Shiller
hőskölteménye:
(Burgschaft), ti felvonásban.
VASS-MOZ1:
Délután 5 órától kezdve
este 11 óráig: Famtomas III., 6 felvonásban,
KORZÓ MOZI: Az előadások tartanak
délután 5 órától kezdve este 11 óráig:
l'áris szegényei, irodalmi müfilm 3 felvonásban.

A szegedi virilisták.
(Saját tudósitónktól.)
Csütörtökön délben állította össze az igazoló választmány
,azoknak a névsorát, iákiik Szegedem a legtöbb adót fizetik. A törvényhatóság virtilis
jogú tagjai közül a legtöbb adót, 21.000 koronát Wagner Gusztáv fizeti. Az utána következő legnagyobb adófizető: Holtzer Tivad a r adója, imár a tizezer koronám is alul esik.
A legkisebb adótétel 1242 korona. A póttagok
közül Tóth Pál fizeti a legtöbb adót: 1234
koronát és Huszta Ferenc a legkevesebbet:
1180 koronát. A 'közgyűlésnek virilás jogon
tizenhat uj tagja és hét uj póttagja lesz. A
•régi virilisták közül a törvényhatóságból' 21
rendes és 8 póttag, maradt ki. A virilisták névsora és, az általuk fizetett adó évi összege ez:
Wagner Gusztáv 21,329, Holtzer (Tivadar
7134, Tóth Péter 6956, Aigner József 6532,
Bach Jenő 6156, Bach Antal: 6156, Holtzer
Emil 6009, Goldsohmidt György dr. 5837, Szivessy Lehel dir. 5667, Milkó Ferenc 5681, Ligeti Béla 5259, Gróf Árpád dr. 4974, Kiss Arnold 4925, Kiss Károly 4557, Kiss Mór 4551,
Kovács József dr. 4095, Eisenstádter Nándor
4085. Eisenstádter Róbert 4085, Holtzer Aladár 4048, ösányi Sándor 4038, Lengyel Lajos
4020, Lengyel Géza 4020, Holtzer Gyula dir.
3809, Schlauch Károly 3779, Vas Károly 3769,
Regdon Sándor 3757, Rein Lajos 3500, Winkler Sándor dr. 3489, Nagy János 3480, Kardos Jakab 8309, Ormódi Béla 3291, Aigner
Nándor 3284, idősb Juranovits Ferenc 3193,
Szűcs József 3170, Taussig Ármin 3159,
Deutsoh Lipót 3056, Baek Bernát 2960, Lippai
Nagy Antal 2688, Endrényi Imre 2653, Kass
János 2606, Br.uckner Ede 2563, Csányi János
2562, Tóth Mihály dr. 2551, B.reeher Albert
2529, Balassa Ármin dr. 2487, Járossy Sándor 2434, Wimmer Fülöp 2430, Jambrik János 2423, Gál János 2427, Gál Kálmán 2427,
Lichtemegger Gyula 2414, Szécsi Ede 2382,
Cserő Ede dr. 2288, Egresy Péter 2245, Pozsgay Károly 2228, Fournier Károly 2228,
Tóth Ferenc 2202, K á t a y István 2177, May
Ferenc 2172, Perl Pál 2169, Hutter Józse2143,
Hutter Károly 2143, Vetró Lajos 2143, Rósa
Izsó dr. 2123, Pick Jenő 2114, Lövész Antal
2103, Vármay Dezső 2092, Reitzer Lipót 2059,
Szűcs Béla 2030, Pick Mór 2025, Tóbiás

László 2025, Kuzmann Józseif dr.
2061,
Glüokisthal Lajos 1989, Jedlicska Béla dr 1985
Csernovits Aigenor 1967, Grasselly László
1964, Rózsa Mihály 1950, Barcsay Károly
1935, Popper L. Mór 1879, Molnár Elemér
1872, Végman Ferenc dr. 1834, Falta M arcél,
dr.. 1829, Czukor Ignác dr. 1819, Rusz GOSiZr
táv dr. 1749, Winkler József 1744, Winkler Bér
ólát 1744, Winkler Mór 1744, idősebb Winkler
Mihály 1744, Winkler Andor Í744, Biedl Samu dr. 1739, Peternelly József 1798, Pataki
Simon 1706, Lohár László dr. 1887, Piilllich
Kálmán 1675, Dannor Mihály 1653, Vén András 1638, Csovai János 1628, Uiugár Benő
1613, Endrényi Lajos 1569, ördög Vince 1564,
Milkió Henrik 1562, Nagy Gyula 1559, Nyilassy Pál dr. 1538, Hoffmann Ignác 1536, Mann
Jakab dr. 1528, Lobmayer István 1528, Nógrádi István 1520, Rainer Károly 1520, Blau
Ignác 1517, Kelemen István. 1468, Landesberg
Mór 1462, Schonr Ottó 1453, Kosócz'ky Pál
1416, Berkes József 1407, ifjabb Sehléainger
Mór 1400, Peternelly Lajos 1398, Sándor Lajos 1388, Leinzinger Gyula 1388, Bárd Adolf
1376, Weirier Miksa 1373, Déri Ernő 1361,
Vas András 1356, Kertész Sándor 1355, Ottova.y István 1350, Solnnidt Károly 1346, Körösi Ignác dr. 1343, Katona Antal 1314, Kárász József 1290, Rainer Gusztáv dr. 1288,
Tamesváry Márton 1278, Kecskeméti Antal
1278, Lukács Lukács 1276, Bokor János 1273,
Glöckner József 1258, Gruber András 1258,
Malina Gyula 1242, Müller Miksa 1242 korona.
Póttagok: Tóth Pál 1234, Németh István
1231, Kovács Sándor 1229, Tary József dr.
1225, Janik Elek 1221, Hegedűs Béla 1210,
Szigeti Sándor dr. 1206, Molnár Lajos 1197,
Kátai Sándor 1192, Huszta Ferenc 11-88, Páílify Dániel, 1180 korona.
Uj virilisták
tehát: Winkler Sándor,
Taussig Ármin, Csányi János, Rusz Gusztáv
dr. idősb Winkler Mihály, Winkler Andor,
Milkó Henrik, Nagy Gyula, Kelemen István,
Berkes József, ifjabb Sehlesingar Mór, Rainer Ágost dr., Temesváry Márton; Lakács
Lukács, Gruber András, Malina Gyula.
Uj póttagok: Tóth Pál, Németh István,
Kovács Sándor, Tary József dr., Szigeti Sándor dr., Molnár Lajos, Huszta. Ferenc.
— Ágoston Péter előadasa. Ritka értékes és élvezetes előadásban lesz része a
város (közönségéinék 'vasárnap délután. A
Társadalömtud'O'mányi Társaiság meghívása
folytán ekkor tartja meg előadását Ágoston
Péter dr., ,a nagyváradi jogakadémia országos mevü tanára, a kiitünő író 'és szociológus,
ki könyveiben és eikkeifaeni évek óta fáradhatatlanul dolgozik a progresszív magyar középosztály klépitésáni. Ágoston Péter kiváló
tudományos képzettségét először lesz alkalma élvezhetnie a szegedi közönségnek. Az
előadás cilme: A város; a város szociális
jelentősége, a közéletben, elfoglalt helye és
jövő feladatai kétségkívül igen érdekes színezetet fognak nyerni a nagytudományu
előadó megvilágításában,. Mint értesülünk, a
Társad.alomitudo'máuyi Társaság meghívta az
előadásra Szeged1 város, hatóságát is. Az
előadás a Városi székiépület közgyűlési termében, vasárnap délután, négy óraikor lesz
•és nyilvános vita fogja követni. A vitában,
-egyszerű jelentkezés mellett minden hallgató
-részt vehet.
— Szegedi katorai kinevezések. A
hadsereg rendeleti közlönye most közli a novemberi katonai kinevezéseket. A szegedi
helyőrség tisztikarából ez alkalomból előléptek:
A 46. gyalogezredben: Szi-vy Sándor és
Sohiffer Alajos őrnagyok
alezredesekké,
Osesznak Dezső és Kollereczky István: főhadnagyok századosokká, Thilling József, Krumenacker Mátyás és Bucsek Viktor (Avtaváe
hadnagyok főhadnagyokká, Schirárdó Sándor
és Lépossak József zászlósok hadnagyokká.
Az utászzászlóaljnál: Mjk Ignác őr-

7.
naggyá, Maluscka
számvevőlfő,hadnaggyá.
Baschrath Bogumiil hadnaggyá.
Az 5-ik honvédgyalogezvedben:
Lötsey
Károly őrnaggyá s Szabadkáról, zászlóaljparancsnoki minőségben Szegedre helyeztetett
át, Göbl Pál népföilkelósi őrnaggyá, Dielek
Pál, Bokor Béla, Bárkányi Jenő főhadnagyokká, Palastliy Rezső, Kraszáiay Béla és
Szőke Pál hadnagyokká, Ember József főhad,naggyá és egyben áthelyezve a székesfehérvári 17-ik gyalogezredhez, Taugner József
főhadnagy Szabadkáról, Vedres László főhadnagy Szatmáriról, Vógh Guidló főhadnagy
Kolozsvárról, Hainec.ker István főhadnagy
Lúgosról a szegedii 5-Lk liomvédigyalogezredliez lettek áthelyezve.
A 3-ik huszárezrednél: Cseresnyés László
őrnaggyá, Panos Aurél, Walter Ferenc ós
Kövessy Ferenc -főhadnagyokká a szegedi
osztálynál, Rózsafy Andor századossá és Korbuly László falvaiInaggyá az aradi osztálynál.
A hadbiróságnál: Szerdahelyi László alez
-redessé, Kőhegyi Andor dr. és lOkolicsányi
László századossá, Wiill and Aladár, Maiisok
Béla dr és Gippan Izidor főhadnagy-hadibirók'ká.
— Sár Sándor esete. Mai számunkban
részletesen ismertettük azokat a bonyodalmaikat, amelyek Sár Sándor, ősödbe jutott
rongy nagykereskedő bukása körül keletkeztek. Érthető főn,tartással regisztráltuk azokat a vádakat, amelyeket ellejie emeltek és
megírtuk azokat: a tényeket1, amelyeikre a
vadaik megdöntése céljából Sárék hivatkoznak. Ugy látszik, Sárék védelme -erősebb,
mint a vadaik, legalább a z eddigi eljárás során annak bizonyult. Szakáll József dr. rendőrkapitány ugyanis ma megszüntette
Sár
ellen az őrizetbe vételt is. Az eljárás természetesen — különösen a Bunz és Biach -és
temesvári Schlosser Testvérek cég följelentése alapján, — tovább folyik ellene. A vádak
alaposságát, -vagy alaptalanságát ez az eljárás lesz hivatva iigtazofai.
— Magyar név. Grünfeld Andor a Szegedi Takarék és Hátéi Részvénytársaság
könyvelője családnevét Gábor-ra magyarosította.
— A szegedi esperantisták. A délmagyarországi esperantksták .november 8. és
9-ik napján tartandó találkozó járnak programja: 8-án délután 3 órakor találkozás a
Royabkávéház Esperanto-termében. iBste 6
órakor propaganda séta a korzón. Fél nyolckor vacsora a Baross-étterem külön termében. Kilenc órakor díszelőadás az esperantisták tiszteletére a Korzó-moziban, a nemzetközi nyelv kérdésének ismertetésével. Kilencedikén délelőtt fél kilenc órakor találkozó a
Royal-,kávéház Esperanto-termében. Fél. tiz
órakor értekezlet a városháza közgyűlési termében.
— Tüzveszedelem a postán. Ma reggel
8 órakor nagy riadalmat okozott a postám
egy mellékhelyiségben támadt tiiz, amelyből
komoly veszedelem származhatottt volna, ha
idejében észre nem veszik. Az első emelet 'baloldali folyosóján egy kis mellékhelyiség van,
emelyet Temesvári Sándorné, takarítónő fáskamrának használ. A fáskamrában sok. begyújtáshoz va'ló papír van (felhalmozva. Temesváriné öt éves fiacskáját ma reggél egyedül hagyta a fáskamrában. A fui, — mint
annyiszor történik — gyufával kezdett játszadozni, a gyufák persze tüzet fogtak és néhány perc múlva már hatalmas füst tódult
ki a kamrából. A nagy füstre figyelmessé
lettek a tisztviselők, berohantak a kamrába,
kimentették a már elalélt kisfiút, telefonáltak
a tűzoltóságnak, de közben maiguk is az oltásnak láttak. A kivonult tűzoltóságnak kevés munkálja akadt. A kis Temesvárit rövidesen eszméletre térítették. Anyja elbírj gondatlanság miatt megindult a? eljárás,
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— A szegedi zsidó árvaegyesület elnöksége a múlt hét végén tartotta rendes havi ülését, Goldsckmidt György dr. elnökletével. Az ülésen felvétetett két uj árvanövendék és határozatot hozott az elnökség az árvaházi lakóhelyiségek (dolgozószobák, hálók)
célszerű felcserélésére vonatkozólag.
Az
egyesület humánus icélját és kulturális akcióját tekintve a tavaszi (közgyűlésen sok u j
taig jelentkezése várható.
— Nyilatkozat. Az „Est" 1911. évi május
hó 16-án azt irta Varga László szabadkai kir,
törvényszéki irodaigazgatóról, hogy őt Os!ikós P á l irmok sikkasztás miatt följelentette s
habár a sikkasztásban nem is tartották bűnösnek, Ifegyelim'ileg megintették, továbbá,
hogy nevezett igazgató valóságos oabinet noirt tartott fenn a birák legszemélyesebb ügyei
nek kikémlelésére. (Minthogy ez a cikk a mi
téves tudósításunk ,folytán jelent meg, s mert
a Csikós Pál ellen rágalmazás miatt 'lefolytatott büntető eljárás során kiderült, hogy
Varga László irodaigazgató nemcsak hogy
valamely kifogásolható cselekményt el nem
követett, de ellene soha semmiféle megtoldó
intézkedés sem tétetett, továbbá inert aiz ö
egyéni és hivatali reputációját mélyen sértő
állitások miatt Csikós Pál iirnok már jogerősen elítéltetvén, a mi bűnvádi üldöztetésünk
nélkül is teljes elégtételt kapott, végül, mert
a jielaett lap tudósítás részünkről minden rágalmazó szándék nélkül inkább csak kellő tájékozottság hiányából történt — az esetet
mélyen sajnáljuk s eljárásunk miatt tőle
őszintén bocsánatot kérünk.
Balassa József.
— Üldözött román ujságirók. Bukarestből jelenítik: A hadtoir óságok most egymásután. (hoznak súlyos Ítéleteiket azok elten a
•polgárok ellen,, akiket a Ihadvezetőség intézkedésére katonai (titkok elárulása ciimén, le-,
tartóztattak. Ezelk alatt a katonái titkok alatt
azokat a'keserves tapasztalásokat kell érteni, amelyeket a román tartalékosok a bolgár
okkuipáció idejiébeni saját följebbvalöilk részéről szereztek s amelyeket hazatérésük után
,a nyilvánosság előtt elpanaszoltak. Tegnap
Ítélték el (Bukarestben Milián György újságírót négy hónapi börtönre és ma a konstancai
hadibi,róság Teodoreszku brailai, újságírót ítélte el, nyolc hónapi börtönre. Az ujabb Ítéletet
azzal okolták meg, hogy a vádlott ujságiró
meg nem engedett módon bírálta a román
hadsereg szereplését az okkupált bolgár területen.
— Öngyilkos lett egy százados. Oehler
Hugó fehértemplomi százados a negyvenharmadik gyalogezredtől Szombathelyre helyezték a nyolovanJhiarmadik gyalogezredhez. A századosnak ma keltett volna jelentkeznie szolgálatának átvételére, helyette
azonbani távirat jött Fehértemplomból, hogy
az áthelyezett százados főbelőtte magát és
meghalt. A ,nyolcvanlharma'diik gyalogezred
szombathelyi zászlóaljánál nagy megdöbbenést keltett a szomorú eset. Hivatalosan is
kérdést intéztek Fehértemplomba, ahonnan
megerősítették a százados öngyilkosságának
hiré't.
— Meghalt a szüleiért. Megható történetet jelentenek Szatmárról:
Fülöp Izsák
szatmári kereskedő nagy nyomorúságba jutott. Feleségével, három gyermekével éhezett. A negyedik gyerek, a tizenhárom esztendős Sándor szabóinas volt. A fiu néhány hóin appai ezelőtt hatszáz koronát örökölt a nagy
anyjától, amelyet az árvaszék vett kezelésbe.
A fiu folytonosan azon törte az eszét, hogy mi
módon tudná ezt a pénzt nyomorgó szüleinek
juttatni* Elment az áryaisteékhez és kérte,
hogy adják oda a pénzt apjának, aki Amerikába akar menni, de n/imes pénze az útiköltségre. Az árvaszéki urak azonban elutasították a kérést, mert nem engedi a törvény. A
kis Sándor ettől a perctől kezdve szomorú
lett. Mindig azon gondolkozott, hogy tudná
megkapni a pénzét. Végre eszébe jutott az
egyetlen megoldás. Szombaton délután kiment a Szamospartra ós azóta nem került elő

többet. Beleölte magát a vizbe. Hétfőn megi
találták holttestét. Igy a ,család a fiu élete
árán hozzájut a 600 koronához.
— Bécsben van a bolgár király. Bécsből
jelentik: Ferdinánd bolgár király, aki ebenthali birtokáról tegnap inkognitó Bécsbe érkezett, ma délelőtt hosszabb beszélgetést
folytatott Berehtold gróf külügyminiszterrel. Ferenc József király délután két órakor
magánkihallgatáson fogadta Ferdinándot.
— Báb vagy ember? Egy-két nap óia
délutánonként öt-hat óra között különös figurát mutogatnak a Neumann lM. cég
Kárász-utcai
ruhaüzletének
kirakatában.
Százával tolong a tömeg a kirakat előtt és
azon töpreng, hogy a figura, amely tökéletes
hasonmása egy viaszból való próbababának,
csakugyan báb-e, vagy ember? Mozdulatlan,
mint egy báb, egyetlen arcizma meg nem rándul, merev, mint egy szobor, atekántete meg
nem rezdül és álll, áll egy félóráig, anélkül,
hogy a legalaposabb szemlődés után bárki
megállapitbatná róla, voiltaiképen élő >amber-e, vagy csakugyan nem tud arról semmit,
ami körülötte történik. És az emberek, miután nagyon alaposan megnézték, kitapogatták a tekintetükkel minden porcikáját: fogadnak. Az egyik azt fogadija, hogy élő ember, a másik, hogy báb. Alföldi ur pedig, a
Neumann-üzlet főnöke, egyelőre nem árullja
el a titkot senkinek csuk sokatmondóan hunyorgat a kíváncsiskodók kérdezősködéseire és rejtelmesen mosolyog. Legföljebb anynyit mond, hogy a rugóra járó alak ott a kirakatban Frosso, a hires bábember, az igazi
Frosso, de ekkor még mindig titok mamád,
hogy a hires ibábember báb-e, vagy ember.
Mindenesetre nem lesz jó sokáig féken tartani a tömeg kíváncsiságát, mert — betörik
a kirakatot. Ugy halljuk azonban, hogy holnap, vagy holnapután leleplezik a titokzatos
figurát: vagy megszólaltatják, vagy — összetörik. Így megtudjuk majd, báb-e, vagy egy
abszolút hidegvérű polgártárs?
— Égő hajó. A nap-nap után bekövetkező rémes katasztrófák sorozata tegnap
isméit szaporodott: a Madras állambeli Tritikória kikötőbeni elégett a Quinton angol petróleuimszállitó hajó. A hajó kedden este érkezett meg ,a kikötőbe és tegnap reggel: kezdte ímeg a kirakodásit. A petróleum 'rakománynak alig, negyedét szállították partra, mikor
a Quinton mellett horgonyzó ka'lauzlhajón tüz
támadt. A lángok szempillantás alatt átcsaptak a Quintomra és a petroleumtartályok felrobbantaik. A robbanás megölte a két gépését,
a kapitány kis gyermekét, annak dajkáját és
két matrózt. A legénység és a kirakodást
végző kulik nagy rémülten a tengerbe ugrottak, de a vizem szétfolyó égő petróleumba
estek. A súlyosan, sebesültek számát még
nem tudják.
— Második aratás. Tengődről jelentik:
Tolna vármegyében második tavaszit hozott
az ősz. Az erőalja kékellik az ibolyától s a
parasztok szamócát szüretelnek odakinn a
hegyek oldalán. De nemcsak az effajta gyümölcsöt csalta tó a földből a meleg, hanem
a nemes termést is. Nagy János cserek,uti
gazda ez idén másodszor aratott árpát a földjén. Először juniusban, amikor tiz miéter,mázsát adott a föld, bár egy hatalmas jégverés
söpört keresztül rajta. Nagy János aratás
után nyomban fölszántotta a földet, melyből
a jég által kivert szemek kikelteik, de nemcsak kikelt, hanem kalászba borult s megérett és most ujira hét métermázsával ajándékozta meg höldantómt a gazdát.
— Baleset a Széchenyi-téren. Ma délután a Széchényi-tér 16. számú ház egyik üzletének kirakatüvegét tisztogatta
Szende
Horváth József tizennégyéves boJtiszoLga. A
létra elcsúszott és a szolga oly szerencsétlenül esett a földre, hogy az orrát, száját össze
törte és ikét fogát kiütötte. A mentők a közkórháziba szállították Horváthot.
— Mert nem vitték el a bálba. Zsombolyáról jelentik: Egy tizenihétóves szép
szőke lány, a falu egyik leggazdagabb leánya, Ferch Lujza vasárnap este fölvette fe-
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kér .ruháját, leült a zongorához, eljátszott néhány szomorú magyar nótát, azután ájultan
esett össze a zongora mellett ós
meghalt.
Szublimátot vett be öngyilkos szándékkal,
mert aznap este nem vitték el a bálba és mert
keserűnek ós szomorúnak látta az életét.. Az
öngyilkosság nagy szenzációja a községnek,
melynek a szerencsétlen leány édesapja
egyik első polgára. Beszélik, hogy a fiatal
leány az utóbbi időben idegbeteg lett ós ez
.tette annyira érzékennyé, hogy a halálba menekült, mert nem vitték el a mulatságra.
Nagyanyja néhány hét előtt megőrült ós a
leány végignézte, amikor ápolók megkötözrtők, kényszerzubbonyt húztak rá és elszállították. .Azóta állandóan rettegett attól, hogy
a nagyanyjáéhoz hasonló sorsra jut ós ez a
félelem odáig fokozta idegességét, hogy az
első vélt sérelemre, mely ieányábrándjait érte, eldobta magától az életét.
— Koleraesetek a Délvidéken. A bácsbodroginegyei Szond .községben ujabb tizenkét koleramegbetegedés (történt. A halottak
száma .eddig kilenc. A községet zár alá vették. Blum Ödön. egészségügyi főfelügyelő a
megyei tiszti főorvossal1 állandóan a helyszínén tartózkodik. A szomszédos Dorosztó
község búcsúját a járvány miatt betiltották.
Erősen érzik a hiányát a katonai karhatalomnak s imivei1 a hatóság ilyen irányú megkeresése eddig teljesítetlen .maradt, imost
egyenesen a hadltestparancsnokságtóil1 kérték
katonai karhatalom kirendelését, mert a rendelkezésre álló Ihusz csendőr kevésuelk bizonyult. Bámulatos a lalkos.ság tudatlansága
és bizalmatlansága a hatósági intézkedések
iránt. Annyira félnek a hatóságtól, hogy
betegeiket a padláson rejtegetik el szalma
között.
— Boldogok szigete. Minden intelligens
ember tudja, hegy most. a világ legnagyobb
mozi szemzációjá Reinbardt: Boldogok szigete cimü filmje. Művészibb és rendezésben
bravúrosabb film még ezkleig nem került ki
a mozipiiaiora. A fiimbörzén valóságos forradalmat idézett élő ez a remekmű, melynek
minden jelenete, minden mozzanata elragadó
és tökéletes. A közönség nem tud betelni a
kép szépségeivel. Egy-egy végtelen hangulatos képhatásnál valóságos tapsorkán ünnepli
•Rei-n,barátot, aiki még a színházi babórainál
iis nagyobb sikert aratott a moziban. A csud'afilmet az Uránia igazgatósága szerezte
meg és néhány nap múlva mór meg .is lesz a
szenzációs premier.
— Május. A Kázmér Ernő és Pajzs
Elemér szerkesztésében megjelenő Május
irodalmi (folyóirat novemberi száma értékes
s változatos tartalommal jelenít meg. iSzábó
Dezső, Moly Tamás, Laczkő 'Géza, (Szűrni Gyula és még több neves és fiatal iró prózájával
és verseivel találkozunk. A folyóirat előfiae
tési dija egy évre: tiz korona, egyes szám
ára: egy korona. Kapható m'iinden könyvkereskedésben. Mutatványszámot készséggel
küld a „Május" kidőhivaitala Budapest, V.,
Zoltán-utca 11.
— Fantomas III. Pénteken mutatja be a
Frm-m.ozgészinház Pantomas Ill-at, a viilághiirfi detektivslláger harmadik részét. Ez a
film Parisban az idei szezon legkedveltebb
filmje. Utolérhetetlen bravúros és izgalmas
jelénetek váltják fel egymást. Pénteken az
Urániában a két káplár cimü liat felvonásos drámát mutatják be. Schiller
Burgsohaft
cim.ü villághirü munkájának a draomatizálása ez.
— Árverés az állomáson. A vasúti ko
csíkban és állomási helyiségekben elhagyott
és tulajdonosaik által nem igényelt tárgyak
november 10-én délelőtt kilenc órakor a Szegeid állomás III. osztályú várótermében nyilvános árverés utján el fognak adatni. lA befolyt összeget a vasutas árvaház céljaira fordítják.
Bútorszállításokat
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fcőzisjlieatás
Ujabb hét hold
a kenderakadémiáiiak
— A pénzügyi bizóttság határozata. —
(Saját tudósítónktól.)
Csütörtökön délután négy órakor a pénzügyi-bizottság Bokor
Pál helyettesHpolgárímester elnöklése vei ülést
tartott, hogy a kender akadémia céljaira kiért1
ujabb telkek átengedése iránt határozzon..
Az 'ülésen résztvett Károlyi Rezső, a iföldmiívelésüigyi miniszter kiküldötte is 'és érdekes kijelentésekét tett a, miniszter jövendő
terveire vonatkozólag. Közölte a pénzügyi
bizottsággal, hogy a közeijövőbeni a kenderakadémiát széles alapokon fogják továbbfejleszteni, meót a miniszter célja az, hogy a
kenderakadémia növendékeit az ország minden részéből Szegedre vonja. Aminlt mondotta, azért jött el személyesen Szegedre,
hogy fölvilágosítsa és meggyőzze a város
közönségét, milyeni nagyszabású és nagyjelentőségű közgazdasági intézmény létesiíé-t
séről van szó és kér'je ai pénzügyi bizottságot,
ne zárkózzék el a miniszter kívánságai elől.
Egy-két tag kivételével a bizottság a földművelésügyi miniszter kiküldöttjének a szavai
után arra az álláspontra, helyezkedett, hogy
az ujabban kért hét hold területet meg kell
adni s ilyen, értelmű javaslatot is terjeszt a
bizottság a közgyűlés élé. Az ülésről, amely
igen érdekes lefolyású volt, az alábbi részletekben számolunk be.
Az ülés megnyitása után Bokor Pál. helyettes-polgármester ismertette az ülés tárgyát, A közgyűlés határozata nem merítette
ki a földmivelésügyi miniszter kívánságait
a kender- és lentermelési szakintézet céljaira kért terület tekintetében. A fölött kell
tehát határozni, hogy a pénzügyi bizottság
hozzájárul-e a miniszter legújabb kiváriságához, vagy sem. Bemutatta ezután az elnök
a bizottságnak Károlyi Rezsőt, a földmivelésügyi miniszter képviselőjét, akii azzal a megbízatással jött Szegedire, hogy a. várossal személyesein tárgyaljon a kenderiskoJia ügyében.
Ezután Balogh Károly pénzügyi tanácsos
előadó referált az ügy jelenlegi állásáról. !
Annak idején az egészet részletesen ismertette már a Délmagyarország. Az előadó szerint
a kender- és lentermelési intézet íölálllitásá
eminens érdeke a városnak, annál is inkább,
mert a miniszter az intézetet fokozatosan
fejleszteni kívánja. Kéri az élőadó a bizottságot, bogy a iLöwy-féle telken ujabban kért
400 négyszögöl és a baszonibéres területen
kért 5 hold föld átengedéséhez járuljon hozzá
Károlyi Rezső szólalt fel ezután. Arra
kíván rámutatni, liogy az ujabb területek
átengedését mi indokolja. Az intézetnek —•;
amint .mondotta — Mezőhegyesen kellett volna létesülnie már csak azért is, mert ott a
szükséges terület teljesen ingyen áll rendelkezésre. Tekintetbe vette azonban a földmivelésügyi minisztérium aizt, liogy Szegedinek
egyrészt óriási határa van, másrészt csaknem a középpontja a délvidéknek. A kenderes lentermelési intézetet később ,széles alapokon fejleszteni fogják és egyéb
növények
termelésére és feldolgozására is berendezik,
Célszerűségi szempontok indították ia minisztert arra, hogy az intézetet Szegeden létesítse, de méltányolni akarta ezzel magát a
várost is, amelyre nézve egy ilyen állami intézet igen nagyijelentőséggel bir. A földmivelésügyi miniszter célja az, hogy a kenideriskola növendékeit az ország minden részéből
Szegedre terelje és épen azért kellenek az
ujabb területek, hogy az intézet akadálytalan továhbfejilődését biztosítani tudjuk. Kéri
a bizottságot, hogy fogadja el az előadó javaslatát.
Becsey Károly dr. szerint a város már
végleges megállapodásra jutott a. minisztériummal akkor, amikor bét holdat ingyen, a
többit holdanként évi száz korona bérért engedte át. Nem tartja indokoltnak, bogy ia város még ujabb hét holdat engedjen át teljesen ingyen akkor, amikor még nem tudjuk,
j hogy ezen a területen a jövőben micsoda beruházásokat feg eszközölni a földmivelésügyi
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10.
minisztérium. Nagyon
megfontolandónak
.tart-ja, hogy ilyen hatalmas területet jövőben
lebegő célokra átengedje-e a város, vagy sem.
Obláth Lipót a dohánygyár részére átengedett. telkeket említi föl. Ezeket is olyan ígéretek ellenében engedte át a város az államnak, hogy ott naigy beruházásokat eszközölnek, a dohánygyárat fejleszteni fogják. 'Ezzel szemben a helyzet az, hogy az átadott területen kukoricát termelnek a dohánygyári
tisztviselők, magában a dohánygyárban pedig esak pipadohányt csinálnak.
Végmann
Ferenc dr. az.t hangsúlyozza, hogy a város a
Löwy-féle telkekkel való tranzakcióba ne
avatkozzék bele, végezze ezt el miaga az állani, mert máskülönben könnyen komplikációk keletkezhetnek. Azt ajánlja, hogy a város a saját telkeit engedje át ugylan, de a
Löwy-cóggel való tárgyalásokat bízza a,
földmivelésügyi miniszterre.
Weiner Miksa nem osztja az előtte felszólalónak véleményét. A város kereskedelmi
életére rendkívül fontos a kender- és lentermelési intézet létesítése. Később ezt igen
nagyarányokiban bőviteni fogják, hogy hogyan ós milyen beruházásokkal, azt most ne
firtassák, de pozitív tudomása van a földimivelésiügyi kormány jövendő terveiről. Elfogadja az előadó javaslatát és hozzájárul a
miniszter kérelméhez. Hcltzer Aladár szántén csatlakozik az előadói javaslathoz, de szeretné tudni, hogy milyen célokra kérik az
ujabb területet. Bokor .Adolf csatlakozik az
előadó javaslatához. Igaz, hogy a dohánygyárnál nem helyesen j á r t el a város, amikor a telkeket átengedte, ezúttal azonban
precízebb kikötéseket tehet a bizottság. Ki
lehet kötni azt — és ebbe a földmivelésügyi
kormány is bele fog egyezni — hogy az átengedett területek a kenderiskola ©áljain kivül más célokra nem használhatók. Lövész
Antal szerint ha az állam anyagi viszonyai
momentán nem is teszik lehetővé, hogy az
egész területet beépítse, a közel jövőben azon
ban ez he fog következni. A dohán,y.gyári telket is beépítik majd, mert erre nézve határozott ígéretet kapott a váras. A dohánygyári terület a dohánybeváltó hivatalnak
van
főntartva és ezt, ha most nem (is, dé egy pár
év múlva okvetlenül föl is épiitiik.
Elnök eziután a vitát 'berekesztette és az
előadó javaslatát szavazás alá bocsátotta. Az
eredmény az lett, hogy a pénzügyi bizottság
nagy többséggel elfogadta az előadó javaslatát, tehát hozzájárult
a
földmivelésügyi
miniszternek a hét hold telek
átengedésére
vonatkozó ujabb kérelméhez.
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SPORT.
Kettős bajnoki mérkőzés
(Saját tudósítónktól.)
A futball-szezon
imár vége 'fellé halad. Még Ihárom vasárnap
és végleg lezáródik az őszi .mozgalmas sportélet. Sietnék iss a klubok hátralékos mérkőzéseik lebonyolitásával és innen van, hogy
a 'SzAK újszeged! sporttelepén vasárnap nem
kevesebb, mint négy, érdek'esnél-ér.dekes'eibb
meccset játszanak. A sorrend a következő:
Felső Ipar—Állami
Gimnázium.
Ezen
meccs megnyitja a vasárnapi küzdelmek sorát. A középiskolai bajnokságért versenyeznek az intézetek válogatott csapatai. Mérkőzésük kimenetele teljesen nyílt. Az Ipar eddig veretlen, viszont a Gimnázium az utóbbi időben feltűnő javulásról tett tanúbizonyságot. A diákkörökben rendkívüli érdeklődéssel várt maccs kezdete reggel kilenc órakor
kezdődik.
SzAK old boy—SzA K Merkúr. Fél tizenegy órakor kezdődik ezen mulatságosnak
ígérkező enőmiórkőzés. Az öreg fiuk élső bemutatkozása lesz ez és bizonyos, hogy a tekintélyes külsejű boyok ügyeskedni akarása
sok derűt fog kelteni. Mindamellett fogadkoznak, bogy első .meccsükét okvetlenül megnyerik. Az ifjúsági mérkőzésre váltandó 20
filléres tréning jeggyel ezen mérkőzés is megtekinthető.
Munkások TK—Szabadkai SE. A törekvő Munkásoknak vasárnap oly szépein bemutatkozott csapata ezúttal a Szabadkai SE csapatát látja ellenfélül. Utóbbiak a múlt vasárnap az SzTK-v'a.1 szemben gólnélküli eldöntetlen eredményt, wiívta ki, igy a küzdelem
igen érdekesnek ígérkezik. A szegediek lelkesen készülnék az ujabb bajnoki pontok megszerzésére és ha ez sikerülne nekik, ugy a
bajnokság negyedik helyére küzdenék fel
.magukat.
SzAK—Szabadkai
MUNKASOK
TE.
Legnagyobb érdeklődés természetesen ezen
mérkőzést kíséri. A SzAK hetedik bajnoki
meccséről van szó és ha megnyeri, amire biztosan lehet számítani, ugy 16 ponttal megtartja vezető pozícióját. Mivel a SzAK .eddigi bajnoki mérkőzésein egyetlen gólt sem
kapott, most is legfőbb törekvése lesz szenzációs gólarányának megőrizésie. Az előző
bajnoki meccs délután egy órakor, a SzAK-é
pedig délután félhárom órakor kezdődik. A
meccsek bírái dr. Kovács kerületi előadó, illetve Boros (AAC).

o A Munkások Testgyakorló Körének
megalakulása. A sport nagy hasznáról manapság már minden ember meg van győződve. Szüksége van. a .sportra a szellemi
munkásoknak, ment hiszem a szellemi erő jókarban. tartásának egyedül' biztos, eszköze ,a
megfelelő testi munka. De még inkább kell a
sport a testi, munkásoknak. A napi1 munkában
kifáradt munkás-embernek .szüksége van
olyan mozgásra, amelyet a kenyérkeresettől
függetlenül, saját jószántából művel. Ez a
munka fri'ssitőleg hat az elernyedt izmokra
lés .ambíciót önt a nem-törődömségbe sülyiedt
munkásba. A sport nevelő hatása a munkásokra nézve pedig kétséget nem s/Jen ved,
(—) Az arad? villámos. Varjassy Lajos mert a helyes irányban: vezetett .sporttal
polgármester elnük.lésével a város vezető együtt elsajátítja a munkásság az azzal kaptisztviselői és több tekintélyes törvényható- csolatos 'nagvobbíoku intelligenciát is, A
sági bizottsági tag részvételével értekezletet sport eme sokoldalú jótékony hatása követtartottak a tervezett közúti villámos vasút keztében örömmel üdvözlünk minden oly
ügyében. A Magyar Bank ás Kereskedelmi társadalmi akciót, .amely a munkásságnak ,a
Részvénytársaság által benyújtott javaslat sporttal való megkediveltietését célozza. A
alapelvéit tárgyalták. A törvényhatósági bi- Szegedi Munkások Testedző Egyesülete már
zottság eddigi álláspontja szerint a megvál- eddig is szép tevékenységet fejtett ki, azontott. lóvasut helyéi>e ópitendő villámos vas- ban a megfelelő anyagi erő és kellő vezetés
11 tat minit városi tulajdont akarták létesíteni hiányában intenziven .mindezideig nem műés a bank képviselőjének előterjesztése a r r a ködhetett. Az utóbbi időben azonban több
vonatkozott, hogy a vas/ut építésére szüksé- lelkes és ügyszerető férfiú kezébe vette a
ges összeget, a bank hitélezi a városnak ás a munkások ügyét és az által, hogy a Szegedi
vasutat egy üzemviteli részvénytársaság Atlétikai Klub sportszerető vezetősége renvenné kezelésbe, amelynek jövedelmében, a delkezésükre bocsátotta az újszeged! pályát,
város jelentékeny mértékben részesedett vol- a megfelelő anyagiak megszerzése is lehena, Az értekezlet fölhívta a bank képviselő- tővé vált számukra. Az ilymódon megerősöjét, hogy oly irányban tegyen javaslatot, dött Munkás Testedző Egyesület tegnap este
hogy a villámos vasutat, a bank maga építse ! tartotta alakuló közgyűlését a Szegedi Munés jövedelmében a várost .részesítse.
kás-Otthonban. A közgyűlés elsősorban, is

Az ülésen megjelentek a következők:
Bokor Pál elnök, Károlyi Rezső, a földmivelésügyi miniszter megbízottja, Balogh Károly pénzügyi tanácsos, előadó, Gaál Emdtyp
dr. kiulturtanácsos, Jakab ffy József városi
mérnök, Becsey Károly dr., Bokor Adolf,
Csányi János, Désy Béla, Holtzer Aladár,
Kiss Arnold, Koás Elemér, Kószó István dr.,
Landesberg Mór, Ligeti Béla, Lövész Antal,
Obláth Lipót, Somlyódi István, Szarvady Lajos, Vajda Béla, Vas Károly és Weiner Miksa bizottsági tagok. A jegyzőkönyvet Gera
József dr., városi aljegyző vezette.
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„Munkások Testgyakorló Köré"-re változtatta az egyesület nevét és színeiül' a zöldfehiéret választotta. A szükségesek megvitatása után a tisztikar a következőképen alakult meg: Elnök: betöltetlen, alelnök: betöltetlen, másodelnök: Klusics Dezső, igazgató:
Szende Izsó, (főtitkár: Boros Nándor, titkár:
Kovács. Jenő, főjegyző: Jónás Ernő, jegyző:
Jakobovits Gyu'la, főpéinztáros: Ladányi 'Miksa, pénztáros: Friedman.n, ellenőr: Klucsics
József és Kodlin József, háznagy: Kohn
Miksa. Futballi-'OS.ztályvezetö lett Györkéi, az
atlétikai osztály vezetője pedig Orosz Vilmos. Ügyész: Czibula Antal dr„ oiwos: Ács
Vilmos dir. A választmány tagjai .a következők lettek: Bárdos Ödön, Bisztrai, Györkéi,
Vincze Lipót, Nagy Pál, Biró Sándor, Daka
Mihály, Fayier Károly, Sdhönberger Károly,
Győri Béla. Választmányi póttagok: Scterzberg, Balta. és Kovács István.
aaBaaaaaBaflBaaBaBasBaaiiisaBBaaaaBBBBBaaBaBBaBBB3saB*

TÖRVÉNYKEZÉS,
§ Uj táblabíró. Salánky József, a szegedi
királyi Ítélőtábla uj birája most foglalta el
hivatalát. Az uj táblabírót .az eskütétel után
Vén András táblaié!nők részesítette meleg
üdvözlésben.

NYILT-TÉR*)

Kelemen
~
varrógép, kerékpár, —
grammofon és nagy lemez
raktára

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

V i I á g h 5 r ii

Premier
irógépgyár szegedi vezérképviselete és mintaraktára.
Elárusitás kedvező részletfizetés: feltételek mellett. Nagy
mechanikai javitó műhely.
Az összes irógépkellékek
legolcsóbb beszerzési forrása. írógépek |ó karban tar"
tását jutányosán elvállaljuk.

* ) Rzen rovat alatt közlőitekért nem vállal fele*
lősséget a szerkesztőség.

»9Í3. november 1

KÖZGAZDASÁG

VARNAY

L.

HANGVERSENYIRODÁJA
BÉRLETET NYIT AZ ALANTI

HANGVERSENYEKRE

1. Hangverseny 1913. nov. 10.

Flesch Károly
hegedűművész

DIENZL

OSZKÁR zongoraművész
közreműködésével.

2. Hangverseny 1913 dec. 15.

Heinemano S.
kamaraénekes dalestéiye
MANELBORD JOHN
zongoraművész
közreműködöd sével

3. Hangverseny 1914. január 12.

Höftges Vally
dalénekesnő,

a berlini

udvari opera tagja

és

Wilheimus H.
zongoraművész együttes
estélye.

4. Hangverseny 1914. febr. 14.

WaldbauerKerpely
vonósnégyes estélye.

VAV
A négy estélyre Szóló bérletárak esténként;
Páholy 6 személyre 24.—.

Páholy-

ülés első sor 4.—, a többi sor 3.—.
Zsölye első sor 6.—, 2-től 10-ik sorig
4.—. Támlásszék 1-től 8-ik sorig 3.—,
9-től 16-ik sorig 2.—.
Bérelni lehet november 9-ig, azontúl az egyes árusítás is kezdetét
veszi, a következő árakon:
Páholy 6 személyre 30.—. Páholyűlés, első sor 5.—, többi sor 4.—,
Zsöllye első sor 7.—, 2-től 10-ik sorig
5.—. Támlásszék 1-töl 8-lk sorig 4.—,
9-től 16-ik sorig 3.— korona.

A hangversenyek mindenkor
a „KORZÓ" MOZGÓSZINHÁZban, este fél 9 órakor tartatnak meg.

•tfÉ

n.

délmagyaror8záq

x Száznál több árverési hirdetmény
egy napon. A napokban rámutattunk már
arra, hogy a fizetésképtelenségek és csődök
száma mennyire megszaporodott az utóbbi
hetekben. Meginövekedet't az árverési hirdetésekre szánt oldalak szálma ds a hivatalos
lapban. A Budapesti Közlöny tegnapi száma
például száznál töblb árverési (hirdetményt
közöl. Beszédes adatok ezek és egyben szomorú illusztrációi a nyomorúságos gozdasági
ihelyzetmiek.
x Nyugodt az értékpiac. A tegnapi izgalmas üzletmenet után ma sokkal nyugodtabb mederbe terelődött az értékpiac forgalma. A spekulánsok belátták, hogy a helyzet
egyáltalán neim oly 'veszedelmes, minit néhány pesszimista 'kontrám! mar azt látni 'szeretné. A newyioriki piacon pedig elég kedvezően fogják fel a mexikói helyzetet, mert
bizinak abban, ihogy a z Egyesült Államok
rövid lejáratú jegyzékére Mexikó' kielégítő
választ fog küldeni. A görög konfliktus sem
oly veszedelmes, mint tegnap hitték és ezért
a kontrernim tegnapi nagystílű manőverei
utáni pontot tehetett. A helyzet ikedvezőbb
felfogásának ujabb támasztékot nyújtott,
hogy Bécsiben megszűntek az exe'kuciólk, sőt
a vasértelkeikben nagyobb fedezések történtek, ami a Prágai vas 20, Alpesi, Rima és a
Skoda 6—8 K-t javulást vont maga után. A
forgalom nálunk igen nyugodt volt mindvégig, de a kedvezőbb hangulat mégis érvényben maradt. Az áru ivó 2—3 koronával, a
Rima bécsi vételekre 6 koronával jemelkedett. A ikészárupiaoon a Sajgó, Általános
kőszén és a Temesvári szesz néhány koronával javult. A járadékpiac is szilárd maradt.
x Gyöngébb irányzat. Budapestről jelentik; A határidőpiacon ma sem volt említésre méltó változás és bár az irányzat több
iziben ingadozott, a forgalom mégsem tett
'szerit semmiféle lendületre. Átmeneti javulás
után az árak néhány fillérrel, olcsóbbodtak,
mert a kedvezőtlen pénz viszonyok következtében a vidéki spekulánsoknak nincs kedvük
arra, hogy hosszabb időre is elegenidő árukészletet szerezzenek be. Az irányt az is
elgyengitiette, hogy sok helyen, ahol már
elvégezték a mezőgazdasági munkálatokat, a
gyöngébb minőségű árut nagyobb tételben
kínálják eladásira. A piac felvevő képességének megromlása miatt ugyanis ujabb árolcsóbbodástól tartanak és ezért nem mernek tovább spekulálni ,az áruval. 'Utóbb a kínálat megnagyobbodott, de .az állandó üzletteleniség miatt a kurzusok alig néhány fillérrel csökkenitek. A rozs valamivel javult, mert
az osztrákok felvették a piacra került árut,
a tengeri és a zab iránya azonban gyönge
maradt.
x A szerb kereskedelmi szerződés
dolgában .ismét nyilatkozott Pasics szerb miniszterelnök. Mindjárt hangoztatta, hogy
nem sürgős a megegyezés és végül is azzal
biztat bennünket, hogy Ausztria és Magyarország részéről nyújtott kedvezés ellenében
nekünk is megadja .mindazt, amiit megad más
államoknak. Ugyanebben a hangnemben tárgyalja a kérdést a szerb sajtó is, sőt bojkottal
fenyegetődziik. Hiába; a szerződés — i r j a
egyik belgrádi újság, — nem fog érni Ausztriának és Magyarországnak semmit sem,
mert behozatalukat bojkottal tesszük lehetetlenné. Amiből világossá válik, hogy a, Szerbiával kötendő u j szerződés sürgetése taktikai szempontból sem helyes. Azoknak van
igazuk, akik várni óhajtanak addig, mig a
kereskedelmi szerződések egész komplexuma
napirendre kerül. Akkorra Szerbia és kiheveri sebeit, .ismét lesz fölöslege, mely nyomni
ifogja és amelynek utat ós piapot kell teremtenie. Egészen más hangon fog tárgyalni a
szerb kormány akkor ós egészen más lesz a
mi helyzetünk is. A várakozás magában
megnyugtató hatással lesz a fölizgatott szerb .
közvéleményre és lassanként felülkerekedik a ;

Royal nagykávéházban
minden vasárnap

NAGY TOMBOLA
értékes ngereméngtárggakkal.
Naponta czigángzene.

•

SZÍNHÁZI VACSORA!
Saját termésű kitűnő hegyiborok.
Különlegesség: „ R o y a l Zöldike."

Tulajdonosok Mafejka : és Filegel.

belátás, hogy nagyobb szüksége van miránk
Szerbiának, mint megfordítva.
x Magyar földek román kézen. Kolozs •
váron már valószínűleg elfelejtették, hogy
valamikor birtokpolitikái nagygyűlést is tartottak, a jelszó, hogy kisiklik a magyar föld
az erdélyi magyarok lába alól, már elhangzott, az erdélyi honfiak megtették kötelességüket — és a magyar nagybirtokok szépen
egymásután kerülnek tovább is román kézire. Igy a. napokban a szászvárosi Ardelcana
takarék ós hitelintézet részvénytársaság meg
vette Bula Géza szentgyörgyvályai 1640 katasztrális .holdas birtokát. Zeyk Dániel báró
zeykfalvi ezerholdas uradalmát pedig Mihv
János dr. vette meg egy millió koronáért
Minid a két román, kézre került ősrégi magyar birtokot parcellázni fogják román pa.rasztok részére.
A budapesti gabonatőzsde.
A határidöpiaicou a vállalkozóikedv teljes hiánya folytán a kUlisz ismét kisebb
kontremin műveletekkel1 próbálkozott meg.
Éppen ezért a rozs, zab, a tengeri ára ma
is olcsóbbodott, de a buza is lanyhább volt,
mert a tengerentúli tőzsdéről Olcsóbb jegyzést táviratoztak, .azonkívül az idő borús, sőt
eső ás volt némely vidéken, A készárupiac
helyzete is hozzájáruii ahhoz, hogy a hosiz
tartózkodik a vásárlástól és hogy ilyenformán lassankint lemorzsolódniaik az árak. Az
árfolyamok a következőik:
Buza áprilisra 11.20. májusra 11.19. Rozs
áprilisra 8.82. Tengeri májusra 6.23. Zab áprilisra 7.18. A készáruvásáron részint változatlan, részint lanyhább az irány.
A budapesti értéktőzsde.
A mai élőtőzsde iránya határozottan javult, mert a newyorki jelentés jobb volt ós
a kényszereladás nálunk és Bécsben megszűnt
A bulisz sietett födözni, ami azonban áru
hiányában némi nehézségbe ütközött. A határidőre kötött értékek valamivel javultak,
átmenetileg ugyan elvesztették árnyereségüket, de a zárlat ismét szilárd vodt, mert a bécsi piacon a vasértékek tetemesen javultak.
A készárupiac is javult, a kőszénpapirok, a
temesvári szesz a tegnapinál néhány koronával drágábban kelt el. A járadékpiaeon a
magyar koronajáradék 15—20 fillérrel javult. A zárlat kedvező:
Kötöttek: Magyar hitel ~ 812 813.25.
Jelzálogbank 412.50—413. Magyar bank 529
—531. Salgó 727—730. 4 százalékos koronajáradék 80.70. Déli vasút 106. Városi vasút
349.50—351. Közúti vasút 621—622.75. Rimamurányi 630.50—634. Union-malom 578. Urikányi 382—373. Temesvári szesz 560—564.
A bécsi börze.
Kötöttek: Osztrák hitel 620. Magyar hitel
811. Angló-bank 335. Bankverein 509.50. Unió
bank 584.50. Laniderbank 510.50. Osztrák államvasút 688. Déli vasút 244.25. Rirnamurány,i 630. Alpesi bányarészvény 784. Török
sorsjegyek 225.50. Márka készpénzért 117.85.
Dohány 347.50. Prágai vasmű 2630. Skoda
774. Lombard 106. Az irányzat ingadozó,
Felelős szerkesztő : Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.
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Városi

színház.

VASÚTI MENETREND

t

Érvényes 1913. október 1-től.

folyószám 82.

zorme

Szagad, 1913. novembar 7-én
Operette 3 felvonásban. írták: Bemauer és Schanzer.
Magyar színre alkalmazta: Harsányi Zsolt. Zenéjét
szerzette: Szirmai Albert.
SZEMÉLYEK:
Gróf Szalay Péter
Janka, a leánya
Szigligeti Psylander filmíró, filmszínész
és filmgyáros
Bimbó Krisztina
Varjú Mihály orsz. gyül. kép.
Kordula, a felesége
Linka, unokahuguk
Gergely Bálint
Mária Gesticulata olasz színésznő
Popelka Pál
Náci, Szigligeti irodaszolgája
A jótékony grófné
Mici
Stuci
Rendező

APRÓHIRDETÉSEK,

Csipke-

és szövetfüggönyök különös gondal vegyileg tisztittatnak olcsó árak mellett és rövid idö alatt

LUCZA JÓZSEF

kelmefestő és
vegytisztitónál
Laudon-utca 9., Valériatér sarok.
Telefon 994.
Gizella-tér 3. sz., Baloghpalota.
Telefon 1055.
Fióküzlet: ZENTA, Főtér
Zenta és Vidéke Takarék
házában. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Szegedi-u. 8.

Szendrő
Déry
Solymosy
Miklósi
Heltai
Csáder
Hilbert
Balázs
Antal
Mihó
Szathmári
Edvi
Szebenyi
Pálma
Sümegi

Gyomorbajosok dicsérik a Leinzinger-féle
gyomorcsepp jó hatását.
Üvegje 80 fillérért kapható Leinzinger Oyula
gyógyszertárában Szeged
Legjobb hajfestő az
országosai elismert Leinzinger-féle Ara 2 korona,
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged.
Széchenyi-tér
520
Izzad valamely testrésze? Ugy használja a
dr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
025

Meg: T e t t e m !
E

gy °agy tétel coszttim szövetet K 270
120 széles gyapjú szövet . . K 120
Cozmonozi Goldberger Kartonok K —-50
Cozmonozi Pargetok féíáron!
Pongyolák
. . . .
K 380
Cloth eroplán kötények.
K 2-50
Cloth alsó szoknyák . .
K 1'90
Diszes női ingek . . .
K 1-90
Selyem női harisnyák .
K 1-30
Tiszta gyapjú válkendők
K 3-20
yilkalmi v i t e l e k 1

t

árai;!

Vcrsenyártház

Református-palota, gőzfürdővel szemben.

Vénig gyula

Indulás:
Budapest felé: K. exp.
Sz. v. I r t Gy. v. 605.
Sz. v. 430. Qy. v. 959. Sz. v. 840. Sz. v. 50?. Gy. v
323. Sz. V. 123. Sz. V. 235.
Temesvár felé: Sz. v. 926. Gy. v. 1156. Sz. v. 2 "
T. v. sz. sz. U9 (Nagykikindáig). Sz. v. 5rt Gy. v. 6io
Sz. v. 209. Sz. v. 425. K. exp. 321.
Nagy-Becskerek—Károlyháza felé: Sz. v. 155
Sz. v. 451. Sz. v. 949. Sz. v. 1146. Sz. v. 12<». Sz. v. 229. Sz. v. 6'>5
Arad felé: Sz. v. 3«b Motor 6io. M. v. 1040. Gy.
m. 1234. Gy. m. 156. Sz. v. 322. Motor 506 Mezőhegyesig),
Gy. m. 633. m. V. 725 (Makóig).
Szeged-Rókus felé: Sz. v. 224. Sz. v. 747. Sz. v.
1015. Sz. V. 207. Sz. V. 338. Sz. V. 615.

Jókai-utca.

Mérték utáni megrendelések a legjobb anyagból, kizárólagosan a láb
fekvése szerint jutányosán készülnek.
— A vadász urak figyelmét felhívom
vízhatlan cipőimre és csizmáimra.

óriási választékban
a legolcsóbb
szabott

•

Pollák
Széchenyi-tér.
Telefon 8 5 5 .

Indulás:
Nagyvárad felé: Gy. v. 1135. Sz. v.
Sz.v. 812
Sz. v. 1059. Sz. v. 244. m. v. 350 (Gyuláig). Sz. v. 7j5
H.-M.-Vásárhelyig). V. v. 822. (Békéscsabáig).
Szabadka—Ujdombovár felé: Sz. v. 258. Gy.; v .
5«. Sz. v. 619. Sz. v. 814. Sz. v. 1130. Sz. v. 312. Sz. v.
440. Sz. V. 653. Sz. V. 1020.
Zenta felé: Sz. v. 422- V. v. 12rt
Szeged felé: Sz. v. 1222. Sz. v. 5rt Sz. v. 820. Sz
v. 1108. Sz. v. 300. Sz. V. 445.

Érkezés:
Nagyvárad felől: Gy. v. 5«. v. v. 740 (Békéscsabáról.) Sz. v. 946. M. v. 527 (Hódmezővásárhelyről). Sz.
v. 1045. Sz. v. 243. Sz. v. 422. M. v. 758. Sz. v. 1101
Ujdombovár—Szabadka felől: Sz. v. 355. Sz. v.
725. Sz. v. 1048. Sz. v. 1203 Sz. v. 239. Sz. v. 512. Sz. v.
753. Gy. v. Í r ó Sz. v. 1217.
Zenta felől: V. v. 852. Sz. v. 605.
Szeged felől: Sz. v. 2«. Sz. v. 802. Sz. v. 1030.
Sz. v. 239. Sz. 344 Sz. v. őrt

•

Testvéreknél

A Szeged-Rókus állomáson,

Csekonics-utca.
Telefon 8 5 4 .

inipas, n a ,
TM, Mai, üan,

Közvetlen kocsik közlekednek:
Budapest nyugati p. u.—Orsova között. 1 11
osztály. Budapestről indul 1015.
Budapest nyugati p. u.—Pancsova között. (Szeged—Karlova—Nagybecskereken át). I—II. osztály. Budapestről indul 1015. Pancsováról indul 301.
Szeged—Békéscsaba kőzött: I—III. osztály. Szegedről indul 63b Békéscsabáról indul 434.
Rövidítések magyarázata: A nagyobb szám z
órát, a kisebb a perceket jelenti. Esteli 6 órától te
geli 6 óráig éjjel van; ezen időszakba eső érkezésekevagy indulásokat a percszámok aláhúzásával jeiöltükt
Sz. v. = személyvonat, Gy. v. — gyorsvonat, M. v. —motorvonat, V. v. = vegyesvonat, K. expr. S kel ti expves
t = tehervonat személyszállítással.

óriási választékban
érkeztek és nagyon
jutányos árak mellett
bocsájtatnak eladasra.

Tanulót
felvesz

ES FIA

szőnyegáruháza
Szeged, Kárász-utca.

Sneplhal tipoh specialista Mszlfüje l.

I M U H H O B V l
NYOMATOTT

árakon

Érkezés:
Budapest felől: Sz. v. 1203 Gy. v. 1141. Sz. v. ?2i
Sz. v. 709. Qy. v. 600. Sz. v. 1029. Sz. v. tó. Qy. v. 135
Sz. v. 737. Sz. v. 537. K. expr. 255.
Temesvár felől: K. expr. 249. Sz. v. 1257. Q y . v .
948. Sz. v. 736. Qy. v. 3". Sz. v. 1243. Sz. v. 452
Sz. v. 748.
Nagy-Becskerek—Károlyháza felől: Sz. v. 7'5
Sz. v. 941. Sz. v. 1145. Sz. v. l'» (Csókáról). Sz. v. 255.
Sz. v. 555. Sz. v. 1234.
Arad felől: Gy. m. 914. Sz. v. 1135. Motor 1259
Motor 340. Qy. m. 242. m. V. 626. Sz. v. 932. m. V. 519
Makóról). M. v. 749 (Mezőhegyesről).
Szeged-Rókus felől: Sz. v. 1239. Sz. v. 555. Sz. v.
837. Sz. v. 1125. Sz. v. 3'6. Sz. v. 502.

cipész és orthopéd,
Szeged,

ff

A Szeged állomáson

MOZIKIRÁLY.

V A R N A Y L. K Ö N Y V N Y O M D Á J Á B A N

SZEGEDEN, RARÁSZ-UTCA

f.

