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Szeged,
Krisztus, a művész.
Irta: Domokos László.

A vallomástétel legnagyobb művészéről, az életben való elhelyezkedés és az
életigazság isteni szinjátékáról akarok a
mi fogalmi készletünknek megfelelő zsoltárt zengeni. Arról a hallgatag elszántságról, mely beleeszi magát a lélek gyökereibe és holtig kiséri az embert, mint az árnyék. Az eretnekek, apostolok, vértanuk
SZÍVÓS lángolásáról. Vallomást tenni hitről és tudásról már magában véve nagy
dolog; de e vallomás belső igazságait miivészetté izmosítani, hozzá holtig való szerelemmel ragaszkodni, rongyaiba melankolikus büszkeséggel kapaszkodni csak
azoknak a kivételeseknek adatott, kik a
máglyáig, vagy Golgotáig való fölmagasztositásra érdemeseknek bizonyultak.
Krisztus az eretnekek legnagyobb
miivésze.
Szelid emléke ugy suhan át a világon,
mint egy kifogyhatatlan szépség visszavisszacsengése. Közel kétezer év óta nincs
földi alakja és ragyogó, kék szeme még
most is az élet melegét sugározza; vérének csöndes hulláma millió érben folyik.
Holttestét talán elrejtették az asszonyok,
kik siratni és imádni hozzá mentenek,
hogy ezzel alapot adjanak a legcsodásabb,
legvonzóbb költői álomlátásnak, annak,
mely az isteni ember feltámadásáról szól.
Az emberi természet nagy vonzódása a
szimbólum felé, a misztikus mesék elragadó és megközelíthetetlen fönsége övezte
körül sugárzó glóriával ezt a páratlan
nagyságú embert, kinek első szivedobbanása a betlehemi pásztorok hódolata óta
az idők végéig legragyogóbb ünnepe lett
a szeretetnek.
A szeretet és béke hófehér ünnepe! . . . Igy nevezték a karácsonyt mindenütt a világon, ahol nyomot hagyott a
Krisztusi tanítás. Az év többi napján szemben állanak egymással az emberek; kenyér, érdek, pénz, asszony egymásra
uszítja őket. A karácsony édes szelídsége
mindenkinek megfogja a szivét. Elnémul a
gyűlölség, kialszanak a fekete lángok. Egy
napra megszűnik a gonoszság. Ez a néma
megalázkodás, ez az egyszerű elmélyedés
annyira emberi, annyira természetes következése a lélekállapot
hullámzásának,
hogy nélküle talán el sem lehetne képzelni
a világot. Krisztus puszta létezése, tanításának egyszerű elgondolása ugy hat, mint
leigázó igazság, mely ellen az észnek nincs
többé fegyvere.
Ez a föltétlen hódolat egy rég szétfoszlott szellem nagysága előtt, mely vég-
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re is egy nem hosszú emberi élet nyomait
jelzi, Krisztus filozófiájának és életigazságának mcgdönthetetlenségét glorifikálja.
Aki ennyire át tudta ölelni a világban való
létezés titkát, az olyasvalamit müveit, a
mit más nem tudott megcselekedni; az
talpig ember és talpig művész volt: Krisztus az élni tudás művészetének csúcspontján álló, utolérhetetlen nagyság!
Hogyan tudott harmóniát teremteni
vágyak és ösztönök, akarat és kívánás,
erő és csüggedés között? A Krisztus előtt
való történelem az erősebb jogán folytatott ökölharcok véres epochája volt. Az
utána való középkor viszont a szellemi
függésnek, megalázkodásnak,
reménytelenségnek sivár éjjele. Melyik áll közelebb
az emberi természethez, melyik nyújt több
boldogságot? Egyik sem. Ma, mikor fogalmaink már meglehetősen tisztázódtak,
igen jól tudjuk, hogy a Krisztusi eszmét
követő papi tanításnak voltak túlzásai és
beteges hajtásai, melyek az emberiség
fejlődését századokon át megakasztották.
A keresztény mitosz törte ;le a szép pogány életenergiát, mely alkotni, nyerni és
érvényesülni vágyott; a kereszténység rabolta el az öntudat és erő büszike örömeit,
az tette az embert lemondóvá, félénkké,
alázatossá, remegővé. A régi görög és római fé-It isteneinek nyilától, melytől volt
oka tartani, ha az ég haragját bűneivel
magára vonta; a középkor keresztény embere azonban földön csúszva alázkodott
meg istenei előtt azokra a bűnökre gondolva, melyeket valaha elkövetni fog. A
vallásos élet tehát olyan utakra vezette az
emberiséget, melyeiken az embert szégyen
és gyötrődés várta, melyek nem fölfelé,
hanem lefelé vezettek, melyeknek vezető
csillagát papok és fanatikus, beteg kedélyű remeték tűzték ki. de egyáltalában
nem a Krisztusi tanítás!
Krisztus a szerénységet nem életcélul, hanem életesziközül választotta. De
életeszköze so'kkal inkább a bátor elszántság volt, mellyel kijelölt céja felé haladt.
Mikor azt hirdette tanítványainak, hogy
kenyérrel kell visszadobni azt, aki kővel
dob, ezzel nem az alázatosságot, hanem
a megértést irta eléjük szabályul. Megértését annak, hogy az ember harcában az
ember okosságának kell győznie az elfogultsággal és nyerseséggel szemben. Vagy
alázatosságnak lehet-e nevezni azt a hihetetlen lelkierőt, mely Jeruzsálem falai közé vezette a zsidóknak királyát? Büszkeség és elszántság volt az; a nyilt és egyenes lélek vakmerő biztossága, mely ia gyötrődés és halál rémeivel szemben is érezte
a maga igazságának hóditó nagyszerűségét.
Lapunk mai száma 4 0 oldal.
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Csütörtök, december 25
Igen, a szeretet prófétája volt az a
nagy ember, ki a keresztény hiten levő emberiség vallásalapitója lett. De a szeretet
az ő tanításában nem az volt, amivé lett
a papok tanításában. Nem lemondást és
igénytelenséget hirdetett ő, hanem harcot
és tiltakozást az emberiség elnyomói ellen. Az első igazi demokrata volt, ki az elnyomottak pártjára állott. Ereinek, ki szemébe merte mondani a világ hatalmasainak, hogy uralmuk tiszta hazugság! Hős,
ki elveinek szentségéért áldozatul dobta
fiatal életét. Minden szin és beállítás, a
mely ezzel a vezérmotivummal ellenkezik,
csak ámítás és a hiszékeny elmék félrevezetésére irányuló törekvés. Krisztus nem
azért halt meg, hogy egy eljövendő túlvilági életre irányítsa a figyelmet, hanem
azért, hogy megmutassa, milyennek kell
lennie az eszmékhez hü földi életnek. Nem
isten volt, babonákból és ráakgatott mesékből szőtt képzeleti alak, hanem ember,
kinek a szive és esze mindig helyén állott,
ki mindent megértett és mindent megbocsátott, mert az emberi lét megérzésében
eljutott az elképzelhető legmagasabb fokig, addig, ahol az élet már netn csupán
történés, hanem a legszebb és legmagasztosabb művészet . . .
Krisztus az élet művésze volt, tanítványai és követői pedig az élet koldusai.
Ó, milyen finom, fájdalmas életöröm sikoltott a Krisztus szavában, mikor a Getsemáné kertjében azért imádkozott, hagy
múljék el tőle a keserű pohár! Dehogy
akart ő meghalni! Élni akart, csodálni tovább a természet és emberi lélek nagyszerűségeit, megérteni és szeretni a bűnöző
emberiséget, hirdetni tovább az isteni Ítélőszék előtt való egyenlőséget. Nemzetközi szociáldemokrata volt anélkül, hogy
szervezve lett volna. De elvhiisége és igazságszeretete nem engedte, hogy meghajoljon. Ezért állt birái előtt fölemelt fővel és
ezért tűrte az ostorcsapásokat összeszorított ajakkal. Szeretném minden felebarátomnak a szivébe oltani azt a határtalan tiszteletet és rajongást, melyet iránta,
a tántoríthatatlan politikus és nagyszivü
emberbarát iránt, minden vallásos babonától mentesen, érzek, és szeretném fenhangon kiabálni: Emberek, hagyjatok föl
a csüggedéssel és alázatossággal, mélyre
a vallás tanított benneteket és legyetek
önmagatok megbecsülésében biztosak, élszántak, igazságotokban tántorithatiatla/nok és éltetek szépségét mindenek fölött
megőriző, boldog hősök, mint amilyen
volt ama kékszemű Názáreti, az életnek
eddig való legnagyobb művésze! . . .
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A politikai és
parlamenti helyzet.
— Érdekes

nyilatkozatok az ellenfelek
hadállásáról. —

(Saját tudósít ónktól.) Fővárosi munkatársunk a lefolyt napok alat't politikai eszmecserét folytatott a nemzeti munkapárt vezérkarának számos tagjával. A beszélgetés
főképen három téma körül forgott. Munkatársunk három kérdésről igyekezett tájékozást szerezni, hogy a nyert föl világositások
alapján a jelenlegi parlamenti és politikai
helyzetről olvasóinknak beszámoljon. Az
eszmecsere tárgyát a következő témák képezték :
1. Befejezettnek látja-e a munkapárt azt
az akciót, melyet a parlamenti helyzet szanálása érdekében a lefolyt esztendőben kifejtett?
2. Hogyan itéli meg a munkapárt vezérkara az ellenzék taktikáját és általában
az ellenzék szituációját?
3. Milyennek látja a kormányzópárt a
maga helyzetét és a kebeléből kikerült minisztérium állását?
A beszélgetések folyamán kifejezésbe jutott fölfogást a következőkben összegezzük.
A PARLAMENTI HELYZET SZANÁLÁSA.
Az az akció, melyet a nemzeti munkapárt Tisza István vezetése alatt a parlamenti anarchia megszüntetésének érdekében
kifejtett, tulajdonképen két részből állott. Az
első és legsürgősebb föladat az volt, hogy a
külpolitikai helyzetre való tekintettel is végtelenül fontos katonai javaslatokat a hónapok óta duló obsírukció megtörésével tető
alá juttassa. A többség akciója eredményes
befejezést nyert azon a napon, amikor az
őfelsége szentesítésével ellátott katonai javaslatok az ország törvénytárában megjelen-

Uj fegyverek a tödővész
leküzdés szolgálatában.
Irta: Dr. Hollós József.
Még emlékezhetünk arra a nagy lelkesedésre, amelyet 18 évvel ezelőtt országszerte kiváltott Korányi Frigyes tanárnak, a
Budapesten ülésező nemzetközi közegészségügyi kongresszus alkalmával a tüdővész
leküzdésére irányuló beszéde és akciója. Az
összes újságok tiidővész-napot rendeztek,
nagy társadalmi mozgalom indult meg és
sok év szakadatlan agitációja megteremtette
az első u. n. népszanatórimuot a budai hegyek között. A lelkesedés nem csökkent és
5—6 év mulva még egy népszanatrőrium létesült, Gyulán, majd az állam is csinált
egyet Erdélyben s mire a mozgalom történetének két évtizede bezáródik, a debreceni
szanatórium is tető alá kerül. Husz év lankadatlan „küzdelme" tehát négy szanatóriumai állított csatasorba, összesen körülbelül
700 betegre szólót azon tömegbetegség ellen,
amelyben állandóan félmillió ember sínylődik hazánkban. Ha valaki ráér, kiszámíthatja, hogy hány ezer szanatóriumra lesz
szükség, hány ezer millió koronába fog
kerülni és hány száz évig kell várnunk, amig
j

— Ellenzéki taktikáról beszélni talán tultek. A munkapárt akciójának második és
hasonlíthatatlanul fontosabb része abból ál- j zás számba megy. A baloldalon taktika
lott, hogy a parlamenti rendet intézménye- nincs, csak fejvesztett kapkodás. Az absztisen biztosítsa, világosan szólva: hogy a min- nencia meglraikott. Az uj házszabályok el
denkori elnök a célszerűen reformált ház- nem ismerésének nevetséges álláspontját a
parlament terimébíen megjelent ellenzék
szabályokban találjon arra támaszt, hogy a
kénytelenségből
maga törte át. Az a legtöbbség akaratának törvényes érvényesüléújabb álláspont pedig, liogy csak megválosét biztositlhassa. A parlamenti helyzet ma
az, hogy a kisebbség működése abba a me- gatott törvényjavaslatokat méltatnak parladerbe van szorítva, melyét a parlamentá- menti diskussióra, éppen olyan szerencsétrizmus elve egy minoritás számára kijelöl. len, mint a többi előző, melyet odahagytak.
Nincs az a turbulens kisebbség, melynek ma Nehéz azt megállapítani, hogy melyik javasmódjában volna, hogy a magyar parlament- lat fontos ós mély.ik nem. Mert végre is minben a többség akaratának törvényes érvé- den törvényjavaslat a. polgárság egy nagy
nyesülését megakadályozza. Ilyenképen ta- részének érinti érdekeit. És a polgárságnak
lán nem túlzás azt állítani, hogy az az ak- ez a része semimiiképen sem fog lelkesedni azció, melyet a kormányzópárt a parlamenti ért, ha az ellenzék épen az ö boldogulásukat
{érintő javaslatot mijnősiti másodrendűnek.
anarchia és a kisebbségi erőszak megféke- A
végén pedig mindéin taktika rossz, amely
zésére indított, sikeres befejezést nyer.
nem vezet célhoz. De ilyen ellenzéki taktika
nem is képzelhető. Mert az az ellenzéki cél,
AZ ELLENZÉK TAKTIKÁJA.
liogy a többséget a maga akaratának érvéRátért itt a beszélgetés Andrássy Gyu- nyesítésében aiz ellenzék megakassza, semmilának arra a több izben és legutóbb a dele- féle taktikával él nem érhető. Ezt Tisza István ki parírozta.
gációban is kifejezésre jutott álláspontjára,
hogyha junius 4-én szükséges is volt a kaA KORMÁNY HELYZETE.
tonai javaslatok rezolnt elintézése ugy mégis
És itt önkéntelenül is a kormány szituászemrehányás illeti a kormányt, hogy köz- ciójára fordult a szó. A munkapárt fölfovetlenül utána a békét az ellenzékkel nem gása szerint ép az elmondottak alapján a
Tisza-kabinet parlamenti
szituációja nemkereste. Ezzel az állásponttal szemben a kö- csak szilárd, de megdönthetetlen. Van egy
hatalmas pártja, mely megbonthatatlan egyvetkező találó felfogást hallottuk:
— Csak arra akarunk rámutatni, hogy ségben támogatja és amelyet megacéloz az
.ha a. junius 4-iki szavazás után olyan, béke a céltudatos energia, mely Tisza István minjött volna létre, moly Andrássy szeme előtt den politikai lépését jellemzi. Politikailag is
lebeg, akkor sohasem kerülhetett volna sor a minisztérium helyzete semrni kívánni vaa parlamenti rend intézményes biztosítására, lót nem hagy hátra. A kormány egyetértésmert azok, akük az obstrukciós zsarnokság ben pártjával és harmóniában a törvényihokormánybuktató előnyeit tiz év alatt olyan zás másik faktorával nagy problémák megkéjjel élvezték ki, sohasem lettek volna haj- oldását készíti elő és teheti ezt azzal a bizlandók arra, hogy az olbstrükeié intézményes tonsággal, melyet neki minden oldalról szikiküszöböléséhez hozzájáruljanak. Andrássy lárdan megalapozott uralma és végső elemaki talán obstrukciót soha nyiltan nem táimo- zésben a magyar intelligenciának és a maj gatott, de gyakran megértő lélekkel fordult gyar népnek megértő támogatása nyújt neab obstruáiók felé, jobban szerette volna, ha ki. A kormány és a többség jelentős politikai
igy történik. Ez az értelme és háttere az ő sikerek kellemes tudatában élvezi a karáfelifogásának. És egyszersmind igazolása a csonyi pihenőt.
többség eljárásának is.
a szanatóriumok segitségével a tiidővészt kiirthatjuk.
A szanatóriumi rendszerrel Németországot utánoztuk s igy érdemes lesz az ottani
eredményeket megbírálnunk. Németországban jelenleg körülbelül 41 ezer ember részesül évente szanatóriumi kezelésben több
mint 100 szanatóriumban, ami évente 17 és
fél millió márka költséget jelent. A betegek közül (az 1910-ik évi adatok alapján)
évente 2365 egyénnél értek el teljes gyógyu- '
lást, ugy, hogy egy-egy meggyógyított tüdő 7364 márkába került. Az ápolt betegek
40%-a volt fertőző, vagyis tartalmazott baciulusokat a köpetében s a szanatóriumi kezelés folytán ezeknek mintegy 20%-a vesztette el bacilusait. De hivatalos becslés szerint Németországnak állandóan 800000 bacilusköpő tüdőbetege van s igy a rengeteg
szanatóriumi költséggel a betegeknek mindössze 0-4%-a vált bacilusmentessé s igy környezetére veszélytelenné. Ha tehát azt a
kérdést vetjük föl, vájjon a szanatóriumi
rendszer segitségével érte-e Németország el,
hogy 30 év óta a tüdővész-halálozások száma a felére redukálódott, ugy határozott
nem-mel kell válaszolnunk. Ezt az imponáló
eredményt a helyes szociálpolitikával, a
nagyszerű közegészségüggyel, a népjólét
emelésével és a kultura egyéb fegyvereivel
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csinálták meg a németek.
Ezek azonban csupa olyan eszközök, a
melyekkel mi még nem igen rendelkezünk.
Ha rendelkeznénk, ugy a tüdővészhalálozások száma nálunk is lemenő irányzatot mutatna épugy, mint Németországban, vagy
Angliában, vagy az Egyesült-Államokban.
Egyelőre azonban Európa népei között,
Oroszországot kivéve, e téren is a legroszszabb helyzetben vagyunk, sőt pl. Budapest
az összes világvárosok között a legroszszabb tüdővészstatisztikát mutatja. Tehát:
szegénységünknél fogva nem vagyunk abban a helyzetben, hogy Németországot követhessük a tüdővészeileni küzdelem nem
céltudatos irányában, vagyis minél több szanatórium felállításában és politikánknál fogva nem követhetjük a helyes és célravezető
irányban: a szociálhygiene országútján.
Olyan irányokat kell tehát követnünk e
népbetegség megfékezésére, amelyek.
1. leküzdhetetlen költséget nem okoznak és
2. a tudomány mai álláspontjának megfelelők.
Mindenekelőtt legyünk tisztában azzal,
hogy a tiidővész leküzdése, miként általában a közegészségügy, nem társadalmi, hanem állami és hatósági föladat, melynek teljesítése ma még — fájdalom — csak jámbor
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a legelőnyösebb élet-, tüz-, baleset-, szavatosság-, betöréses lopás elleni,
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és a társaság képviselőségei.
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Ghillány báró
a szegedi husmizériákról.

Piszok, szenny, büz, — ezek a kifejezések
egymást érik a leiratban, pedig a legminden napibb élelmicikkről: a húsról van szó.
Igaz, hogy a leirat nem érinti csak magát
A
földmiveléstígyi
miniszter
Szegedet, de a rendelkezések épp ugy szólszakértőket
küldött ki a magyar
nak nekünk is, mint azoknak a városoknak,
városok közélelmezésének
vizsahol a legpiszkosabb, legundoritóbb és leggálatára
és most leirt
Szeged
közegészségtelenebb
állapötdkat
talátták.
városhoz is, —
megdöbbentő
Még szerencse a szerencsétlenségben, hogy
adatokat sorol föl a
közélelmeezúttal nem egyedül Szegedet érte a közzési
viszonyainkról.
egészségügyi felügyelők és husvizsgállók kritikája, de amennyire kissé arrogáns soviniz(Saját tudósítónktól.) Szenzációs rende- mussal örülni lehet ennek — már aki örül —
let érkezett szerdán a városihoz
Ghillány ép ugy sajnáljuk, hogy a miniszter kikülImre báró földmivelésiigyi
minisztertől. döttjei a köztisztaság szempontjából nem
Nemrég a belügyminisztérium közegészség- Szegedet találták kifogástalannak. Szeretügyi osztálya szakértőket küldött ki az or- tük volna, ha legalább ezen a téren mintaszág nagyobb városaiba, hogy szigorú vizs- város lehettünk volna, mert ami az utcák és
gálatot tartsanak a vágóhidakon és a mé- közterek tisztántartását illeti, ahoz szó alig
szárosok és hentesek üzleteiben. A kiküldött férhet, de ez nem elég ám. Sőt nagyon-naszakértők természetesen fölkeresték Szege- gyon kevés is. Az utcák és terek tiszták, a
det is és vizsgálatot tartottak mind a köz- hus ellenben, amely mindennapi eledelünk,
vágóhídon, mind pedig a husárusitó üzletek- szenny, büz és piszok között romlik. A fölben. Tapasztalataikról aztán terjedelmes je- dolgozását, — amint a miniszter leiratából
lentésben számoltak be. A jelentés olyan kitűnik — mocsoktól ragadó ruhákban végmegdöbbentő adatokat tartalmazott a hus- zik és a nyers húsokat ott helyezik el, ahol
földolgozás és árusitása körül, hogy a föld- a béltisztiítók dolgoznak, tehát; a legbüzömivelésiigyi miniszter külön rendéletben volt sebb, legszennyesebb helyen. Aztán ha a fokénytelen az ország összes vágóhidait és a gyasztónak közvetlenül adják át, fesfékes,
mészáros-,
valamint a hentesüzleteket
na- mérges, poros ujságpapirosba csomagolják.
gyobb fokú tisztaságra ittasttani. A jelentés Nem tudjuk, mennyiben vonatkoznak a mitöbbek között beszámolt arról, hogy a hus niszternek ezek az általános megállapításai
földolgozása sok vágólhidon, még az ujabba- Szegedre, a közvágóhidra, a mészárosok és
kon is, mint amilyen a szegedi, szenny, biiz hentesek üzleteire, de van itt egy kis bökés piszok között történik és nemcsak hogy kenő, aminél egy pilalnatra meg kell álla köztisztaság követelményeit nem elégítik nunk. Nevezetesen az, hogy a közigazgatási
ki a husföldolgozó műhelyek és husárusitó bizottság havi ülésein, ahol Faragó Ödön dr.
üzletek, hanem a husnemüek felületes keze- tiszti főorvos a köztisztasági viszonyokról
lése folytán veszélyeztetik
magát
a
köz- is beszokott számolni, mindig csak azt hallani, hogy a köztisztaság
kielégítő volt. Az
egészségügyet
is.
a
kérdés
már
most,
hogy
a
miniszter közeAz embert megdöbbenés és fölháboro- [
gei
vizsgálatát
lehet-e
hitelesnek
tekinteni,
dás tölti el a miniszteri rendelet olvastán. '
óhaj. De minden eszközzel rá kell szorítani
az államot és hatóságokat arra, hogy e kérdéssel tisztességesen foglalkozzanak. A szanatórium-alapitási láz valósággal elterelte a
figyelmet arról, hogy a tüdővészleküzdést
épen ugy az izolálás elvére kell fektetnünk,
mint azt más fertőző betegségnél sikerrel
megcselekedjiik. Ebből a szempontból épen
azokra a súlyos betegekre kell figyelmünket
forditani, akikkel eddig senki sem törődött,
akik rengeteg mennyiségű köpet és bacillustermelésükkel . állandó forrását képezik a fertőzésnek, akik tehát, ha otthon el nem különíthetők, megfelelő kórházakba Vagy menhelyekbe internálandök. Tehát nem szanatóriumokat a könnyű és kezdődő, hanem tüdővészkórházakat a súlyos és fertőző betegeknek ! Nem alamizsnát a szegény tüdövészeseknek, hanem köpőcsészéket az összes tüdőbetegeknek és a legszigorúbb köpési tilalmas lakásban, műhelyben, utcán e g y a r á n t !
Ez csak szokatlan intézkedés, de nem keresztühví hetetlen.

környezet kellő kioktatásáról gondoskodnék,
másrészt állandó specifikus kezelésben részesítené a könnyű és kezdődő, valamint a lappangó giimőkórban szenvedőket.
Ma már — egyes konzervatív orvostekintélyek minden ellenzése dacára is — semmi kétség sincs az iránt, hogy helyes irányú individualizáló specifikus kezeléssel a
tüdővésznek és egyéb gümőkóros betegségeknek a kezdeti formáit tökéletesen meglehet gyógyitani. Már pedig a betegség sokáig — évekig — marad lappangó, avagy
bár kitört, de enyhe állapotban, amikor még
specifikus módszerekkel a tuberkulózis elleni
immunitás oly mértékig fokozható, hogy az
e betegség teljes kiküszöbölésére, sőt sokáig
való védettségre is elegendő. Angliában már
évek óta tartanak fönn u. n. tuberkulin-dispensaireket, ahol a könnyű eseteket ingyenes tuberkulin-kezelésben részesitik s a már
fertőzött családtagokat ugyanezen szerrel
praeventive immunizálják. Németországban
ép most kezd hasonló irány kifejlődni. A tuAmire azonban ezúttal különösen rá aka- berkulinnál azonban sokkal eredményesebben
runk mutatni, az az, hogy aránylag csekély volna e célra a Spengler-féle Imnunhörper
költséggel ki volna küldhető minden tör- alkalmazható, mely kevésbbé veszélyes, mint
vényhatóságba és minden járásba egy-egy, a Tuberkulin, a tömegkezelésre jóval alkala giimőkór specifikus kezelésében kiképzett masabb és hatásában is határozottan felültüdővész-orvos, aki megfelelő segédszemély- « múlja a tuberkulin készítményeket. Ha a
zettel állandóan nyilvántartaná a körzetébe 1 Friedmann féle uj iinmunizáló eljárással
tartozó bacillusköpő betegeket, azoknak a még jobb eredmények érhetők el — ami rölehetőség szerint való elkülönítéséről s a videsen elválik — ugy természetesen ez lesz

vagy azokat a vizsgálatokat, amiket a tiszti
főorvosi hivatal husföldolgozó műhelyekben
t a r t ? A kettő eredménye a legöllentétesebb,
mi ennek az oka? Nem akarjuk azt mondani,
hogy a hatóság talán felületesen kezeli a
husvizsgálatot, de a miniszter kritikája bizonyára nem minden alap nélkül való és azokat a rendelkezéseket, amelyek az alábbi leiratban olvashatók, bizonyára nem ók nélkül tette annak ellenére, hogy a közegészségügyi és köztisztasági kihágásokat idáig
is szigorúan büntették. Itt közöljük a földmivelésügyi miniszter leiratát és azokat a
passzusokat, amelyeknek az a célja, hogy a
vágóhidak, a mészárosok és hentesek a hus
földolgozását és kiárusítását nagyabb tisztasággal végezzék.
(Tisztátlanság
országszerte.)
A köztisztaság fentartása és a kolera ellen való védekezés céljából foganatosított intézkedések ellenőrzése végett kiküldött szakközegeknek a belügyminiszter úrhoz érkezett jelentései szerint a hússal való elbánás
körül országszerte
a közegészségi
és köztisztasági követelményeknek
meg nem felelő
állapotok
találtattak.
A vágóhidak ugyanis sok helyütt tisztátalanok, bűzösek, még az ujabbak is. Ebben nagy része van annak, hogy a mészárosok és metszők a vágáshoz használ
sokszor kellően nem tisztított ruháikat a vágó
helyiségekben
hagyják. Sok helyütt a béltisztitóknak is megengedik, hogy a vágóhelyiségekben végezzék
piszokkal és bűzzel
kapcsoldtos munkáikat, amikor a bőréből kifejtett s földolgozott hus még ott lóg a többnyire tisztátalan
fogasokon.
A hus megtörlésére sok esetben szenynyes törlőt, elszállítására
pedig
gyakran
olyan szekereket vagy targoncákat
használnak, amelyeken a hus még inkább beszennyeződik. Számos mészárszék mosható falakkal van ugyan ellátva, de hogy vér és piszok
föl ne tűnjék, a falak egyes helyeken vérszínű olajfestékkel vannak
bemázolva.
alkalmazandó. Valószínűnek tartom, hogy a
mennyiben a teknősbékatuberkulozissal valóban lehet emberi tuberkulózis ellen immunisálni, ugy e két eljárás előnyösen lesz kombinálható.
Meg kell tudnia a közönségnek, hogy az
orvostudománynak a tuberkulózisról
való
felfogása az utóbbi években teljesen átalakult. Kiderült, hogy e betegség a legtöbb
esetben már a gyermekkorban kezdődik és
évekig, sőt évtizedekig marad részint lappangó, részint olyan álcázott állapotban, a
mely mindezideig, sőt most is a legtöbb esetben tévedés be ejtette az orvosokat. A betegség u. i. eleinte csak mérgezési tüneteket
okoz, amelyek a legkülönbözőbb idegrendszeri, vérkeringési, fejlődési és anyagcserezavarokban, avagy egyes szervek működési
zavaraiban nyilvánulnak, melyek folytán az
ilyen betegeket egyszerűen idegeseknek, vérszegényeknek, reumatikusöknak és sok más
egyéb bajban szenvedőknek diagnostisálják
és ez által a helyes irányú gyógyítás számára ép az az idő vesz el, amidőn a lappangásban levő gümőkór a Spengler-féle kezeléssel a legkitűnőbben és végérvényesen meggyógyítható. Megíeleiő módszerekkel, kellő
iskolázottság mellett a gümőkór már ezen
stádiumban fölismerhető és specifikus kezeléssel évente százezrével lehetne e betegeket
meggyógyítani. Ily módon évről-évre csökkentenénk azok számát, akiknél rossz higié-

Karácsonyi ésltiévívásáraz^ngyalirogériában
Aki összes, a drogériában beszerezhető áruit nálam veszi meg, annak két koronán felüli bevásárlásnál tiz százalék engedményt adok !

Széchényi-tér 6.

Karácsonyi és Újévi vásár az Angyal-drogériában.

Telefon: 523
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4.
A jégszekrények belsejében konzerválás
vagy hűtés céljából a kimérésre váró bússal
együtt tartják a 'háztartáshoz szükséges tejet. zöldséget, dinnyét és ételmaradékokat.
A kimért hust pedig gyakran használt újság
vagy egyéb poros papirosokba
göngyölik.
Minthogy ezen állapotok megszüntetése
közegészségügyi és közbiztonsági szempontból szükségesnek mutatkozik, ennélfogva a
hnsvizsgálat tárgyában kiadott rendeletet a
belügyminiszter úrral egyetértőleg a következő rendelkezésekkel egészítem ki:
(Milyen legyen a munkaruha?)
1. Mészárosok és hentesek s általában az
állat dk vág/ásánáíl, a hus feldolgozásánál és
kimérésénél foglalatoskodó egyéneik a vágás,
illetve feldolgozás és kimérés alkalmával
világosszinii, könnyen mosható zubbonyt és
kötényt tartoznak viselni. A vágásoknál működő metszők ehelyett ugyanilyen színű és
könnyen mosható tm.sszi/'kabátot viselhetnek.
A hus bordása, fogasaikra függesztése, kocsira rakása, lerakása közben az ezzel foglalatoskodó egyéniek ruházatuk azon részét, valamint azokat a testrészeiket, melyek a bússal érintkezésbe juthatnak, vüágosszimi s
könnyen mosható tiszta lepellel
tartoznak
befedni.
(A hus elszállítása.)
3. A levágott állatok húsát csakis tiszta
járműn szabad szállítani. A jármüvet lehetőleg horganybádoggall kell bélelni. Horganybiádoggal] nem bélelt jármüvek belsejét
a hus felrakása előtt világoseziinü s könnyen
mosható, tiszta lepellel kell borítani, bogy a
jármai dklalán és alján levő hézagokon át a
hust por és piszok ne érhesse.
A járműre rakott hust gondosan le kell
takarni, ugy, lrogy az sem a jármű dklalain.
sem a -végén a takaró alél ki ne érjen, ezenkívül, liogy az idő viszontagságai ellen kellő
képen legyen megvédve, a letakart hust vízhatlan ponyvával is be kell fedni.
A bőirhenhagyott leölt állatokat, borjukat, bárányokat, a többi hústól gondosan I
elkülönítve kell szállítani és ha másként
nem lehetséges, az ilyen állatokat a letakart
uikus viszonyok, nem kedvező speciális körülmények, közbejövő egyéb betegségek
vagy más, a tuberkulózis elleni ellenállóképességet csökkentő momentumok (pl. terhesség, alkoholizmus stb.) avagy ismételt fertőzések megakadályozzák a lappangó gümőkór spontán gyógyulását s a betegség a tüdővész stádiumába megy át. Ebben a stádiumban a betegek legnagyobb része már
meg nem menthető, ellenben kiköpött bacillusaikkal közvetlen környezetükben mindenkit megfertőznek és igy gondoskodnak arról,
hogy a giimőkór ki ne pusztuljon. A specifikus tömegkezeléssel ezen megfertőzötteket
nemcsak meggyógyítjuk, de az ismételt fertőzések ellen való ellentállóképességét (immunitás) is fokozzuk. Egy-egy hivatalos (és
hivatásos) tüdővészorvos tehát többet tehetne a tüdővész leküzdése szempontjából,
mint egy-egy szanatórium, a költség pedig
(maga a gyógyszer rendkivül olcsó) elenyészően kevés.
Sürgősen szükséges tehát egy központi
állami tuberkulózis intézet fölállítása, ahol
megfelelő, /főképen szociális érzésű orvosok
a tuberkulózis specifikus diagnostikájában és
gyógyításában alaposan kikiépeztessenek és
megfelelő díjazással a vidékre kiküldessenek
Ez az intézkedés már most is megkezdhető
a legmostohább pénzügyi viszonyok mellett is.

. ®iső

kézből,

búsra, de a vízhatlan
lyezni.

ponyva

1913. december 35.

alá kell he-

(„Mindig tisztán!")
A hus elhelyezésére és betakarítására
szolgáló edények, tartályok, kosarak, ponyvák, takarók, vagy gyékények mindig tisztán
tartandók. Olyan kocsik használata, melyekből a tartalom kihullhat, vagy kifolyhat, tilos. Úgyszintén olyan anyagokat, melyek a
hust bepirositják, bűzössé, vagy egyébként
undorítóvá, avagy a közegészségre ártalmassá tehetik, a hússal együtt ugyanazon
kocsin, edényben, tartályban, vagy kosárban szállítani tilos. •
4. A vágóhelyiségben a megtisztogatott
vágóeszközökön kivül más tárgyakat, különösen beszennyezett ruhadarabokat tartani
tilos.
I'
5. A nagyobb
forgalmú
vúgóhidákon
gondoskodni kell arról, hogy a vágással foglalkozó egyének a vágás tartama alatt nem
használt ruhái elhelyezésére elegendő számú szekrény álljon rendelkezésére. A vágás
alatt használt mosható ruhát vágás után a
vágóhidről el kell vinni s minden alkalommal csakis kimosva szabad oda visszahozni.
6. A vágöhidakon. mészárszékekben,
hentesüzletekben a husiföldolgozó helyiségek
falait vérszinüre, vörösbarnára s általában
sötétsziniire festeni tilos.
7. A kimért huM csakis tiszta, használatlan papirosba szabad csomagolni.
t
8. A földolgozásra vagy eladásra szánt
hus elhelyezésére szolgáló
jégszekrényekben a húson kivül más élelmi cikkeket vagy
tárgyakat tartani tilos.
Ezek azok a rendelkezések, amiknek a
foganatosítására a földmivelésügyi miniszter szigorúan utasítja a hatóságokat. Mindenesetre kívánatos volna, hogy azok a hatósági közegek, akiknek hivatalból kötelességük a hus földolgozásának és kiárusításának a köztisztaság szempontjából való ellenőrzése, ezt az ellenőrzést sűrűbb időközökben és nagyobb fokú szigorúsággal gyakorolják, nehogy a város — ha a többiekkel
egyetemben is — ujabb alkalommal a mostanihoz hasonló miniszteri megrovásban részesüljön.
A bosnyák tartománygytílés. A hivatalos lap mai száma a következő királyi kéziratot közli:
Mi Első Ferenc József, Isten kegyeiméiről ausztriai császár, Csehország királya
stb., és Magyarország apostoli királya,
ezennel közöljük és tudtul adjulk: a bosny á k-bercegovd n ai tartó mánytgyülés 1913.
évi december hónap 29-ére Szarajevó tartományi fővárosba uj ülésszakra egybehívatott. Kelt Wieüben, 1913. évi december 20án. Ferenc József s. k., BUinszki s. k.
Közli egyszersmind a hivatalos lap
azt is, hogy a király a közös pénzügyminiszter előterjesztésére, a negyedik ülésszak tartamára Basagic Safet bég dr. tartománygyűlési képviselőt a bosnyák-hercegovinál
tartományigyüilés elnökévé és Dimovic Danilo, valamint Mandic Níkola dr. tartomány
gyűlési képviselőket e tartománygyülés alelnökeivé nevezte ki.
cowboy dráma.

Kabaré és tánc a Tiszában.
— A legnagyobb szilveszteri mulatság. —
(Saját tudósítónktól.) Éjiéikor, amikor
a zálogba nem tett órák elütilk a 12-őt s a
miikor az Urnák 1914. évébe belépünk, —
ugyanakkor Szathmáry Árpáid, ez a kitűnő
kémikus bejön, visító malackákkal s az ókat
elereszti s aki megfogja őket, azé lesz. íme,
igy kezdődik az 1914. boldog ,ujév a Tiszaszálló dísztermében.
A Szinházi Újság, illetve a szegedi színtársulat legnépszerűbb tagjai rendezik ezt a
kabaré-estét, amelyhez fogható nagyarányú
még nem volt Szegedén. Válogatott, élvezetes, rövid számok következnek és annyiféle,
hogy a közönség alig győzi követni a változatokat. Egyfelvonásos operettől kezdve mindenféle kabarészam o(k következnek, egészen
az argentínai tangóig. Ugyanis Szegeden
nem mutatták be eddig a valódi, hamisítatlan tangót. Amit eddig tangó néven táncoltak, az diszkrét kópiája volt az igazi tangónak. Ezen a szil/veszteni kabarén mutatják
me az argentínai, vad tangót, ugy okoskodván, hogy Szilveszterkor kissé szabadabban
is lehet müvészkedui. Hogy azonban senki
se teliessen önmagának avagy a rendezőségnek szemrehányást, amiért a — bizony '-—
pikáns és vad táncot bemutatják, így éjfélkor nem a díszteremben, hanem a Fehér-teremben tangóznak, abol ekkor vacsorára is
terítenek s abol másik kabarémulatság, illetve műsor kezdődik. Igazi francia: párisi
stílus alapján, tehát szabadon állítják itt
össze a műsort, — odalenn a hatalmas étteremben pedig éjfélkor terítenek, vacsorára.
Ez idő alatt a díszteremből kiihurcolkodnak,
ugy, bogy tíz percen belül — egy kis séta
után — kezdődik az ifjúság legkedvesebb
szilveszteri mulatsága, a tánc. Mert e nélkül igazán el se lehet képzelni egy igazi,
tökéletes szilveszteri éjszakát.
A Tiszában rendezett kabaré-est, illetve
tánomulatság sikerét tehát főként az biztosítja, bogy rendkivül gazdag és srikoldalu
programból fog állani, annyira, liogy ismerős családok például ugyanígy és olyan szabadon mulathatnak, akárcsak ha egyediül
volnának, a legkellemesebb szalonban, illetve ebédlőben. Viszont a pazar felvonulás a
szemetdélket szintén gyönyörködteti majd,
mivel remény van arra, bogy az előkelő Szeged, az elegáns szegedi uri nők ezúttal mutatják be a divat legszebb termékeit. Hosszú
idő múlva végre találkozik itt a mulatni kívánó Szeged s a város notabilitásai szintén
itt adnak találkozót.
A kabaré szereplői a .következők: Antal
Erzsi, Déry Rózsi, Hilbert Janka,
lírányi
Ella és a szegedi közönség egyik kedvence,
a finom hangulatok művésznője: Békefirtc
Koppán Margit, akinek szereplését rendkiErzsi, Déry Rózsi, Hilbert Janka,
Irányi
mint kabarémüvésznők feltétlenül legelői
vannak a magyar színésznők között és nagy
érdeklődési-e különösen azért is számíthatnak, mert hisz ilyen számok kapcsán még
nem ismeri őket Szeged közönsége. Déry igazán kedves és közvetlen itt, Hilbert pedig
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Tisza-Lajos körút 19. szám alatt
f kaphatók,

esetleg

rész!«rHizeté$re

te-

1913. december 25.
0M
mint nagystílű bangversenyiértieíke&nö ragyogtatja művészetét. Egy humoros és élvezetes operettiben többek közt nagyobb szerepet kreáil Pálma Tusi naiva is. Föllépnek
Solymosy Sándor, Szathmáry Árpáid (elsőrangú kabaré művészek!), Mihó László, aki
főként a leányok számára válogatta meg a
miisorát, de föllép az országosan kitűnő nevű
Békefi Lajos is, aki egymaga is sok embert
vonz nagyszámú hivei közül. A műsorban
tevékeny részt vesznek Ferenczi Frigyes fő-

rendező, Müller Mátyás és Csomafái Sándor
szinházi karmesterek. Megjegyezzük, hogy
az itt felsőről t urak és hölgyek valamenynyien fellépnek s egyetlen egy sem marad
el. És még tÖlbíb művész és művésznő is fellép, akiknek nevét meglepetésül tartogatja a
rendezőség.
A Tiszában rendezendő fényes mulatság
este kilenc órakor kezdődik és állítólag u j
esztendő első 24 órájában egyhuzamban fog
tartani. Na majd meglátjuk . . .
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Feminista élet Szegeden.
Hyilatkozatok a programról.
(Saját tudósitónktól.) Előkelő és szép
asszonyok és leányok nyilatkozatai következnek itt a feminizmus problémájáról. A
harcnak, mely e kérdés körül
vívódik,
azoknak a tán csekélyke erejű, de mindenesetre szerény és készséges eszközöknek, melyekikel a szerintünk kevés .agreszszivitásu és fölényesen jogos küzdelemhez
csatlakozunk, nem szeretnénk polgári banalitásokkal ütni meg a nagy dobot. A bevezető bókokat tehát, amelyek talán nem
is bókok, ugy vegye mindenki, hogy ezzel a kitűnő cégérrel akarjuk becsalogatni
a pasasokat a feminizmus boltjába. Hogy
igy van, mi sem bizonyltja jobban, mint,
hogy „az előkelő és szép asszonyok és
leányok" nyilatkozatai közé „ z o r d " férfié
is csúszott, aki lehet előkelő is, szép is, de
— ugy-e bár — • m é g sem nő.
A feminizmus mellett való hitvallásunkról mi már tanúságot tettünk. Hivei,
sőt harcos Katonái vagyunk a progresszív
munka minden fázisában. A szegedi alakulás részleteit ismeri a közönség a Délmagyarország
hasábjairól. Az itt következő nyilatkozatok pedig megvilágítják,
hogy eszméi diadaláért milyen programmal indul a harcba a szegedi egyesület.
A feminizmus kérdéséről, a szegedi feminista egyesület programjáról és jövőjéről
fölkérésünkre a következő nyilatkozatok érkeztek be hozzánk:
Dr. APOR ANNA:
Véleményem a „Szegeden meguju'ló feminista mozgalomról" a lehető legjobb és
biztos jövőt jósolok annak.
Kérdés azonban a mozgalom jelen stádiumában, hogy a „megujuló mozgalmat"
valóban feminista mozgalomnak minősithetjük-e? Véleményem szerint még nem, mert
a szerVező hölgyek 'nemeslelküsége és altruista gondolkozásmódja túlságosan előtérbe állit ja az emberbaráti és közjóléti eszméket, ami pedig bármely „jótékony nőegyesiiletnek" is célja lehet. Ellenben nem hangsúlyozta és domborította ki — eddig — elég
határozottan egy par excellence „feminista
egyesület" speciális föladatát és programját: a 'tulajdonkénem nőmozgalom kérdését.
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mely a nőknek minden téren való egyenjogúsításáért, elnyomott helyzetéből való fölszabadításáért, az egyenlő kötelességeknek
megfelelő egyenlő jogok biztosításáért
s
mindezek elérésére elsősorban a választójogért küzd. Nézetem szerint ezt a hatalmas,
nemzetközi, az emberiség felét a lehető legközelebbről érintő kérdést illeti egy feminista egyesületben a vezérszerep. A szociális tevékenységek kifejtése (mindannyiunk
emberi kötelessége!) itt secundár jelentőségű, mig a fő célt el nem értük.
Ezek előrebocsátása után véleményem
az egyesületnek ugy a jelenéről, mint a jövőjéről a következő:
Ha a most megujuló mozgalom az eddig hangoztatott és előtérbe állított céloknál marad meg, ugy, mint minden „jótékony egyesületnek" — Szeged áldozatkész
közönségét 'véve tékintetbe — biztos a sikere;
ha pedig a mozgalom valódi feminista
célokat tüz ki zászlójára — 'ugy biztos a jövője, mert csupán idő kérdése, hogv e méltányos, jogosult követelések eszméje mikor
megy át a köztudatba.
DOMOKOS
LÁSZLÓNÉ:
A jelenkor kulturfejlödésnek
kétségtelenül legkiemelkedőbb vonása az a
törekvés,
hogy a jogtalanok jogokhoz jussanak. A jogtalanoknak két nagy tömege van, A tőkés
társadalom kifosztottjai: a munkások ' és a
férfitársadalom kifosztottjai: a nők.
Valamely osztály elnyomott állapota és
ez állapotban való öntudatlan sága, erőérzethiánya, megadást, tehetetlen és kiszolgáltatott mivolta a fejlődés alacsony fokát mutatja, És ez nemcsak annak, a társadalmi osztálynak, hanem az egész emberi fejlődésnek
szégyene és zökkenője. Valami olyan
vad
állapot útmutatója a kihasználtak e két tömegcsoportja: a munkás és a nő, hogy meszszibb idő nézőpontjából nézve, — kitolva a
társadalmi evolúció ma már
valószínűen
megállapítható
lehetőségeit száz évvel —
ugy kell visszatekintenünk
a mára,
mint
napjainkban valamely primitív nép átmeneti társadalmi formájára. Senki sem tagadhatja, hogy a mai viszonyok modern rabszolgái: az asszonyok és munkásak, És duplán
az: a proletár nő.
Itt egy javarészt öntudatlan, nagy erőtömeggel állunk szemben. Mert, ugy-e, az
emberiség felét kitevő nőtársadalom maga
óriási nyugvó energiák lezárt edénye, mely
ha mai erőtudata nyomán
lehetőségekhez:

azaz jogokhoz jut és általuk
kiszabadulhat
belőle minden, lelki, testi aberrációkra kárhoztatott erő, azt az emberiség
fejlődése
megérzi?
Ez a kérdés, hogy emberi jogaihoz jusson a nő: közjogi és magánjogi
tényezővé
válhasson, ez egyszerű erőkérdés,
hatalmi
kérdés és itt nem sokat jelent egyesek, osztályok, kormányok és törvényhozó testületek
elvi álláspontja. A fejlődés utjának
külön
törvényei vannak, nem azonosak a törvénytgyártó férfiakéival. És ezek a törvények erősebbek is azoknál. Társadalmi szükségesség •
hogy a nőmozgalom és minden, ami vele öszszefügg, felmerüljön. El kellett jönnie
és
a,hogy eljött, a megoldásához szükséges eszközöket is adni fogja, mert a társadalmi evolúciók nagy felvonásaiban — és ez van olyan
jelentős, mint a francia forradalom — nem
emberi mesterkedések
döntenek.
Ez a fegyver nem szentimentális
fegyver, részvét és szánalomkeltés az elnyomott
nemmel szemben, sem a szép és meggyőző beszédek cifra sora: üres és kápráztató öltöny,
mely pillanatra elkábít. Az ellenfél tábora
amúgy is veszedelmesen hajlandó mindenben egyetérteni velünk és igen
kegyesen
megengedi a női mozgolódást, — amig csak e
szóval illethető és az ennek megfelelő gyöngeséget képviseli. Mindez a nyílt érdekellentét ügyes takarója és a döntő szembekerülést
elodázza. Minden jogot elismer a férfi, mig
csupán elismerésről van szó, de semmit sem
ad meg, ha adni kell. De hogyan is jutunk
ahhoz, hogy kapjuk, ami megillet, egészen
ősi jogon?
Nincs ember, aki a maga érdekei ellen
cselekedne. A XX. század kenyér-, tőke- és
nyers erőharcába sehogy sem illik a modern
Don Kibóték maguk-megtagadó
eszmekarca.
Emberileg hihetetlen, hogy idegen segítséggel, férfitámasszál jussunk
valamihez.
Tehát mi lehet a célhoz vezető
módi
Nagytömegű szervezkedés; erős, biztos összetartás; fanatikus közösségérzés:
szolidaritás:
a legszebb jelszó jelvényül: ami asszonytestvéremnek fáj, nekem is fáj. Ezen az alapon
jöhet az egyetlen célravezető mód: a harc.
A nőnek gazdasági önállóságra és ezáltal
általában önállóságra, szabadságra és társadalmi tényezővé válásra való törekvése két
áramlatot teremtett: a polgári és a proletár
nŐmozgálmat. Ez a szákadás az elnyomás különböző nemétől származik, mely alatt a nő
áll, A polgári nőmozgalom, főleg a férfi ellen irányul, ki tulaj donképeni gazdasági ellenfele szabad fejlődésének. A proletár nő
azonban a kapitalizmusban
látja fejlődésének' akadályát és ugy véli, hogy a proletártársadalom osztályérdeke a nő nemi érdeke
elé helyezendő.
A két áramlat hova-tovább egyesül
a
nagyobb erőkifejtés céljából és pl. finnország
ban erősen segítették egymást a politikai .jogok kivívásában. Nálunk szerencsés és örvendetes a szegedi feminista törekvések uralkodó tendenciája: az együttes kiizileh >n jegyében való megindulás.
FISCHHOF

ÁGOTA:

Igen tisztelt Szerkesztő ur, fölszólitására örömmel válaszotok. A nők jogáért
megindult mozgalmak mind szélesebb körben
terjeszkednek, ezért előttem egész természetes, hogy a szegedi nők is aktiv munkát
akarnak kifejteni. Több öntudatos és agilis
nő él Szegeden, mint a férfiak hiszik és tudiák és persze világos, hogv ezek is részt
kivánnak a szociális haladást előmozdító
munkából. Tulajdonképen ennek az egyesületnek régen fenn kellene állania itt, mert
ebből a mozgalomból mindenkinek csak nye-
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Fellépnek az összes szegedi
színésznők és szinészek!!

Előadás után nagy tombola
i utánna t á n c reggeligll!
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Hosszú
és
nehéz küzdelmek árán hullaresége származhat. Értékes uj női típust és
nak m'ajd le a gazdiasági helyzet okozta sokértékes uj férfi típust nevel s a k é t nemnek
egymásra való hatásába lelki tartalmat, er- szerü akadályok. De erőfölöslegből fakadó
nagy lelkesedéssel kell leküzdenünk a belső
kölcsi erőt visz be. A lányoknak módot nyújt
nehézségeket is: a maradiságot és ennek velegalább a saját életük fölött rendelkezni és
lejáró társát, a sziivóséletü közönyt.
céljuk elérésén könnyiteni. Ez fontos, mert
Nagy világtörténelmi alakulásokat kell
gyakran a tehetséges leány sók energia
bevárnunk, sok egymásnak látszólag ellentveszteség árán se juthat annyira, mint a kömondó szempont kiegyeniliitődése eredményez
zepes kvalitású, esetleg tehetségtelen fiu.
Pillanatnyilag sikerekről még nincs szó, heti csupán a női választójog kérdésének vég
de előreláthatólag a szegedi egyesület is föl- leges megoldását.
Állításomat igazolja Anglia példája. Ma
mutathat majd tekintélyes
eredményeket.
a világon miniden ember ismeri az angol
Nagy kár, hogv az asszonyoknál is. akiknek
kérdés szomorú elfajulását. A világ minden
érdekében a mozgalom megindult, sokszor
pártárnyalatu
siajtójla hoz hirt arról és a
ellenállásra talál. Pedig az elégedett emberek sohasem vitték előbbre a világot; a 'ha- inai élet valóban komoly és gondolkodó embere nem haladhat el mellette közönyösen. E
ladást az elégedetlenség ösztönzi.
Azt hiszem, belőlem nem kizárólag fia- naigyifont osságu és súlyos kérdéssel mindentalos lelkesedés beszél, mert meggyőződtem kinek kell foglalkoznia. A való tényállást ismerő és belső okokat összevető elmét mélyen
arról, hogy minden intelligens kortársam
ugyanígy gondolkozik saját és a többi nők elszomorítja a maii helyzet.
Évezredes elnyomás, évszázados bűnök
helyzetéről.
és elkeseredett reménytelenség korbácsolták
Kedves Szerkesztő Ur! Vegyen részt
fel a nyugodtnak ismert angolszász f a j aszszintén progresszív munkánkban!
szonyait. Ezen lelkiállapot cselekvéseket vált
ki, melyek az egészséges lelkiállapotu ember
JUHASZ
ERZSIKE:
előtt őrült sziliben tűnhetnek fel, de inkább
Igen tisztelt Szerkesztő Ur! B. felszólítá- szánalmat, mint gúnyt eredményezhetnek.
A sok ezer tagból álló angol békéspárt
sára a következőkben
válaszolok:
Feltétlenül
szükségesnek
tartom, hogy a feministák
ép kímélettel nyilatkozik a militansmozgalom
agy, mint Budapesten kivül már annyi vi- áldozatairól. Felfogásukat bírálja, d e meg
déki városban, Szegeden is
szervezkedjenek. nem veti; eszközeit elveti, de ki nem neveSzervezkedniük
kell pedig azért, mert az or- ti. Érzik a fejők felett lebegő nagy életkérszágnak szüksége van minden szellemi
és dést. és egymás mellett, de különböző fegyvernemmel harcol 11 ak.
erkölcsi erőre. Ennélfogva itt az ideje, hogy
(Ezen hiarcnem távol áll mi tőlünk. Mi
a nők eddigi egyoldalú foglalkozásuk
mel- SZÍVÓS akarattal és ered.ményies munkával
lett aktív részt vegyenek gazdasági,
társadal- bizonyitjük a jogegyenlőségre való rátermi kérdésekben és ne legyenek továbbra is mettségünket. Hisszük, liogy Magyarország
vezetett, tűrt védencei a férfiaknak,
hanem gazdasági haladása kifejleszti a társadalom
azokkal egy sorban állók, gazdaságilag
füg- szélesalapu fejlődését. És ebben a munkában
részt vesz a magyar feminizmus az emberi
getlen, saját ügyeikért felelős
egyének.
Arra el vagyunk készülve, hogy a kon- tudat kászélesbitésével.
zervatív körökre ezen uj eszmék
harcosainak viselkedése groteszk benyomást tesz még, PAPP RÓBERT Dr.:
de meg fogják érteni t, ellenfeleink, ha fogA Szegeden most meginduló feminista
lalkoznak egy kissé a kérdéssel. Nem érzel- mozgalmat a legnagyobb rokonszenvvel temi kérdés ez, van már jelene, sőt múltja.
kintem. A nő szellemi és gazdasági helyzeHogy milyen jövőt jósolok a• feminiz- tének előbbre vitele, a munka lehetőségének
musnak Szegeden? Hát kérem a feminizmus- megnyitása számukra oly igazságos töreknak komoly céljai vannak és akik ezt fel- vés, amely ellen komoly érveket ma már
ismerni nem akarják és csak a szereplés fé- nem lehet fölhozni. A hiba eddig abban volt,
nye vonzza őket, azoknak nincs mit keres- hogy a francia forradalom megszerezte
ugyan a polgári osztály számára az emberi:
niök ebben a sociális munkában.
Komoly
jogokat, de elfeledte ezeket a nő számára
munkatársak
azonban — és én ilyennek tar- is biztosítani. A szociálizmus pedig, amely
tom a szegedi feministák
lelkes gárdáját — csakis a munkásosztály érdekeiért harcol,
céltudatos törekvéssel elérik mindazt,
ami nem törődik azzal, hogy a munkásosztálya feminizmusnak
célja és akkor e mozgalom- hoz nem tartozó nők részesednek-e politikai
nak Szegeden is lesz jövője.
és a mostaninál kedvezőbb magánjogokban.
Sőt mondhatnám ennek ellene van, mert attól tart, hogy az egyelőre szavazathoz jutó
KARASZ
JÓZSEFNÉ:
nők. túlnyomóan a burzsoáziához tartozlván,
A gazdasági fejlődés sok u j problémát rájuk nézve előnyt nem jelentenének. Nem
termel, a már meglevőket érileli és az élet- bírálva ezen álláspont alaposságát, tény az,
képteleneket lejárat ja.
hogv a szegedi feminista mozgalom
öly
Az utolsó évek legégetőbb kérdései közé gazdag társadalmi programmal indul úttartozik a női választójog kérdése. A mo- nak, amelyek egyik vagy másikának a megdern gazdasági elli Oly eződés ós tudományos valósítása is már értékes eredményt jelenfejlődés közösen azon eivitázihatatlan igazsá- tene, nem is szólva arról, hogy a nő részgok domborítják kii, hogy az immár majd vétele a társadalom szellemi és gazdasági
ötven éves szervezet feminizmus m u n k á j a munkájában pihent szellemi erőinek fölszanem áll egyenes arányban erőkifejtésével. A badítása révén, az emberiség haladására oly
legkomolyabb célok és erős energiáik hajótö- hatalmas mozgató erőt képvisel, amelynek
rést szenvednek a férfiak kezében levő tör- érvényre jutását minden progresszív gonvényihozás közönyén az egész világon. Ez a dolkozású egyén csak kívánatosnak tarthathelyzet váltotta ki a választójogi kérdést, ja.
mely séliolsem cél, hanem eszköz. A valódi,
minden élő ember létérdekét felölelő szociálIMRÉNÉ:
politika eszköze. Az eszme kijegeoesedett, DR. TURCSANYI
mielőtt a viszonyok kiforrottak, mert magaA XX. századot előszeretettel
hangozsabb k-uilturállapot eredménye, mint amellyel tatják a gyermek századának, jogosan
és
mi átlagemberek rendelkezünk.
méltán ez csak akkor lesz annak
minősíthe-
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tő, ha századunk egyidejűleg a nő, az anya
százada is. Ha asszonyaink
közvetlen, befolyást nyernek a közügyekre, működésűk súly
pontját a gyermek helyzetének
javítására
helyezik és mankójuk javarészét, a házasságon kivül született gyermek igazságos jogai
megszerzésérc, a zsenge gyermek kínzása s a
serdülő gyermek
munkaereje
kizsákmányolása ellen
fordítják.
Századunk jelenleg két jellegzetes
aszszonytypussal
bir. Az egyiket jellemzi elmaradott életfelfogása, szűk, korlátolt
világnézlete, még ma is inibja meg gyökeresedett
előítéleteknek és idejüket túlhaladott
erkölcsi
szempontoknak,
Gondolkodása, érzése reaktiós.
Evvel szemben a másik nőtypus a következőképpen
körvonalazható.
Érett gondolkozású korunkat uj altruista nézőszögből tekintve, tágabb látókörrel
rendelkezik.
Uj
perspektíva
elé állítva, szükségét érzi, hogy
az egyéniségét korlátozó, szűk, maradi, helyzetből kiragadja, magát és nőtársait.
Érzi
jogtalanságát,
szenved
társadalmunk
mai
igaztalan, korhadt jogrendje alatt,
Eddig
nem ismert kötelességtudás
ösztönzi, segíteni az elnyomottakon.
Szolidaritást érez minden jogtalannal, legyen az proletár, nő avagy
gyermek.
Altruista
érzelmei,
progresszív
gondolkodása,
sociális munkára
késztetik.
Sarkalják,
buzdítják, hogy tehetségeit,
képességeit a köz javára is értékesítse.
Az utóbbi módon vázolt asszony typus a
nőmozgalom egyik eerdménye. A
társadalomnak e szerint a feminizmus
eszméi, — a
női sociális munkálkodásban
egy megbecsülhetetlen fontosságú
uj erőforrást
nyitottak
meg.
A feminizmus
szegedi
zászlóbontogatói
most szervezkednek
egy egyesületbe,
mely
mint a budapesti Feministák Egyesülete szegedi fiókja fog működni. Sorakozzon
eszméi
mellé mindazon melegen érző asszony, igazságosan gondolkodó férfi, aki az igazi fejlődés és haladás hive, az emberiség
tökéletesedését hőn óhajtja és aki méltányolni
tudja ama nagy korderőt, amely az asszonyok
sociális munkásságában
rejlik.
A kezdeményezőket
müködésyjkre
nem
feltűnni, sem szerepelni vágyás, hanem önzetlen, minden hiúságtól ment ama érdekük
vezérli, hogy mindazokat, akik a társadalom
igazságosabb berendezését szivükön
viselik,
akiknek a nagyobb egyenlőség a
lelkükhöz
nőtt, egy egységes szervezetben
lássa tömörülten.
Dr. VADÁSZ

JÁNOSNÉ:

A közeljövőben megalakuló Feminista
Egyesület működése a társadalom minden rétegére ki fog terjedni.
Egyesületünk céljait minden jótékonysági és szabadgondolkozó egyesülésnek, valamint az ezen egyesületeken kivül álló hasongondolkozásu egyéneknek
támogatniok
kellene, hiszen az alakuló Feminista Egyesület csecsemő és gyermekvédelmi, valamint
paedagógiai programjának sikere oly általános közszükséglet, melynek
támogatása
elől azok sem zárkózhatnak el, akik mindenkor hajlandók fölényes mosollyal elintézni a
feminizmus minden törekvését.
Általános kulturtörekvéseinek
biztató
sikere fogja azután eredményezni azon hő
óhajunk teljesedését, hogy a férfitársadalom
készséggel hallgassa meg a nőt akkor, midőn ugy a saját, mint gyermekei jogi helyzetének rendezése céljából alapvető intézkedésekre fog alkalom nyilni.
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Közgazdaság! feladatok.
Irta: Tonelli Sándor.
Az utolsó napok folyamán annyian kértek programot tőlem, annyiszor volt alkalmam programszerű ügyekről tárgyalni, hogy
végre itt volna az ideje, hogy a széleskörű
nyilvánosság előtt is igazi programot adjak. Különösen most volna itt az alkalom,
mikor ennek a lapnak igen tisztelt szerkesztője engem erre fölszólított.
A föladat azonban, még Iha az ember
tisztában van is vele, hogy mit akar, nem
olyan könnyű, mint aminőnek látszik. Mert
elvégre minden intézmény vezető tisztvise-'
lőjének a programja nem lehet egyéb, mint
amit az intézménynek az összessége, illetőleg többsége számára előir. Kötik azonkivüi
azok a tételek, szabályok is, amelyek az intézménynek célját, irányát, működését körvonalazzák. Ez az a keret, amelybe bele kell
illeszkedni és amelyet túllépni riem lehet.
Mégis, ha meg akarok felelni a 'megtisztelő fölszólításnak, vázolnom kell egyes
olyan föladatokat, amelyek ebbe a keretbe
beilleszthetők, de amelyeket a magam szempontjából épen az intézménynek érdekében
fontosnak és sürgősnek tartok.
A tétel, amelyből kiindulok az, ihogy a
magyar kamarai szervezetnek
kétségtelen
hibái vannak, olyan hibák, amelyek részint
magában a szervezetben, riészint ettől független okokban gyökereznek. A magyar kamarák még ma is egy elavult, 1868-ból származó törvény alapján állanak, amely a modern élet igényeit csak nagyon kevéssé elégíti ki. A kamara túlságosan hivatal, amely
aktákat intéz, vagy nem intéz, amelyre a
hivatalos föladatoknak óriási tömege hárul,
de mégis bizonyos mértékig kivül áll az eleven életen és annak lüktetése akárhányszor
nem is hatol be falai közé. A helyzet az, hogy
az egyszerű iparos és kereskedő, akárhányszor csak azt tudja, hogy a kamarai illetéket közadók módjára hajtják be rajta, de
tulajdonképen nem tud megfelelni arra
a
kérdésre, hogy miért is tagja a kam'arának.
Más oldalról a kamara föladatainak nagy része olyan, hogy azokért egy külön közgazdasági intézményt fentartani nem érdemes,
mert azokat a törvényszék, közigazgatási
hatóság, vagy adóhivatal épen olyan jól elvégezhetné.
Ha valaki ezekre a megállapításokra jut,
akkor vele szemben egészen jogosultan merül föl a kérdés, hogy miben és hol kell az
orvoslást keresni. Reformáljuk-e a kamarai
törvényt és ha igen, milyen irányban? A
legtöbben tényleg itt keresik az orvoslást és
kétségtelen, hogy erre a reformra szükség
is van. De ezzel szemben kétségtelen az is,
hogy a legjobb törvény is irott malaszt marad, ha tartalmat nem adunk neki, viszont
a rossz vagy elavult törvényt is meg lehet
a gyakorlatban javitani, ha életet és szellemet viszünk bele.
Épen azért, ez én hitem az, hogy akár
megjön a törvényes reform, amire a 'kereskedelemügyi miniszter már Ígéretet tett, akár
nem, a kamarai intézményt szélesebb alapokra kell fektetni és hivélal helyett a kerület igazi közgazdasági
központjává
kell átalakítani. A törvény és a kiegiészitő rendeletek, amelyek a kamarákról intézkednek,
csak azt mondják meg, hogy <a kamarának
mit kell végezni. Hogy mit végezzen tényleg
a kamara, azt magának az életnek kell megszabni. A kamarának 'a föladata necsak 'az
legyen, amit a törvény előir, hanem a kamara vállalja minden közgazdasági kérdésnek a tárgyalását és intézését, amelyek kerü-

letét érdeklik. Épen a törvény ki nem elégítő
volta nagy könnyebbséget jelent és lehetővé
teszi a kamara működésének bármilyen kibővítését. Kétségtelen, hogy a kishitűek, a
minden áron precedenst keresők ettől visszariadnak. Az én hitein szerint ellenben az az
erkölcsi erő, amely a kamarában lakozik,
elegendő a precedensek teremtésére.
A viszonyoknak egy alapos ismerője
mondotta, h o g y két irigylésreméltó állás van
ebben az országban, az egyik a hercegprímásé, a másik a kamarai titkáré. Mind a
kettőnek annyi a dolga, amennyit akar. Ha
akarja, néhány formális dolognk az elintézése, ha akarja, a legkomolyabb és legnehezebb kérdéseknek egész tömege. Ugyanez
áll magára a kamarára, inint intézményre is.
De hogy a kamara képes legyen ezeknek az állandóan szaporodó, moidern föladatoknak az elvállalására, bizonyos belső
átalakuláson kell átmennie. Közgazdasági intézmény lévén, egész működését kereskedelmi szempontoknak kell irányítani. A hivatal
lehet kényelmes, várhat az akták elintézésével, hiszen elvégre minden akta idővel önmagától elintéződik. A kamara ezt nem cselekedheti. Elve csak egy lehet, hogy minden
ügy, amely hozzá kerül, rögtön elintéztessék. Épen ugy nem lehet a kamarának élve
a formalizmus és az Írásbeliség, hanem közvetlen kontaktust kell megteremteni a kamara irodája és a k a m a r a kötelékébe tartozók között.
Anélkül, hogy ezzel akár az osztályok,
akár a bizottságok hatáskörét csorbítanák,
időről-időre, nem hivatalos formában panaszok előadása javcs'lMok magtétele céljából,
megbeszéléseket
kell rendezni az egyes szakmák és egyes városok érdekeltségével.
Anynyi becses anyagot, annyi iniciativát lehet
igy nyerni, hogy ez bőséges kárpótlást nyújt
az esetleges fáradságért, vagy munkatöbbletért és mindjárt eredményesebbé teszi a
kamarának a működését. Az eddigi kevés
számú kísérlet eredményei máris igazolták
ezt a föltevésemet és a kamarának szabadkai és újvidéki tagjai már közvetlen tapasztalatból is igazolhatják álláspontom helyességét:. És ennek az élettel való közvetlen
nexusnak a megteremtésére épen most rendkivűli szükség van. Nemcsak azért, mert Magyarország most van átalakulóban, a latifundiumos agrár országból, a modern gazdasági állam felé, hanem azért is. mert épen
a jelen pillanatban oly fontos gazdasági vonatkozású törvények állanak előkészület
alatt, hogy azoknál szükség van az élet igazi,
gyakorlati ismerőinek közreműködésére is.
A Szterényi-féle ipartörvény
tervezet
helyébe egymásután készülnek az ipari részlettörvények, amelyekhez a kereskedelemnek
és iparnak igen nagv érdekei fűződnek. Legközelebb látnak napvilágot a
munkaviszony
rendezéséről
és az iparbiróságokról
szóló
törvénytervezetek.
A kereskedelemügyi miniszter bejelentette, hogy foglalkozni kiván
a munkásbetégsegélyezésről
és balesetbiztosításról szóló 1907.XIX. 't.-c. teviziójának a
kérdésével is. A tapasztalatok, amelyeket az
ország iparossága ezzel 'a törvénnyel tett,
legjobban indokolják, hogy ezúttal ne következzék be az az eset, mint megalkotása alkalmával, hogy az érdekeltek hozzászólása
nélkül kapjon az ország iparossága egy
olyan törvényt, amelynek összes bajait és
összes terheit ö kénytelen viselni.
A közvélemény és a kamarák előtt fekszik már az iparfejlesztésről
szóló 1907:111.
t.-c. revíziójának
az ügye is. Kétségtelen,
hogy az iparfejlesztési törvénynek nálunk
igen fontos eredményei vannak és bizonyos
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az is, hogy a mesterséges iparfejlesztés nálunk részben az önálló vámterület hiányát
van hivatva pótolni. Ha tekintetbe vesszük,
hogy 1881-től kezdve az állami iparfejlesztés
50 millió áldozattal nemzeti termelésünket
körülbelül 400 millióval emelte, akkor nein
lehet eltagadnunk, hogy erre a rendszerre
igenis szükség van. De épen azért, mert e
rendszer szükségességét fölismertük, különös
gondot kell fordítanunk a részietkérések tisztázására, az elért eredmények bírálatára,
hogy az uj iparfejlesztési törvények alapelveit minél jobban megállapíthassuk.
Mondhatná valaki, hogv ez nem a lokális jellegű kamarák föladata, ezt csak országos eredmények
ismerete alapján az
egész országra kiterjedő intézményeknek,
testületeknek lehet megcselekedni. Ebben lehet igazság, de akkor ínég marad a kamarák számára egy rendkívül fontos, majdnem
az iparfejlesztési törvénnyel egyenrangú fontosságú föladat: annak megállapítása, hogy
a kerületben milyen iparágaknak vannak
meg a természetes előfeltételeik és milyen
iparágak fejlesztésére kell a fősúlyt fektetni.
Gondoskodni kell a kamaráknak, hogy az
állam iparfejlesztési politikáját a városok helyi iparfejlesztési politikája is kiegészítse és
hogy igy iparfejlesztésünknek egész rendszere kiépüljön.
Egy nagy milliós vállaatnak költségvetésében az az összeg, amit neki az állam
iparfejlesztés cimén juttathat, aránylag jelentéktelen szerepet játszik és legfeljebb arra
indíthatja a vállalatot, hogv egyező körülmények fönforgása esetén inkább itt telepedjék meg és ne másutt. Az ipari alapításék
statisztikája azonban azt mutatja, hogy évről-évre sokkal nagyobb számban létesülnek
uj alapitások Ausztriában, mint nálunk, noha ott az állam, a miénkhez hasonló kedvezményeket nem nyiujt. Mi lehet ennek az oka?
Részben az, hogy ott a kamarák és velük
együtt a városok a helyi iparfejlesztésre jobban be vannak rendezkedve. Ott a városok
meg tudják mondani, hogy adó és illetékelengedéseken kivül mit nyújthatnak egy iparválalatnak: milyenek a
munkásviszonyok,
milyen a megélhetés, milyen nyersanyagokat
szerezhetnek be, milyenek a szénárak, a
szállítási viszonyok stb. Ezt kell nekünk is
cselekednünk és a kamaráknak egvik legszebb föladatát éppen abban látom, hogy ebben a munkában a közigazgatási hatóságoknak tanácscsa!, útbaigazítással segítségükre
legyenek.
Kétségtelen, hogy a jelen pillanat, mikor egy nagy gazdasági válság söpört végig az egész világon, amely a legnagyobb
pusztításokat talán épen M a g y a r o r s z á g o n
végezte, nem sok kilátás van rá, hogy ennek
az iparfejlesztési munkának rögtönös eredményei legyenek. Akármennyire akarjuk is,
nem számíthatunk rá, hogy rövid egy-két
esztendő alatt gyárkémények füstje 'homályosítja el alföldünknek tiszta levegőjét. De
bizonyos, hogy ennek az előkészületnek
munkájára épen ez a pozitív alkotásokban
szűkölködő üdő a legalkalmasabb.
Egyik rendkívüli fontosságú
feladatuk
a kamaráknak az is, h o g y a kereskedelmi és
ipari szakoktatás fejlesztése körül közreműködjenek. Magyarországon a kormány, a
sajtó, a szabadalmazott társadalomtudósok
egyaránt azt hirdetik, hogy a fiatalság ne keresse a lateiner pályáknak sokszor száraz
kenyerét, hanem a gyakorlati életben, produktív pályákon keresse érvényesülését. A
tapasztalat ellenben azt mutatja, hogy kereskedelmi és ipari szakiskolánk kevés van és
ezek az iskolák szüntelenül kénytelenek a
jelentkezőket hely hiányában visszautasita-
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ni. Ha tehát a kamara a kerület gazdasági
érdekeinek igazi képviselője akar lenni, akkor föladata, hogy a kereskedelem- és-.iparfejlesztésnek fontos ágát képező szakoktatás
rendszerének kiépítését is állandóan napirenden tartsa és sürgesse. Örömmel adhatok róla számot, ihogy Szabadkán már legközelebb megindulnak a tárgyalások egy
ipari szakiskola létesítésére és hogy a legközelebbi időben a kamarának lesz alkalma
több Szegedet érdeklő ipari és kereskedelmi
oktatási intézmény létesítésének az ügyével
foglalkozni.
Csak vázlat, néhány papírra vetett vonás az, amit akamara föladatairól az elmondottakban adtam. Csupán példákkal illusztrált elvek, amelyeken haladni lehet, de olyan
eivek, amelyeknek megvalósítását parancsoló szükség kívánja. Másutt, Németországban, Angliában, Amerikában a kamara
lehet páholy, amelynek bársonyüléseiről a
benne ülök nyugodtan nézhetik a lejátszódó
eseményeket, nálunk harci szervezet, amelynek küzdenie kell a legnagyobb ellenséggel,
egy gazdaságilag iskolázatlan, egyoldalúan
nevelt közönség közönyével.
Amig van Magyarországon főispán, aki
azzal vezeti be székfoglalóját, hogy ideális
területre jött, mert megyéjének levegője gyárak füstjétől és szocialista munkások harci
lármájától ment, amig van város, amely
Írásban adja, hogy iparvállalatok létesítése
nem közcél, addig a kamarákat az úttörők
munkája illeti meg. Az úttörők munkája pedig hálátlan, de szép, mert ha egyénenkint
el is felejtik őket, övék a jövőnek egyetemes
hálája és elismerése.
Kormány b u k á s Auczíria é s
o r s z á g miatt: Bukarestből jelentik:

MagyarA román

A városi nyelviskola V
jövő évi programja.
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Szenzációs k a l a n d o r tört net
három felvon sban.

.kormányválság mind határozottab formában
foglalkoztatja a politikai köröket. Jól értesült helyen teljesen biztosra veszik, hogy a
Majoreszku-kabinet

január elején

visszalép.

A kabinet bukását nemcsak belső politikai
okok érlelték meg, hanem nagy része van
benne annak a kiuső politikai iránynak is, a

melyet a Majoreszku-kormány a bukaresti
békekötés után Ausztria és Magyarország
irányában követett. A román kormány nemcsak szélsőségekre ragadtatta magát a balkáni vezetés szerepében, hanem eltűrte és
sok tekintetben elő is segítette annak a látszatnak a fölidézését, hogy Románia a monarchiának nem köszönhet semmit, hogy a
második balkáni háború román
sikerében
Ausztriának és Magyarországnak nem volt1
semmi része, sőt ez a siker jórészben a monarchia ellenére következett el. Ez a valósággal nyers ellentétben levő fölfogás mind kellemetlenebbé kezdett válni magának Károly
királynak is, mert a monarchiával való régi harmónia ok nélkül való megbontását látta benne s amikor Berchtold gróf módot talált arra, hogy a román kormány mind kirívóbb és agresszívebb viselkedését illetékes
helyen szóvá tegye, Károly királyban megérlelődött az a gondolat, hogy a mostani kabinettől, amelynek a belső politikában sem
sima már az utja, rövid idő múlva megválik.
Beavatott helyen határozottan mondják,
hogy Czernin Ottokár gróf bukaresti osztrák és magyar követ bécsi utja is ezzel a
dologgal függ össze és hir szerint a gróf
már abban a helyzetbon volt, hogy Ferenc
József királynak határozott formában jelenthette, hogy a monarchia és Románia jó viszonyának legfőbb akadálya már legközelebb
el fog hárulni.
Az

idegen

csapatok

Nagy cowboy diánia.

Holnap,

pénteken

dec.

26-án

l

I I

Nagy bűnügyi dráma 3 felv.

Az

Nagy dráma.

íj WM Msor.

Az igen tisztelt hölgyközönség figyelmébe
ajánlom a most érkezett eredeti párisi

haráisnnuifisuíeuiaJániieifBBat.

visszavonása

Riehelien- és Madeira-kiállitást ren-

Kínából,.Pekingből jelentik: A kinai kurrtiáuy

külföldi- képviselőihez táviratot intézett, a
melyben tekintettel a rend helyreálliTására,
kéri az elfogadását annak az orosz javaslatnak, mely az idegen csapatok Cslli tartományból való visszavonására vonatkozik. A
kinai kormány utasította képviselőit, hogy
tájékozódjanak a hatalmak e kérdést illető
fölfogásáról.

(Saját tudósítónktól.) A város felügyelete alatt álló Berlitz-rendszerü nyelviskola
január elsejével a Jerney-iházbÖl uj helyiségbe, a Csongrádi Takarékpénztár palotájába
költözik. 'Rövid fönnállása óta a
városi
nyelviskola olyan fejlődésen ment keresztül, amely példátlanul áll a vidéken működő hasonló intézetek között. A nyelviskolának ezidő szerint száz hallgatója Wan, ami
— szegedi viszonyokat tekintve — igen jelentős szám és fokmérője itt annak a kuiturhajlandóságnak, amelynek idegen * nyelvek
elsajátítása a célja. A nyelviskola az a már
valósággal hézagpótló közoktatási
intézmény Szegeden, mert noha a középiskolák
felsőbb osztályaiban a gyakorlati
hasznú
nyelvek közül egyet-kettőt tanítanak, ennek
a tanításnak a módszerét a legjobb akarattal sem lehet nevezni olyannak, amely praktikus eredményekre Vezethetne.
Hanem: aki beszélni akar valamilyen
idegen nyelvet, vagy nyelveket, aki beakar
hatolni idegen nyelvek titkaiba, annak a szániára bő alkalom nyílik 'a városi nyelviskolában. Gyakorlati, a mindennapi életben való hasznosság szempontjából ép ugy, mint
magasabb irodalmi élvezetből vagy abból a
szempontból, hogy 'a külföld bármely országában érvényesülni tudjon. A városi nyelviskola gyakorlat' tanfolyamain aránylag röp t e idő alatt, csekély fáradsággal és nagyon
olcsón lehet kisajátítani: a francia, német,
angol, olasz, román, szerb és magyar nyelveket. Ha pedig valaki nemcsak a mindennapos társalgás szempontjából kiván bár tökéletesen, de nem alaposan elsajátítani valamilyen nyelvet, hanem bele akar hatolni
a titkaiba is, ismerni a k a r j a a sajátságait, az
irodáimát. a történetét, a fejlődését, annak is
módjában áll elérni ezt a célját a városi
nyelviskola külön irodalmi kurzusain. Azok
számára, akik nyelvmesteri oklevél, vagy
Aliance Francaise Diplomsuperieure birtokába akarnak jutni és érettségi bizonyítvánnyal nem rendelkeznek, külön tanfolyamok vannak.
A jövő évvel a városi nyelviskola igazgatósága az 'eddigi programját még tovább
is fejleszti, hogy a tanítási eredmények minél sikeresebbek legyenek. A Csongrádi Takarék palotájában levő uj helyiségében a jövő évtől 'irodalmi estélyeket és fölolvasásokat. is tart a nyelviskola, amelyeken részt
vehetnek azok is, akik nem tartoznak a hallgatók közé. Az iskola uj helyiségeit éppen
ezért modernül, minden kényelmi igényt kielégítő módon rendezték be, ugy, hogy most
már lehetővé vált az 'egész napon áMvaló
tanítás is s a jövő évtől kezdve azokat, akiknek délután este nyolcig sincs idejük, délelőtti kurzusokon tanítják (a kivont idegen
nyelvekre. Egy tanfolyam
hallgatóinak
a
száma nyolc és mindenki megtalálhatja a neki megfelelő társaságot. A tanítást a legkiválóbb szegedi *nyelvtanárok
és
tanárnők
végzik, akiknek a neve Jakab D. igazgatóval az élükön, mindenképen garanciája annak a kiváló hírnévnek, amit a városi nyelviskola á z eddigi tanítási eredményeivel is
már kivívott magának.

Helyárak mint rendesen.
Előadások:

5,

7 és 9 órakor

vasárnapd.n. 2-től éjjel 12 éráig.

dezek lakásomon.

— Bonne-femme

teríték-, t o i l l e t t e - és b l o u s o k b ó l ,

melyek olcsón beszerezhetők vagy megrendelhetők.

Schaffer Karolina
SZEGED,

Széchenyi-tér 8., II. emelet 20.

1913. december 217
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kalendárium,

AZ IDŐJÁRÁS: A meteorológiai intézet
jelentése
Jgy
szerint: Az időjárásban lé^r j J
nyeges változás nem vár^ ^
ható. —
Sürgönyprognózis: Változás nem várható.
Déli hőmérséklet: + 3 C.
A VÁROSHÁZÁN
valamennyi
hivatni
ban a karácsonyi ünnepek miatt szünetel a
munka.
A TÖRVÉNYSZÉKEN,
táblán, a már.
üzletvezetőségnél és a
műnkésbiztositó-pénztárnál a karácsonyi ünnepek miatt nincs hivatal.
AZ ALLAMI
GYERMEKMENHELYEN
délelőtt 8 órától, délután 2 óráig van hivatalos óra. Állandó ügyeletes szolgálat. Betegek
látogatása délután 2 órától 3 óráig.
KÉPKIÁLLÍTÁS
a régi csongrádi palotában. Nyitva délelőtt 9 órától, délután 6
óráig.
JOACHIM FERENC festőművész kiállítása a Kárász-utcai Palettában
megtekinthető
délelőtt 11 órától este 7 óráig.
Belépődíj
nincs.
A KÖZKÖRHAZBAN:
a beteglátogatási
idő délután 1—3 óráig tart.
VÁROSI SZÍNHÁZ:
Délután
félnégy
órakor Éva, operett. Este 8 órakor „Szentivánéji álom", szinmü.
VRANIA SZÍNHÁZ: Az előadások mind
a két napon délután 2 órától éjfélig tartanak, „Jézus élete", 6 részben.
VASS MOZI: Az előadások, mind a két,
napon délután 2 órától
éjfélig
tartanak.
Randim és Társa, detektív drámai 3 felvonásban.
APOLLÓ MOZGÓ: Délután 2 órától éj
félig: ..Állat az emberbem", dráma 5 felvonásban.
KORZÓ-MOZI: Előadások délután 2 órától éjfélig tartanak: „A vörös por", kalandortörténet 3 felvonásban. „Natasa", nagy
cowboy dráma.
EDISON MOZI: „A játék rabja". Nagyhatású dráma 3 felvonásban.

A Jézuska, napja
Itt volt hát a Jézuska. Mindenki kamott
és mindenki adott valamit. Kiki a módjához
kémest. A szegénynek szegény ajándék jutott, gazdag a vagyonosoknak. Nem következés azonban, hogy a szegényeik kevésbé örültek az ő egyszerű a jándékaiknak, mint a gazdagok az övéiknek. Mert hiszen ha az öröm a
vagyontól Függne, nem látnánk egyelhet,
nxint szomorú szegényeket és örvendező gazdagokat. Pedig látunk az utcán vidámam fütyörésző, daloskedvü suszterinasokat ós lehorgaszt-ott fővel, komoran járó vagyonosokat, akiknek módjukban áll mindenben, dúskálni. Csak éppen egyben nem: az örömben,
a boldogságban. Az igaai öröm, az igazi boldogság nem vásárolható meg sem ezüstön,
sem aranyon, sem ropogós bankópapiron. S
amint meg nem vásárolható, ugy el sem adható. Mekkora szerencse e,z a szegényekre
nézve. Mert ők bizony eladnák. Eladnák tudati a n.ságból ós a pénz értékének a nem ismeréséből. A pénz értékét a legtöbb ember
túlbecsüli. Az is, akinek nincs, az is, akinek bőven juttatott a sors belőle. Ez utóbbiakról szólva, ők egy jó darabig azt hiszik,

(hogy pénzükért mindent vehetnek s csak
akkor eszmédnek, alulikor egy kis boldogság
kellene. Ma már bizonyos fokig az egészség
is pénzért vásárolható. Amilbe a szegény eon- |
bei- belepusztul, abból kiigyógyul a gazdag,
mert módjában áll a műtétért,a kezelésért, a
klímáért, ami az egészség helyreállításához
szükséges, kellő anyagi ellenszolgáltatást
nyújtani, de pénzért, még egy lei-pici boldogság sem vásárolható. Legföljebb annak
látszata. Fény, pompa, ragyogás és mindaz,
ami kiviül látszik és a szivekbe pillantani
nem tudók előtt a boldogság látszatát kelti.
Szóval nem megvetendő a szegények szerény karácsonya sem, lévén mindig relatív
dolog az, ami szivünkben az öröm félköltésére alkalmas. A napszámos leánykája, legalább is ugyanakkora boldogsággal babuskálja a maga vászonrongyába burkolt f ©bábuját, mint a bankár leánya a maga kis vagyont érő babáját.
Ezért az öröm ünnepe egyúttal! a .szeretet ünnepe.
Az üzleti élet, sajnos, a rossz közgazdasági viszonyok miatt csak néhány napig tartó, hevesebb vérkeringése huszonnégy órára
megállott és csukott redőnyök regélnek a kereszténység legkedvesebb ünnepéről, a karácsonyról. Ünnepi ruhában járó-kelőktől
nyüzsögnek az utcák, templomba tart az
egyik része, korcsmába a másik, a. legtöbb
pedig előbb megadja Istennek azt, ami az
Istené, azután tér csak a. bor- és sörosarnokba és növeli a.z italfogyasztási adót és — a
maga virtusát. A gyermekek pedig otthon
ülnek; sohasem olyan szívesen, mint ma, A
játékok kipróbálásának a napja ez. Bármennyi játékot hozott is a Jézuska, sor kerül mindenikre. Bármely lakásba vessen is
bennünket a magunk akarata, vagy a véletlen, játszó gyermek Ökre fogunk találni. Azaz
mégse! Van báz, talán több is a kelletémé!,
ahol nincs gyermek. Nincs, mert nem akarják, hogy legyen és emberi mesterkedéssel,
emberi fortéllyal nyúltak bele a természet
rendijébe; vagy nincs, mert a természet megtagadta tőlük a gyermekáldást; végül nincs,
mert csak — volt.
Bármi legyen is ennek a gyermdktelenségnek az oka, karácsonykor minden ilyen
házaspár ürességet érez a lakásában és a
szivében. Ürességet, mely soha olyan nyomasztólag, olyan leverőleg nem hat. mint ép
karácsonykor. Még az önző mesterkedők is
szomorúak ilyenkor és szomorúak azok is,
akiknek végzetük, hogy ne legyen gyermekük, de a legszamornbhak és .a 1 eglbol dortalanabbak bizonyára azok, akik ahelyett,,
hogy ólomkatonát vagy babát, hintalovat
vagy játékkonyhát vehettek volna, fenvőíkoszorut visznek a fagyos sirfhantra. Tehát
mégsem mindenki számára örömünnep a k a
rácsony, mert a soha ibe nem hegedő .sebek
ép ilyenkor fakadnak fel a legjobban, a l©g
fájóbban.
De jaj, hová tévedtem, hová?! Nem illik
ez a mdlaneholikus hang az ünnepi hangulathoz.
Nézzünk egy szebb képet! Ismét, este
van, a cisllagok ismét kigyúltak az égen és
újból ragyog a karácsonyfa, jámbor szülők
pedig együtt éneklik kicsinyeikkel:
— Mennyből az angyal lejött hozzátok!
És csakugyan lejött. Mind egy-egy földre röppent angyal az a sok édes, aranyos
emberpalánta. S ők ugy tudnak örülni és
olyan boldogok!
—gl.
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— A „ Dél m agyarország" karácsonyi
száma gazdag tartalommal gondosan megszerkesztve és tetszetősen kiállítva lép a közönség elé. Ünnepi lapunk karakterét általános zsurnalisztikái programunk adja
meg: elevenségre és gyorsaságra törekvő
hírszolgálat, az eseményeknek szókimondó,
bátor, de 'mindig objektív kritikája. Az újságírásnak ezzel a módjával tudtunk aránylag rövid idő alatt a közönség szeretetébe
férkőzni, ezeket az elveket követjük továbbra
is. Kérjük a közönség szerető támogatását
és bizalmát, amint abban eddig is részünk
volt. A Délmagyar ország naponta — ünnepnapok kivételével — a kora reggeli órákban jelenik meg és érdeme szerint váló terjedelemben közli nemcsak a helyi, hanem az
országos eseményeket is. Előfizetési ára
helyben egész évre 24, félévre 12. evv hónapra 2 korona, 'vidéken egész évre 28, félévre 14, egy hónapra 2.40 korona.
— Szegedi Ifjú karrlérje. A fővárosi
lapok is megemlékeznek arról a nagyszabású
kitüntetésiről, amely egy külföldön élő szegedi fiatalembert ért tudományos munkássága. folytán. A pályáján tüneményes gyorsasáiggal előretörő ifjú Szécsi István dr..
Szécsi Ede bankár fia, afkit a londoni királyi
,közegészségügyi tanács a londoni közeaészséatani intézet kórtaní és bakteriológiai osztályának vezetői állásába, meghívott magas
fizetés mellett. A fiatal orvos, kiváló és ismert nevü bakteriológus és szövettani szakember, aki egyetemi tanulmányait Svájcban és Németország különböző egyetemein
végezte, mindenütt feltűnést keltvén eredeti
és alapos munkásságával.
Szécsi
doktor
Frankfurtból
került Londonba, ahol ezidőszerint Ehrlich tanár egyik assísteuse. A londoni egészségügyi tanács figyelmét maga
Ehrlich professzor hívta fél a. na,gytehetségű fiatal kin tatóra, akit valamikor még a
magyar tudományosságnak lesz feladata a
nemzeti kultura részére visszahódítani. Szécsi István dr. most huszonhét évfes.
— Előadás az Alföldről. A DugonicsTársaság december 28-án, vasárnap délután
4 órakor a városháza közgyűlési termében
föioívasó ülést 'tart. Gyülekezés1 a Társaság taviai részére a bizottsági teremben háromnegyed 4 órakor. Az AűtYdrfil tart szabadéi őadást, vetített képekkel Chotnoky Jenő dr. egyetemi tanár, mint vendég,
— A tanvaj költő ódája a polgármesterhez. Széli Sánd r. a 'anyai poéta karácsonyra üdvözli Szeged város po'gárm"istenét. A vers nem annyira vers, mint inkább
jókivánság, de mint ilyen igazán lelkes és
vidám. Ö feliségét a királyt is köszönti a tanyai költő, mint honfiúhoz illik. Egyúttal
Lázár polgármester leányát is köszönti, valamint minden hozzátartozóját, A vers különben igy hangzik:
Karácsonyi
üdvözlet.
Szeged népe nevében a költő köszöntése
Nagyságos Polgármesterre.
Karácsony ünnepre, karácsonyra
Angyalok szálljanak az ágyra,
Nagyságos Polgármester álljon láibára,
Szeretett Szeged népe. javára!
E köszöntést javaslom felséges Királyiunkra
jEbben részesüljön Polgármester nagysága
Minden hozzátartozójára, Írójára, jóakarójára
Nagyságos Iduska és századosa a tanyai
költő kívánja
Széli Sándor, a tanyai költő.
— Autójárat a tanyán. Lapunk mai
számában foglalkoztunk az alsótanyai autóiáratok ügyével s ebben a kérdésben ma a
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polgármesteri
hivatal a következő adatokat
közli:
A polgármester 1911. február 11-én,
azonnal az automobil postajáratok szervezésére vonatkozó miniszteri rendelet megjelenése után, fölterjesztést intézett a kereskedelemügyi miniszterhez aziránt, hogy az
alsőianyai motoros postaszáüitással
kapcsolatban a motoros személyszállítás
kéj\dését is
egyesítené. A fölterjesztésre 1911. november
8-an a kereskedelemügyi miniszter fölhívta
a polgármester figyelmét arra, hogy az aísóközponti
útvonal
automobil-közlekedésbe
nem alkalmas,
másrészt tekintettel arra,
hogy e berendezkedés mellett a személyszállítás kilométer és személyenkint 12 fillérbe kerülne, alacsonyabb díjtétel mellett pedig a városnak az üzemköltségékhez jelentékeny összeggel kellene járulnia, a kérelmet elutasította. A polgármester ekkor személyes érintkezésbe lépett az alsóköziponti
érdekeltségekkel s ott azok a szállítási költséget (oda-vissza 4 korona 80 fiiiér) szintén
tulmagasnak találták, később azonban az
ügyben kedvezőbb hangulat alakulván, a polgármester ujabb föl terjesztésében a kérdés
újra való fölvételét kérte, mire a kereskedelemügyi miniszter 1913. évi április 4-én arról értesítette a polgármestert, hogy a személyszállitó automobillal ui'szemie céljából
próbajáratot fog tartatni és a továbbiak iránt
ez utszemle eredményéhez képest fog intézkedni, egyben íöühivía, hogy annak idején az
útszakasz rendezésének megtörténtét jelentse be. A polgármester erre haladéktalanul intézkedett a kérdéses útszakasz rendbehozása iránt s ez a nyár folyamán meg is törtónt,
a katonakórházak közötti részlet kivételével, ami a vállalkozó késedelmességén múlott s amely késedelem miatt a vállalkozó
jelenleg bírságolási eljárás alatt áll. Mihelyt
azonban ez az utrészlei egészen vagy anynyire elkészül, hogy azon az automobilforgalom lebonyolítható lesz, erről a jelentést haladéktalanul tölterjeszteíik a kereskedelmi miniszterhez. Ez a száraz akíaszerii
tényállás, a cikkekben kiszínezett háromszori sürgetés és az ezen kérdéssel 'kapcsolatos minden egyéb következtetés alap nélküli.

' Legszebb

karácsonyi
ajándék!
Egy 30X30X16 nagyságú

GRAMOFON
12 drb tetszés szeénekkel
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korona

e hóban. Nagy választék

varrógép, kerékpár és
gramofonokban. Megérkezíek a
b-balkáni
háború . fölvételei
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összes legújabb énekszámok. :-: Lemez és képes
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árjegyzék ingyen.

::

Szeged, Oroszlán-u.
Kedvező részletfizetések.
:: Nagy javiíáműhely. ::
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6. szám alatt levő óra-, ékszer- és diszmiitárgyakból
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álló üzletemet. Kérem kirakataim árait megtekinteni.

•
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Bach Antal
m

— Tartalékos tisztek továbbképző tanfolyama szegeden. A honvédelmi miniszter
rendelete alapján 1914. január 1-től március
végéig terjedő időben a Szegeden és környékén tartózkod. honvéd tartalékos tisztekkel és tisztjelöltekkel továbbképző előadásokat és katonai vonatkozású megbeszéléseket
szándékoznak tartani. Az előadásoknak célja, hogy a tartalékos tiszteknek a katonai
hivatás iránt váló érdeklődése felköltessék
és katonai ismereteik gyarapításának,
továbbá, hQgy a fegyveres erő és polgári társadalom közötti jó egyetértés
ápoltassék.
Az előadások t á r g y a : a harctéri, gyakorlati,
valamint a lövészetre vonatkozó szabályok
megbeszélése, példák segélyével, hadijátékok; a hadsereg szervezésében
keresztül
vitt újítások ismertetése; jelentkezési szabályok, katonai intézetek megtekintése; lövészet az elemi lövőtéren s egyéb a tartalékos tiszteket érdeklő kérdések megbeszélése. Az előadásoknak kizárólag csakis tájékoztató jellegük lesz. Az oktatási időt általában hetenkint egyszer, este 6 órakor tervezik. Az előadásokon a katonai egyenruhában való'megjelenés nem kötelező. Az egyes
előadásoknak tárgyát egy héttel előzőleg a j
napilapok utján publikálják.
'
— Halulozás. Fajdalmas veszteség érte
Lichtestein Lajost, a „Pestei* Corespondenz"
kiváló szerkesztőjét. Neje, született Horváth
Juliska, hosszas szenvedés után elhunyt 37
óvies koráiban. Temetése ma délután volt
Budapesten. Az
elhunyt
uri asszonyban
Szánthóné, Ladányi Mariska sógornőjét gyászolja.
— Tízezer munkanélküli
munkás.
Debrecenből jelentik: Tízezerre rug azoknak
a munkásoknak a száma, akik ez idő szerint
Debrecenben nyomorognak, éheznek. Tízezer ;
ember hiába akar dolgozni, nem kap mun- i
kát. Tízezer ember hozzátartozói hiába?:'

1913. december 35.

folyósítását

megkezdettük.

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

földbirtokokra

fogadunk el.

zegedi Általános Bank
Rudolf-tér 5. szám.

eladásra

:

kerülnek:

selymek,

í d e l é n e k ,

madeira

és libe tí batisztok, kreton és
pargetok. — Maradékok nagy
választékban.
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SZEGED.

DISON

Telefon

Telefon
759.

759.

A

karácsonyi

ünnep

alatt

csütörtökön és pénteken

A játék
rabja.
Nagyhatású

dráma
3

felvonásban.

1913. deeember 25.
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— Divat és MQvészet. Pazar kiáUtíás.
nyújtják ki a kezüket kenyérért, nincs, "aki 1 ban tagadta a bűncselekményt. Természeteban. a szokottnál is gazdagabb •toa'LaJpuVtttej
sen
nem
birf
számot
adni
arról,
hogy
a
részenni adjon. A szeretet ünnepe nem örömet
vényeket honnan szerezte, ennek dacára sem jelent meg a Divat és Művészet nlbixm-aláku
hoz a debreceni munkásság számára, hanem
karácsonyi száma, mely közel 70 oldalion ptlftszomorúságot épp ugy, mint az ország sok akart beösnuerő vallomást tenni. Ma délelőtt tatja be a legmjaíbb párisi divafckreáéiÓkaL
tízezer munkása számára. Debrecen városa aztán újra ki akarták hallgatni. Szakáll Jó- cikkeket közöl előkelő írók tollából, a legaktuálisabb társasági, színházi és művészeti
hivatalosan állapította meg, hogy azoknak a zsef dr. bűnügyi osztályvezető elé vezették. eseményekről. A Divat és Művészet karácsoZombor
azonban
tegnapról
—
mára
alaposan
családos munkásoknak a száma, akik hónany! albumát — 4 páratkanul azép müutoilbUC'
őrültséget lettel
pok óta nem tudnak dolgozni, mert nincs megváltoztatta a taktikáját. Az
együtt — a most belépő egész éyeai&Mh
munkájuk, tízezerre rug. A város tanácsa, akarta szimulálni. Bambán maga elé bámult fizetők ingyen kapják. Előfizetési ár egész
és érthetetlen szavakat sixttogott, majd ke- f v r e 18 korona, f é l é v r e 10 korönn. Mutatamint a híradás mondja, akciót indított a
zeivel hadonászott. Mindenfélét csinált, csak ványszámot 80 fil l ér bélyeg beküldése édenémunkanélküliek segélyezésére. A segélyezést
épen vallani nenx akart. A rendőrkapitány ben kükl a kiadóhivatalt: Budapest, IV.,
egyelőre azzal kezdte meg, hogy a munkaKristóf-tér 2.
kérdéseire a válllát vonogatta és egy szót sem
nélküliek között néhány száz öl fát osztott
— A legnagyobb őrömet szerztlk, ha
válaszolt, Ugy látszik azonban, hogy igazi
ki, hogy legalább meg ne fagyjanak. Arról
minden
háziasszonyinak, anyának, testvérőrültet sohase látott, mert olyan rosszul szinek, nénjének karácsonyi ajándékul jó kjjyét,
nem szól a híradás, hogy a segélyakciót mimulált, hogy azonnal észrevették. A mai na- finom teát, prima minőségű, oaoaót, csokoláképen és mikor folytatják. A legnagyobb sepot még a rendőrségen fogja tölteni Zombor, dét, d.ireet importált rumot vagy., eowuaeot
gítség persze az volna, ha minél több közholnap aztán átkísérik az ügyészségi fogházba veszünk. Feltétlen megbizható jó forrás *
munkát kezdenének meg minél hamarább. ahol törvényszéki orvos dk meg fogják vizs- világhírű Kotányi-cég kávé- és teanagyker
Szegeden sem ártana már valamit tenni a gálni az elmeállapotát. Büntetését azonban reskedő szegedi lerakató, Kái*ász-iutca 5:
munkanélküliek érdekében, mert itt is 5—6 nem fogja elkerülni, mert nem olyan ügyes
ezer ember tengődik kereset hijján és hogy szimuláns, hogy az orvosokat be tudja csapmilyen nagy a nyomor, arról lapunk más ni.
helyén számolunk be.
,
— Mészáros-sztrájk Párisban. Parisból
— Kétezer korona áru részvényt lopott jelentik: A mészárossegédek és főnökök tegTörök kan izsáról
J ó fogást csinált tegnap délután á szegedi napi értekezlete eredménytelen volt, mire a
S Z E 6 E T), J ó k a i - u t c a 9. s z .
rendőrség. Ólmosi József kiskunibailasii ven- segédek sztrájkba léptek. A hatóságok széleskörű
intézkedéseket
tettek,
hogy
a
fővádéglős szekrényéből szeptembertől deeemíberrost a karácsonyi ünnep idején elláthassák,
h e l y e z t e m át
ig kétezer korona értékű részvényt lopott el hússal.
ismeretlen tettes. A vendéglős mindjárt gya— Gyilkos bányászok. Déváról jelentik:
nította, hogy ® tolvaj senki más nem lehet,
I{aduly János bányász összeveszett Herbán
ügyvéd.
mint Zömben- Sándor pincér, aki nála alkal- Fetruval, mivel ez nem akart neki pálinmazásban volt, de biztosat nem tudhatott kát fizetni. A veszekedés hevében Raduly
meg, mert a pincér december 15-én kilépett kést rántott és Herbánt szivén szúrta, ugy,
szolgálatából és odébb állott. A vendéglős hogy szörnyet halt. Radulyti a csendőrség
csak Zombor távozása után vette észre, hogy letartóztatta. — Petrozsényban Sárvári Mihály bányász arról vitatkozott Kazun Szünmeglopták és azonnal jelentette az ügyet a időn nevü bányásztársával, hogy melyik vikiskunhalasi csendőrségnek. A csendőrség tézebb nép: a magyar vagy az oláh? Anyaztán minden intézkedést megtett .arra vo- ínyira összevesztek, hogy Sárvári dühében
natkozólag, bogy a tettes, az ellopott részvé- bányászcsákányával egy ütéssel agyoncsapnagy Választóban
pírisi,
nyeket ne értékiesit'hesse. Körözése a szegeid! ta Kazant.
rendőrséghez is megérkezett, amely/ben rész— A várparancsnok haditörvényszék
berlini, bácsi Bonbonnierletesen le volt irva az eltűnt részvények is- előtt. Konstantinápolyból jelentiK : Janina Eszmertetése. A szegedi rendőrség a körözést el- szád basát, Janina várának volt parancsno» a limnif
küklötte a szegedi banklliázaklhoz és értesítet- kát, aki éppen most szabadult ki a görög
fogságból, haditörvényszék
elé állítják, mert
t i m t . babsiUmfny, Uate az intézeteket, bogy ha esetleg a tizenegy azzal vádolják, ihogy a parancsnoksága alatt
részvényből, amelyeket a vendéglőstől loptak volt várat elárulta a görögöknek. Uj-török
el, valaíkii értékesíteni akarna egyet, értesít- részről azt mondják, hogy ezt a vádat okpattén.
GyBwílc$^«!j(r
sék mindjárt a rendőrséget. Tegnap délelőtt iratokkal tudják bizonyítani. A görög lapok
egy jól öltözött fiatalember állított be Szécsi jelentése szerint Esszád basa abban az esetben, ha a haditörvényszék fölmenti, lemond
Ede Kigyó-nteai bankházáha. Bevezették a török hadseregben viselt tábornoki rangSzéesiliez, akinek előadta, hogy ő több érté- járól és visszavonul Janinába.
kes részvényt szeretne eladni. A bankáir ér— A szegedi nő és háziiparcgyesület
deklődésére aztán elővett a zsebéből tizenegy tudatjla a_közönsógigel, hogy január 1-én
darab vasutas részvényt, amelyekben Szécsi megkezdődik a tanév második fele. Növen- K l a u z á l - t ó 1. j z .
T c t c f o s : 251. s z .
azonnal felismerte a rendőrség általi keresett dékek felvtéekie a Margit-utcai polgári iswtíirészvényeket. Észleletét azonbán nem árulta kola igazgatójánál jelentkezhetnek, tandíj
havonta 5 korona.
AZ
UJ
el, hanem azt mondotta az idegennek, hogy a
—
A
Korzó-mozgó
karácsonyi
mUsora
részvények árát nem birja egyszerre megállapítani, hanem azokat hagyja ott és dél- Szeged város közönsége nem jöhet zavarba,
hogyan töltse el kellemesen a karácsonyi ünGummiután menjen el a pénzért. Igy is történt. A
nepeket, mert a Korzó nagymozgó igazgató&ark£>t>
fiatalember eltávozása után Szécsi azonban sága olyan műsort állitott össze, hogy abértesítette a rendőrséget, amelynek részéről ban mindenki megtalálhatja a maga szóramár a kora délutáni órákban megjelentek a kozását. Csütörtökön két hatalmas dráma
bankban Jenei Mihály és Abonyi Kálmán kerül vetitésre: „A vörös por" és Natosa".
m"w«9M VMti.jtt
detektívek. A detektívek elrejtőzködtek Szé- Az első izgalmas részletekben bővelkedő kaeleganciára
landor-történet, a második pedig cowboycsi szobájában és vártak. Déliután öt óra táj- dráma, bravúros lovasmutatványokkal. Ezek
ban ismét megjelent az idegen és melegen mellett nagyszerű humoros számok egészí'vafo-mit ad.
érdeklődött, hogy mennyit kap a részvé- tik ki a műsort. Pétneken teljesen uj pronyedért. Ekkor aztán előléptek a detektívek, gramot állitott össze Vass Sándor igazgató,
a peches fiatalembert karonfogták és bevit- amely a legkényesebb Ízléseket is kielégíti.
ték a városházára. A rendőrségen aztán val- „Az emberirtff' cimü három föl vonásos bűnügyi dráma mellett műsoron lesz „Az oroszlatni kezdték. It kiderült hamarosan, hogy az lán mátkája" is, amely a kiematográfia csoillető tényleg Zombor Sándor és a részvénye- dás alkotása. A humoros képek szintén ujak
ket pincérkedése alatt lopkodta össze igen lesznek. Érdekesnek tartjuk fölemliteni, hogy
szorgalmasan. Azt is megállapította a rend- a Korzó-mozgó tiz tagu zenakara is külön
őx-ség, hogy a jeles férfi már lopásért 3 évi karácsonyi kisérő muzsikát szolgáltait a kébörtönt ült. Zombor azonban dacára a meg- pekhez, csupa klasszikus müvet ad elő a
drámákhoz és vig indulókat a humoros kédönthetetlen tényeknek, a leghatározottab- pekhez.
í "4 m
»

ü6yvétm mot)amat

t)r. Balogh Marcell.
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színház, művészet.

nyim-nyám tengődés az élete. A 'kritikusnak
is van szíve és szeretne segíteni a színházon.
De ha nem lehet.
A szinház művészi irányításában kellene változásnak történnie. Mostani állapotában olyan, mint egy elszabadult szekér, a
melyben a lovak irányítás nélkül ballagnak
előre. A gyeplő a nyakuk közé van vetve. Az
a sok ember, aki a régi jóihirü intézmény
sorsát igazán a szivén viseli és mostani hanyatló állapotában is csaknem naponta ott
üt a félig üres nézőtéren, bizonyára jó szívvel kívánja a szinház sorsának mielőbbi
jobbra fordulását. Művészi sikert óhajtunk
a szinház karácsonyfájára, a közönyt fölrázó, a művészeket lelkesítő sikert, — a többi majd jön magától.

Szinházi műsor:
CSÜTÖRTÖK délután: Éva, operett.
CSÜTÖRTÖK este: Szentivánéji
álom,
szinmü. Bérletszünet.
PÉNTEK délután: A nevető férj, opeKárász-u., Ungár Mayer-palota. TsflfBfl 11—W, rett.
PÉNTEK este: A mozikirály,
operett.
Bérletszünet.
SZOMBAT: A zöld frakk, vígjáték. Páratlan 313.
VASÁRNAP délután: Az ördög, vígjáHasznált
ték.
VASÁRNAP este: Leányvásár, operett.
Páros 3/3.
ajándék-dobozok
gyönyörű

választékban

h'llliflilllUiBMWhillW

HlllszDha herendezÉs

jutányos árban eladó.
Tudakozódni

lehet a

KIADÓHIVATALBAN,
K á r á s z - u t c a
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s z á r a .
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Alapíttatott 1765. évben.

SZEGED,

klauzAl-tér.

Megérkeztek a legújabb dlvatn, őszi és téli Boreallnó
Habig, Oynklts és P i c h i e r kemény és puha kalapok,
sepkák, azőrme&rúk, legntolsó divatú nyakkendők,
keztyfik, férfi fehémemOek, harisnyák stb. Minden
ári-divatcikk nagy

választékban van raktáron.

Javítások, szolid árak

mellett,

elvállaltatnak.

Nagy
karácsonyi
tombola

a Royal-kávéházban
Karácsony első és második napján, (25-én, csütör-

tökön, és 26-án, pénteken).

FOGAS
Mtooflen használható a valódi fogaktól
«
teljesen
f .T^ K é t M továbbá arany koronákat és
to^brié arany hidakat jutányos árak mdiett
Wübkk 12 óra alatt lesznek káeéégttva. Bárf a i b a javkást 4 óra alak készítek.

• A K T A ÁGOSTON fogtecfaaika*.
t • hu

Karácsonyi elégia
(Saját tudósítónktól.) Himnuszt szeretnénk zengeni a szinház karácsonyáról, de a
lant nem adja ki a hangot. Ezen a helyen,
ahol minden nap hűségesen beszámoluk arról, ami a papirfalak között történik, az ünnepi napota talán szabad magasabb nézőpontból itélni az egész intézmény fölött, melynek a bírálat adja meg a megélhetéséhez
szükséges levegőt.
Sok mondanivaló ugyan nincs a színházról. Elégikus hangulatban éri meg a karácsonyt és az év végét. Sokáig titkolta
mindenki, amit mindenki tudott: hogy a
színházra rossz világ jár; ritkán van jelentős számú közönsége, telt háza pedig a szezon első felében talán egy-kettőnél több alig
akadt. Irodalmi, vagy művészi értékű sikere
még kevesebb volt eddig. A szinészek kedvüket vesztették; elszökdösnek, vagy nem
játszanak. Apatikus hangulat üt a domború
palatető fölött, melynek ereszén szárnyaszegett galambok gubbasztanak . . .
Mi lehet ennek az oka? Senki sem tudná ugy hamarjában megmondani. Sokféle.
Légelsősorban az, hogy a színtársulat sem
teljesnek, sem helyét megállónak nem mondható. A színigazgató az idén tavasszal kapta meg a színházat további három évre, a
most folyó szezonnal együtt tehát négy éves
ciklusra kellett berendezkednie. Alaposan újjászervezte a társulatát. Szeptemberben, a
játék kezdetén, vége, hossza nem akadt a
bemutatkozásoknak.
A különös izgalom
azonban nem tartott sokáig. Az első hetek
elmultával kiderült, hogy az uj tagok közti!
legfeljebb csak egy, vagy kettő állja meg jól
a helyét. A többi kisebb színpadokra való és
a szegedi szinház művészi színvonalának
nem felel meg. Fölmondottak tehát a társulat felének; jövő szeptemberre sok vidám
úrfinak és suhogós ruháju miivészkisaszszonynak útilaput kötnek a talpára.
A szinház igazgatóiát alaposan felültették. Most maga vallja kárát. A feltűnően
gyönge erőkkel nem mer nagy föladatokra
vállalkozni. Semmi sem klappol ugy, amínt
kelíene. Jó darabok is ritkán akadnak. Előkerülnék tehát a lomtárból a lejátszott darabok, de ezek sem azok, melyek kíá'Uották
a nagy viharokat és! hdsszu életre méltó
gyöngyszemeiknek bizonyultak, — hanem
csak a három-négy év előtti operettek és vígjátékok. melyekhez még meg van a díszlet,
meg a garderobe. Szükségből való reprizek.
Es még ha legalább valami nagyon sikerültek lennének! De nem. Ne adj isten, hogy a
közönség lelkesednék olyan keringőért, melyeikre egy farsangot már végigtáncolt. A
kritikáról jobb nem beszélni. Semm! se jó
neki. Se meleg, se hűvös, csak amolyan

december 35.

* Karácsony a színházban. Karácsony
két napján összesen négy előadás lesz a
színházban. Csütörtökön Éva, Lehár nagy
sikereket ért operettje, kerül szinre, mig este
a Szentivánéji álom megy abban a szereposztásban, melyben annyira méltányolta fölelevenitése alkalmával a közönség. Pénteken
délután A nevető férj-en 'mulat a közönség,
este pedig A mozikirály, ez a pajzán, dallamos muzsikáju operett kerül előadásra.
* Az ördög — délután. Vasárnap délután kerül először délutáni előadásban színre az Ördög, még pedig az edldigi szereposztásban, Almássy Endrével a főszerepben.
* Katonadolog. A szinház legközelebbi
újdonsága, amely máris foglalkoztatja az
énekes személyzetet, Béüdíi Izor és Zerkovitz
legújabb operettje, a Katonadolog lesz.

Délmagyarország
előfizetési ára Szegeden:
24.— kor.
12.- „
6.— u
2.- „

egy évre .
félévre
negyedévre
egyhónapra

Vidéken:
egy évre .
•
félévre
negyedévre .
egy hónapra
•

•

28.— kor.
14.,
7.- *
2.49 t.

,
j
j I I j ö í E E E E E E E E E E E E E E E

|
j
aj ujj alja

!« a

a a ím ijtf ijí]j~Gi Íja)

1913.

december25.DÉLMAGYARORSZAG313

n

DgeviAQVARORSZAO

közoktatás,

URÁNIA
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•

t> részben.
Az egyetlen
szült

helyszínen ké-

felvétel.

Egy amerikai g y á r n a k
lesztinában

készült

Pa-

filrnie.

Kizárólagos előadási
joggal!

vvvv
Karácsony

másnapján

és szombaton

ilhmmltfm

Mártírok
D r á m a 3 felvonásban.

A

főszerepet

a

ki-

váló berlini művész,
Teodor

Burghardt

játsza.
V V V V

Előadások

mindkét

délután 2 órától
szombaton

fél 6-tól

ünnepnapon
éjfélig,

POLLO

H u s z o n ö t évvel a z e l ő t t és m a .
— Egy kis iskolai anyanyelvi statisztika. —
Irta: Síriegl F. József.

*

folytatólag.

Nem tudom, hogyan nézett ki ezelőtt huszonöt esztendővel Szeged, minthogy én is
afféle „gyütt-ment" ember vagyok Szegeden,
az azoniban tény, .hogy egyik legelső gyermekkori emlékem, mely még most is meglepően eleven színekkel van emlékeim tárházában elraktározva, mert megkapó és mélységes hatást gyakorolt reám, a szegedi árvíz
egy képe. Első elemista lehettem, mikor
apám bevitt magával a városba. Nekünk
alsó-temesieknek Versec volt a mi városunk.
Itt és/ akkor láttam életemben először majmát — de sokat láttam már azóta embertársaim közt! — és — panorámát. A majom látása, annak sok mindenféle bohóckodása mulattatott ós — büszkévé tett. Elgondoltam,
mint fognalk irigykedni pajtásaim, ha elmesélem nekik, hogy majmot, amit ők eddig
legföljebb képes-könyvben ha láttak, én
most elevenen láttam, ott ugrált, táncolt, mókázott közvetlenül ellőttem. A panorámában
látottak azonban könnyeket csaltak a szemeimbe. A szegedi árvíz képét láttam a panorama üvegén keresztül. Emberek, asszo- j
nyok, gyerek ele menekültek eszeveszetten a \
rohanó ár élői. Ebiből a menekülő tömegből I
legjobban, egy, a többitől elmaradt, asszony 1
ragadta meg figyelmemet és részvétemet,
ment alig tudta már magát vonszolni, szinte
leroskadt a hátán hurcolt teher alatt. Attól a
tehertől pedig bizonyára a v.ilág minden
kincséért sem. akart, szabadulni, lévén az a >
teher az ő legdrágább kincse: 3—4 éves fiacs- I
kája, aki egy puttonyban ült. Sok szép képet láttáim, már életemben, de, ne vegye tő- 1
lem rossz néven se Nyilassy, se Károlyi, egy j
kép sem gyakorolt oly szívbe .markoló ha- \
tást reám, mint ez. Festője pedig bizonyára j
nem volt festőnek kiilömb festő, mint költő- {
nek költő Hazafi Veray János, vagy mint !
íróknak irófc a ponyvairodalom ismeretlen j
szerzői. iA piktúra történetirója bizonyára 1
nem jegyezte fel ezen az ámvizkép festője- j
nek ia nevét, bár képe sohasem fog elmosódni az emlékemből, amint nem felejtjük él sohasem a ponyva utján gondolatvilágunkba \
jutott tündéreket, királyleány óikat, király- j
fiakat, boszorkányokat és vasorrú bábákat.
Ez a kép volt az első kapoes, mely szivemet és lelkemet Szegedhez fűzte és mélynek immáron több, mint egy évtizede vagyok
büszke polgára, aiki itt már nem gyütt-mentnek, hanem igazi rézbőrűnek érzi magát.
S ha a huszonöt év előtti Szegedet nem
iis tudom elképzelni magamnak, szélílemi életének egyes vonásai markánsul megelevenednék és kidomborodnak ellőttem, ba az akkori közép- és középfokú iskolák értesítőinek
a lapjait forgatom. Azonban nem ezeknek az
értesítőknek az ismertetése a célom, mert talán az olvasóközönséget sem érdekelné, de
meg az én kedves szerkesztő barátom: Pásztor Jóska .is tiltakoznék ez ,ellen (tekintettel a
helyszűkére vagy másért!) Voltaképpen nem
akarok én itt egyebet, mint egy pár megbízható számadat alapján: Szegednek az iskolák álltai való magyarosító szerepére rámutatni és a mai állapotot a huszonöt év előttivel összehasonlítani. Ez az összehasonlítás
Szeged minden lakosát és barátját 1 diszkévé teheti, mert bizonyságát láthatja benne,
milyen óriási lendülettel haladt egy negyed
század alatt városunk kulturális fejlődése az
iskoláztatás terén.
Huszonöt évvel ezelőtt, tehát 1888-ban
Szegeden összes 5 iskola volt, mély a népiskolánál magasabb fokú, még pedig névszerinti a városi főgimnázium 475 magyar, Ife
német, 40 román és szerb (egy rovatban em
liti őket a statisztika!) és 15 más; az állami
főreáliskola 129 magyar, 56 német, 6 szerb,
0 román és 1 más—; az állami f elsőkereskedelmi iskola 68 magyar, 20 német, 5 román, 5
szerb és 3 más —; az I. (most II.) ker. áll.
polgári fiúiskola 231 magyar, 126 német, 5

mozgósz1nház

A9!at az emberben.
((Méltóságos asszony).

Dráma 5 fe vonásban. Előadadják a legelső párisi művészek !

Harácsonq másodnapá
jn l StflSER 11
Az anyai szeretet.
Dán dráma 3 felvonasban.
Előadják a kopenhágal udvari
szinház művészei.

A bálvány szeme.
Bűnügy! dráma 3 felvonásban.
Előadások

2 órától folytatólag,

m
Hirdessen

a

Délmagyarországban.

TELEFON 807.

Karácsony első napján
Szenzációs

detektivdráma

Kandin
is társa.
3 felvonásban.

Az ABROSIO filmgyár felvétele !
Karácsony másodnapján és
szombaton

fi kalandornő
hálójában.
Párisi történet 3 részben.

A legelső párisi színészek
előadásában.
V V V V

Előadások mindkét ünnepnapon
délu.án 2 órától éjfélig.
Szombaton Vi6, V«8 é s 9 órakor.
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Az

román, 3 szerb és 2 más ajkú tanulóval, végül megvolt még- a kath. tanítóképző rnnntegy
60 növendékkel, akii lenek egy harmada volt
idegen ajk u. Ebbe az öt iskolába tehát egy
negyedszázad előtt 1420 tanuló járt, aikik közül 958 tanuló, tehát 67.46% volt magyar és
402 fins, vagyis 32.54% másajku.
A lefolyt huszonöt év ailatt megnyílt:
1894-ben községi jelleggel a második (most
III. iker.) polgári fiúiskola, most. már állami
jéllegü!
Ugyancsak 1894ben a fa- és fémipari
szakiskola, mely
1908-ban szeiweztetett át felső ipariskolává, ugy azonban, hogy
1911iben a faipari szakiskola külön tagozat gyanánt visszaállíttatott;
1908-ban az állami főgimnázium,
lSll-ben a városi feilsö kereskedelmi iskola.
iA népiskoláknál magasabb fokú iskoláik
száma tehát az 1888.—1913. óv közti negyedszázad alatt épen. megkétszereződött.
Elibe a tiz iskolába az 1912—13. tanévben összesen 3725 tanuló járt, alkik közül magyar volt 2832, ami 76%-nak íeiM mag, idegen ajkú 893, Vagyis 24%.
Ha részletezve egymás mellié állítjuk a
25 év előtti létszálmot a legutóbbi mellé, igy
fest a kép:
1913-ban: magyar: 2832, német: 690, román: 6?, szerb S", mis-.'tiT
1889-ben: magvar: 938, német: 370, román: 30, szerb: 15, más: 23.
növekedés : magy.: 1894, német: 320, román: 32, szerb: 67, más : 28

cimü történe-1 dráma 6 részben.

Pompás

kiállítás!!!

Remek

felvétel!

Rendes

helyárak!!

Kedvezményes bérletjegyek
nem érvényesek. A számozott
helyekeidre v á l t h a t ó k az
URÁNIA pénztáránál.
Az előadások nem folytatólagosak,
vasárnap pont 2, 4, 3/«6, ' 28 és > 410,
hétköznapokon

pontosan 9, 7 és 9

órakor kezdődnek.

elsőrangú szórakoztató műsorról gondoskodik az

URÁNIA
igazgatósága.

Ebből az összehasonlitáeiból mindenekelőtt és azt hiszem örvendetesen szembeötlő
a magyarság aránytalan megnövekedése,
2832 magyar tanulóval szemben 893 másaijku
látogatta a legutóbbi iskolai évben a szegedi
iskolákat. Míg tehát a magyarság létszáma
keréken megháromszorozódott, addig az idegenajkunké csak
megkétszereződött.
•Ez a megállapításom e tárgyról való
beszélgetéseim során még tanügyi embereket
is meglepett, hiszem, hogy még jobban fogja meglepni a nagyközönséget, mely e tekintetben a dolog természeténél fogva teljesen tájékozatlan,
•A magyar tanulók szálmának ez a fölényes megnövekedése amellett bizonyít,
hogy a magyarság a legutóbbi huszonöt év
alatt mind több és több érdeklődést tanúsít
a kutturórtékek iránt és hogy e téren az
idegenajkuak nem tudnak véle lépést- tartani. A mai szomorú, sivár viszonyok mellett
ez is valami, örvendetes továhtó, hogy az
idegenajkunk köziül azok, a;kík töblbé-kevósbbé, de inkább többé, mint kevésbbé contriifiugailis törekvéseket árultak el mindig, aránytalanul kisebb számmal Vannak képviselve,
mint a magyarsággal mindig együtt érző,
nemzetiségi tendenciáktól ment svábság.
1913-ban a németajkúnk száma 690, a többieké (román, szerb és valamennyi többi idegenaijikué) együttvéve 203 volt.
Ha minden magyar város csak megközeütőleg is ugy teljesíti kulturális feladatait,
mint Szeged, a magyarság hegemóniája, bármily hangosan és türelmetlenül lárirnázhatnak is a nemzetiségiek, állandóan erősödik és ez a jövőre nézve a legszebb reményeket keltheti bennünk. Erre a reményre pedig mindnyájunknak olyan nagy szükségünk
van.

1913. december 25.
lagos hangja, érveinek csoportosítása szinte
elemi erővel hatnak. Lendülettel, emelkedettebb nézőpontból szol a DMKE kulturális tennivalóiról, általában a kulturális föladatokról, majd a legnagyobb tájékozottsággal és
tárgyilagossággal a főiskolai internátus létesítéséről és reális megalapozásáról. A memorandum szerzője a szegedi állami főgimnázium tanári karának egyik kiváló tagja,
Kende Ferenc, aki mint értesülünk, a főiskolai internátus vezetője lesz. Kende Ferenc
iránt a közoktatásügyi kormány is már több
izben adtia jelét bizalmának, amidőn gimnáziumi érettségi vizsgákhoz kormányképviselőnek küldte ki. Kende nagy szolgálatot tett
már Szegednek is, amikor négy évvel ezelőtt a minisztérium megbízásából itt szervezte a nemzetiségi tanárok részére a nyári
tanfolyamot. Most, amikor ez uj nagyjelentőségű kulturális intézmény élére kerül, távozása határozott veszteséget jelent a városnak.

mulatsagok.
)( A Lioyd-Társulat sziiveszter-estélye.
•A LloydMársuJiat .Slziílivesziteivestély© mulatságos, bizarr befejezése lesz e végzetes szánva évnek. A kabaréelőadás mulatságosabbnái mulatságosabb számai igazán elfelejtetik ez év minden szomorúságát s mintegy beköszöntője lesz egy remélhetőleg kellemesebb
eszten dőnek. A kabaré-előadáson szét epei
Szeged miniden nagy embere, akik, ha nem
is a dobogón mutatkoznak be a közönségnek,
de a mozivásznon fognak mosolygós ábrázattal megjelenni. Egy igen jeles tollú szegedi
iró lantján pengeti el az év történetét. — A
szellemes strófákat Heltai Jenő konferálja,
aki különben a kabaré főrendezője és számos aktuális verssel, kabaré-dallal, monológgal fog derűs hangulatot kelteni. Szebeni
Margit gyönyörű kuiruc-dulokat, mlg Sümegi Ödön ügyes müdalokkal fog szerepelni.
Gömöri Vilma, alki már tavaly is oly nagy
sikerrel vett részt a Lloyd kabaréján, az
idei műsoron is hangulatos apróbb versekkel, melodrámákkal fogja a közönséget gyönyörködtetni; az a rokonszenv, amely színpadi szereplését kiséri, bizonyára az intimebb
körű estélyen még nagyobb arányiban fog
'megnyilvánulni. Hilbert Janka, a szinház
koloratur énekesnője többek között Grieg:
Király leány ült a bástya fokán, továbbá
Mozart: Aris Figaróból cimü énekszámokkal
szerepel. Gömöri Vilma és Heltai Jenő Gábor Andornak egy kabarétréfáját: Feleségem kalapot vesz, adják elő. A műsor egyik
kiváló pontja lesz Déry Rózsi és S oly mos y
táneduettjei, többek között a tangó bemutatásával. Déry Rózsi és Solymosy Sándor
számos kabaré dalokat, szellemes verseket,
aktuális strófákat, duettekkel fokják a közönséget mulattatni. A műsor befejezése egy
mulatságos egyfelvonásos
vígjáték
lesz,
melyben Pállrna Tusi, Szebeni Margit, Heltaii és Sümegi szerepelnek. Ez a műsor igazán oly változatos és sokat igéró, hogy az
est sikere fölltétlenül biztosítva van, amelynek érdekében a rendezőség az agilis TUimmer Fülöp élén állandó permauenciában
van s a jegyek is már nagy részben előjegyezve vannalk. Akik nem gondoskodtak vcllna asztalról, azok szíveskedjenek a Lloyíd'társulat szolgájánál érdeklődni, akli a Lloyd
helyiségében (Kass-kávéház) állandóan rendelkezésre áll.

(o) A DMKE főiskolai ínf rnétusa
Budapesten. Most került ki a sajtó alól egy
nagyértékü memorandum, amelynek alapján
— mint értesülünk — a Délmagyarországi
Magyar Közművelődési Egyesület vezetősége azt a javaslatot terjeszti a legközelebbi
(január 4-iki) rendkívüli közgyűlése elé,
hogy a DMKE központja- létesítsen Budapesten egyetemi hallgatók részére és pedig
bőröndös é s finom bőrdiszművek készítője
kifejezetten a Délvidék, a mi vidékünk egyetemi ifjai részére internátust. Telhát nem ke- HMSMfU 12.
SZEGED,
IsHOlMlfü 14.
leti internátust, nem albán, nem török, nem Prófétával szemben. — Brauswetter órással szemben.
bolgárok és nem is középiskolai tanulok részére, hanem Szeged és a Délvidék egye- Karácsonyi és újévi Occasió!
temre kerülő fiai védelmére és magasabbSzegeden és a délvidéken hiánytrendű nevelésére. Meggyőző erővel fejti ki
pótló, teljesen modern berendezésű bóröndüzlet és műhely.
a memorandum ez intézmény szükségesséRaktáron saját készítésű, valamint
gét s részletes pontossággal jelöli meg az
külföldi utazócikkek és bórdiszirányelveket, amelyek a megalapozás körül raűárú-különlegességek.
J vitások é s rendelések
figyelembe veendők. A memorandum egész
elfogadtatnak.
' tartalma, eszmemenetre, komoly, tárgyi- T e l e f o n : 1 2 - 5 9 . <>•• T e l e f o n : 1 2 — 5 9 .

LACHER JÓZSEF

913. d ecember 14.

KAVE és TEA

kivonat KOTÁNYI JÁNOS árjegyzékéből
NYERS KÁVÉ
Jamaika Vs kg
Portorico Vs kg

K
K

Cuba Vs kg
Arany |áva Vs kg

K
K

160
190

2*00
190

PÖRKÖLT KÁVÉ
Saját vilianyeröre berendezett gőzkávépörköl
Jó minőségű Vs kg
Finom minőségű Vs kg
Legfinomabb keverék (Cuba, Arany, Menadó, Mocca) Vs kg

lémből
K 1 80
K 2*00
K 2 40

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

2 50
3 00
5 00
6.00
6 00
0 80

RUM
1 liter családi tearum
K I -80
1 liter finom Brazíliai rum
K 2 35
1 üveg 7io liter finom Jamaika rum. . . . K 3 - 3 0
Vidéki megrendelések utánvéttel franco pentosan
eszközöltetnek.

KOTÁNYI JÁNOS
kávé- és tea-nagykereskedő.

Budapest, Bécs, Berlin,

Abbazia

Szeged, Kárász-utca 5. sz.
Bútor z&llltásokat
ben é s
ározást

hely-

vidékre, berakszáraz

raktár

helyiségben eszközöl

Ungár

Benő

szállító
S z e g e d , Jókai-utca t . s z
Telefon 34.

3968—1913. végr. szám.

DEDMAQYARORSZÁO

törvénykezés.
§ ítélet a Springer-ügyben. Ma délelőtt hirdette ki Hevesy Kálmán tanácselnök
az ítéletet Springer Jenő kunágotai kereskedő csalárd bukási biinpörében. Mint ismeretes, Springer a felleségével, Hochwald
Hermán és Kornacker Ferenc kereskedősegédekkel, továbbá Steinberger Mórral és nejével együt't került a vádlottak padjára.
Négy napig tárgyalta a szegedi törvényszék
ezt az ügyet és hétfőn este fejezték be a
pörbeszédeket. A bíróság Springer Jenőt hat
hónapi fogházra ítélte, Steinbergeréket és
Hochwaldot, akiket Eisner Manó dr. védett
és Kornacker Ferencet, akit Komis Béla dr.
védett, a vád alól fölmentette a törvényszék.

kozgazdasag.
A budapesti gabonatőzsde.
A határidőpiaeon ma általánosságban
az volt a vélemény, hogy a két napos ünnep előtt minimális üzletnél változatlanok
.lesznek az árak. A forgalom csakugyan a lehető legcsekélyebb volt, noha mindössze 2—
3 ember tartózkodott a kuliszban. A buza
iránya azonban néhány fillérrel javult. Kisebb fedező vásárlások fordultak elő, mert
hótakaró még most sem védi a vetést, már
pediig el kell készülve lenni arra, hogy esetleg a karácsonyi ünnepen is keletkezhetik
fagy, amely kárt okozhat a vetésben. A többi cikk jegyzése is javult.
Buza áprilisra 11.39. Rozs áprilisra 6.61.
Tengeri májusra 6.59. Zab áprilisra 8.45. A
készáruvásáron stagnáló az üzletimenet,
A budapesti értéktőzsde.

Árverési hirdetmény.
Alulirt birósági végrehajtó az 1881 évi
LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré
teszi, hogy a szegedi kir járásbíróság 1913.
évi 28213. számú végzése következtében dr.
Barta Dezső ügyvéd által képviselt Magyar
Agrár és Járadék bank rószv. társ. javára
1500 kor. s jár. erejéig 1912. évi december
hó 3-án foganatosított kielégítési végrehajtás
utján le- foglalt ós 740 kor. becsült következő ingóságok u. m. különféle zsákok, kátrány
papír, deszkák stb. nyilvánlos árverésen
eladatnak.
Mely árverésnek a szegedi kir. járásbíróság 1912. évi V. 4074/1 számú végzése folytán 1500 kor. tőkekövetelés, ennek 1912, évi
julius hó 15. napjától járó 6°/o kamatai és
eddig összesen 159 kor, 26 fillérben bíróilag
már megállapitott költségek erejéig Csilagutca 10 szám alatt leendő eszközlésére
1913-IK ÉVI DEC. HÓ 30-IK NAPJÁNAK
DÉLELŐTT»/«/.2 ÓRÁJA HATÁRIDŐÜL
kitüzetik ós altihoz vonni szándékozók oly
megjegyzéssel hivatnak meg, Ihogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-e. 107., 108.
Ü>-a értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek szükség esetén beesáron alul
is elfognak adatni.
Elsőbbséget igénylök ennek, az árverés
megkezdéséig való érvényesítésére felhívatnak, amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és fel elfoglaltatták és azokra kielégitesi jogot nyertek volna, jelen árverés az 1881. LX. t.-c. 120. §-a és az 1908:
XLI. (41.) t.-cikk 20. §-a értelmében esek javára is elrendeltetik.
Szeged, t913. évi december hó 5-én.
FARKAS,
kir. bir. végrehajtó.

A mai előtőzsde forgalma még a tegnapinál is kisebb volt, mert ma már a közeliévé ulltimöhalasztás előmunkálataival foglalkoztak a kuliszbau, a játékos élem pedig
a kettős ünnep előtt u j üzlet kötésétől tartózkodott. A nemzetközi piacon a magyar hitelrészvény tartott áron cserélt gazdát, a helyipiacon a rimamuráaiyi részvény a béosi vaspiaccal egyetértésben 1—2 koronával csökkent, a magyar bankrészvényt is kissé olcsóbban kínálták. A zárlat bécsi arbitrázsvásárlás nyomán valamivel barátságosabb.
A készárupiac üzlettelen. A járadékpiac
gyönge.
Kötések: Magyar hitéi 839,25—840,25.
Jelzálogbank 435. Leszámitolóbanik 525. Magyar bank 537.50—580.25. 4 százalékos koronajáradék 82.42—82.45. Osztrák Magyar államvasút 708.50. Közúti vasút 630.50-631. Rí
mamurányi 642—642.50. K e T e s k e d é l m i b a n k
3828—3834. Mercur 273—273.50. Magyar villamos 522.50—523.
A bécsi

börze.

Kötöttek: Osztrák hitel 631.75. (Magyar
hitel 838. Angló-bank 348.75. Unióröank 601.
Bankverein 517. Landerbank 528. Dohányrészvény 423. Alpesi bánya 789. Rimamniirányi 641.50. Prágai vasmű 2503. Skoda 779.
Osztrák államvasút 708.50. Lombard 102.75.
Déli vasút 245.50. Török sorsjegy 231.50.
Márka készpénzért 117.68. Az irány az előtőzsdéai ingadozó, a vasértékék továbbra is
gyöngék, egyébként az irány nyugodtan tartott.
aaaaaaaaaartaaaaaaseaaaaasaaaaaaaaaiai.aaaaaaafao*''

Felelős szerkesztő ; Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Vérnay L.
vaseusmsaiaaaaaaaaaaiascannaabaaaanaaaahsana

15.

Ön ugy pazarolja a pénzét!!
mint aki a gyertyát mindkét végén égül,
ha nem olyan villamos izzó körtéket használ, mely a legújabb módszer szerint készül,
hosszú élettartamúak és nagyon gazdaságosak. — Minden egyes izzókörte saját
eégemmel van ellátva.

Mim

n\mm

44.651—1913. II. szóm.

Hirdetmény.
A III. osztályú adó alá tartozó jövedelmek
bevallása tárgyában.
Az ,adózóik kötelesek 1914, évi január 20-ig
üzletük, -vállalatok, vagy egyéb baszouthajtó
foglalkozásuk után az adóévet megelőző három évi, vagy ha az üzlet, vállalat vagy foglalkozás annyi év óta még fenn inem állana,
az annak megkezdésétől számítandó, illetőleg
fennállása idejére cső kereseti vagy üzleti
tiszta nyereményt bevallom.
Évi tiszta nyereménynek az üzletből vagy
foglalkozásból eredő összes jövedelemnek az
a része, mély az üzlet vagy foglalkozás folytatásához szükséges kíiadálsotk levonása után
ferimarad; az üzilettulaíjdonQSinaks általában
az adófizetésre kötelezettnek oly kiadásai azon
ban, melyek nem az üzlettel vagy foglalkozással járnak, hanem akár magának, akár
periig a családjának és hozzátartozóiinak fentartására szolgálnak, a jövedelemiből, keresményibőll le nem vonhatók.
Aki több vállalatból, kereset-, illetőleg jövedelemforrásból huz jövedelmet, köteles
minden egyes vállalatról!, üzlettől vagy keresetről küllőn vallomást adni.
Azok az adókötelesek, kik segédékkel dolgoznak, tartoznak a vallomáshoz segédmunkásaik jegyzékét csatolni, mély jegyzékbe a
segédek nevei, az üzlletbe vagy foglalkozásba
belépésük ideje, havi vagy évi fizetésük pontosan kiiteendő.
Az az adózó, aki az adókötelezettek és
adótárgyaik összeírása után lép a III. oszt.
keresetaidókötdlesek sorába, adóköteles üzletének megnyitása napjától számiltott két hónap
alatt köteles vallomást adná.
A III. osztályú kereseti adó alá eső j övedelem nék bevallására, vallamint az üzletben
alkalmazott segédek bejegyzésére .szolgáló űrlapok az adózóknak a községi elöljárók (vára-i adóhivatalok) által ingyen szolgáltatnak
ki.
A bevalló az űrlap egyes rovatait kitölteni s annak bizonyításául, hogy az adatokat
saját tudásához képest pontosan és lelkiismeretesen közölte, eskü helyett polgári becsületszava zálogául: nevét, vallamint a bevallás napját és helyét aláírni köteles.
E vallomás fentebb kitűzött határidő alatt
a községi elöljáróságnál (városi adóhivatal nál) nyújtandó be.
(Mindazok az adózók, kik üzletüket, vállalatokat/keresetüket, vagy iövedélemforfásukat az államkincstár megrövidékére irányított szándékból az adókötelezettek és adótárgyaik összeírása alkalmával akár szóval akár
Írásban valótlanul mondják be vagy eltitkolják, avagy vallomásukat bizonviitíhatólag hamisított, adatokra alapítják, m adótárgynak
egészben vagy részben történt eltitkolásával
elkövetett jövedéki kihágás miatt az 1909. évi
XI. t.-c. 93. (1913: 50.000. sz. hív. összeállítás
201.) §-a értelmében büntettetnek.
A nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek igazgatóságának és felügyelőbizottságának tagjai, a jelenléti
jegyekért
járó összegekre nézve, valamint az ily vállalatok és egyletek ügynökei ügynöki, dijaikra nézve vallomást adni nem tartoznak. Ezeket az összegeket, az illető vállalatik és egyletek kötetesek bevallani, illetve kimutatni.
(1875: XXIX. t.-c. 16.
1909. évi 126686.
pü.-min, körrend.)
Kélt Szegeden, 1913. óvá december hó.
A m. kir. pinzQgylg*?:g«tó«éc
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Városi

Ihieny A, gyógyszer, baizsaam
segítséget nyújt bármely betegség ellen
különösen a légzési szervek inegbetege
déseinél, köhögés, elnyálkásodás, gége
<atarrhus, tüdőbaj, étvágytalanság, rossz
emésztés koleraszerti betegségeknél, gyomorgörcs esetén. Külsőleg az összes szájbetegségeknél, fogfájásnál, mint szájvíz,
égési sebeknél és kiütések ellen kitűnően
levált. — 12 kis vagy 6 dupla vagy I nagy
peciálüveg 5 60 K. Nagyobb rendeléseknél jelentékeny árengedmény.

MA
DÉLUTÁN

ÉVA.
Operette 3 felvonásban, írták: Villner ésBodanszky, zenéjét szerzette Lehár Ferenc, forditotta, Gábor Andor.
SZEMÉLYEK:
Flaubert Oktáv gyártulajdonos
Millefleurt Dagobert
Paquerette Papita Désiré (Pipszi)
Larousse Bernát, művezető a gyárban
Éva
Volsin, főkönyvelő
Prunelles, könyvelő

Sümegi
Solymosi
Déry
Szendrő
Antal
Heltai
Mihó

ESTE:

SZENTIVÁNÉJI ÁLOM.
Vígjáték 5 felv. Irta: Shakespeare. For. Arany János,
Zenéjét szerzette: Mendelssohn Bartholdy.
SZEMÉLYEK:
Theseus
HyppoliU
Egeus
Hermina
Lysander
Demetrius
Heléna
Oberon
Titania
Puck
Vaczkor, ács
Gyalu asztalos
Zuboly, takács
Dudás, fuvófoltozó
rrondi, üstfoldozó
sztövér, szabó

Csiky
Csáder
Szendrő
Pálma
Körmendy

QKHITIEÍQ

masf^si

Thierry A. gyógyszerész egyefil valódi Centifólia-kenocse.

...gakaoályozs megszüntet vérmérgezési
jdalmas operáciokat leggyakrabban fe„
aegessé tesz Használatoa gyerekágyas
AklMffllI n rr isp»<l»
knél, fájő emlék tejmeginditasnal, re.JSU&E - - edés, emlőkeményedés ellen. Orbánc
reitört labak, sebek, dagadt végtagok
csontszú, fekélyek, ü es, szúrás, lövés, vágás
v. zúzódás által okozott sebeknél kitűnő
gyógyhatású szer. Idegen testek eltávolítása
mint üveg, szálka, por, serét, tüske sto , kinövések, karbunkulus, képződmények, valamint rák ellen, féreg, rothad is, kí-Ö ní/Siís,
hólyag, égési sebek, hosszú bitegseteanil
lölorduló fölíekvésnél, vérkeléseknél, fülfolyásnál, valamint kipilis esetén csecsemák<
nél stb. stb. kitttnö hatású.
Két tégely ára K 3Ü0 pénz előzetes beküldése vagy utánvét mellett kioható.
Budapesten kaphat5 TŰRÖK JÓZSEF gyógytárában vat .ím nt az
ország legtöbb gyógytárában. Nagyban THAIA1AYER és SEITZ,
Hochmeister utódai és RADANOrlTS TESTVÉREK drogériákban
Budapesten. — Ahol nincs lerakat, ott rendeljünk közvetlenül

Thierry A. „ŐrangyaT'-gyógyszertárából Pr. grada
(Rohitsch-Sauerbrunn mellett.)

Krisztinkovi cs

Solymosy
Gömöri
Szohner
Tallián
Szathmáry
Mihó
Heltai
Solymosi
Virághátiné
Sümegi

8

— HOLNAP

n
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1913. december 25.

ÜPBOHÍBUETÉSEK.

Csipke-

és szövetfüggönyök
nös gondal vegyileg
tittatnak olcsó árak
lett és rövid idő

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.

IB&BFOH

SZEMÉLYEK:
Bárdos Ottokár
Sarlott, a felesége
Brander, könyvkiadó
Etelka, a felesége
Asztalos, költő
Elvira néni
Dr. Rosensolt Sala
Böczögő Kakuk Istók
Jancsi
Manci
Mihály, erdész

lévők minden el-

Heltai
Antal
Zaborszky
Déry
Solymosi
Miklósi M.
Mihó
Szathmári
Sümegi
Szebenyi
Szendrő

ESTE

MOZIKIRÁLY.
Operette 3 felvonásban. Itták: Bernauer és Schanzer,
Magyar szinre alkalmazta: Harsányi Zsolt. Zenéjé'
szerzette: Szirmai Albert.

_ _ _ _ _

Gróf Szalay Péter
Janka, a leánya
Szigligeti Psylander'filmíró, filmszinész
és filmgyáros
Bimbó Krisztina
Varjú Mihály órsz. gyül. kép.
Kordula, a felesége
Linka, unokahuguk
Gergely Bálint
Mária Gesticulata olasz színésznő
Popelka Pál
Náci, Szigligeti irodaszolgája
A jótékony grófné
Mici
Stuci
Rendező

Szendrő
Déry
Solymosi
Miklósi
Heltai
Sümeginé
Hilbert
Balázs
Antal
Mihó
Sümegi
Edvi
Miklóssy M.
Pálma
Heltai

fog ed ható
lesznek

Szeged, Kosutli Lajos-sugárut 1. szám.
Csillárok, gázfőzők és
mindennemű gázfelszere:: lési cikkek raktára ::

Telefon: 648.

Telefon: 648.

Hagqbetstt rsndalésBlhaf kírl

Tisza Lajos-Kaput 85.
( H o n v é d - t é r sarok.)
Telefon 13—16. szám

g@@ss®@®®®®®®®®®®

4156/1913. végr. szám.

-

Pollák -

Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi
LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré
teszi, hogy a szegedi kir. jbiróságnak 1913.
évi V. 2320. ós 3341 számú végzése következtében hivatalból ügyvéd által képviselt
Leopold Teladka és Lupe Heilbormer javára
150 és 137 K. 40 fill. s jár. erejéig 1913. évi
október hó 13-ik napján foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 2300
Széchenyi-tér.
kor. beesült következő ingóságok u. m. egy
Írógép, kfóle lámpák, bolti állványok, egy
Telefon 8 5 5 .
vaspénztár, szekrény stb. nyilvános árverésen eladatnak.
Csekonics-utca.
Mely árverésnek a szegedi kir. járásbíróTelefon 8 5 4 .
ság 1913-ik évi Yr. 3341/2. számú végzése
folytán 150 és 137 kor. 40 fill. tőkekövetelés,
ennek megitélt összesen — kor. — fillérben bíróilag már megállapított költségek
4mh
1 SS s£ ss ss sb SS *) m m erejéig Szegeden, Tisza Lajos körút 58 sz.
alatt leendő megtartására határidőül
1913. ÉVI DECEMBER HÓ 30-IK
NAPJÁNAK DÉLUTÁN! 2 ÓRÁJA
kit'iizetik és .ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107.
és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés melcipész és orthopéd,
lett, a legtöbbet ígérőnek, szükség eseté®
becsáron alul is el fognak adatni.
S z e g e d , Jókai-utca.
Amennyiben az elárverezendő ingóságoMérték utáni megrendelések a legkat mások is le- és felülföglaltatták és azokjobb anyagból, kizárólagosan a láb
ra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árfekvése szerint jutányosán készülnek.
verés az 1881- évi LX. t.-c. 120.
értelmében
— A vadász urak figyelmét felhívom
ezek javára is elrendeltetik.
vízhatlan cipőimre és csizmáimra.
Szegeden, 1913. évi december hó 4-énSebesztha,
kir. bir. végrehajtó.

Testvéreknél

Vénig gyula

Auer-fény világítási- és
jókarbantartási vállalat.

kokszot,

faszenet, kovácsszenet és aprított
tűzifát. Sulyhiány kizárva, minden
»*
zsák plombálva van.
tt

árban

eladva.

13—16.

legelsörendü p o r o s z

Házhoz szállítás dljmontes.
a még raktáron

ellen

legelsörendü porosz fütöszenet,

DÉLUTÁN
Operette 3 felvonásban. írták Brammer és Grünvald.
Magyar szinre alkalmazta: Mérei.

Hajőszülés

csakis az ártalmatlan Leitzinger-féle „Hajrestorer"
használja. Ára 2 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Szechenyi-tér.
520

Tisztelettel tudatom a n. é. közönséggel,
hogy Tisza Lajos-körut 85. sz. alatt
(Honvéd-tér sarok) tüzelő anyagraktárt
létesítettem. Állandóan raktáron tartok

—

NEVETŐ FÉRJ.

hajkorpa

Uj szén- és kokszüzlet

/ 1

Szőrmék

külötiszmelalatt

Hajhullás,

gyorsan elmúlik a Leinzinger-félt ..
inabajs z e s z " drtal. Ára 1 kor.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

flmerlHaltipóHspecialista hfisslfSle I.
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Mozi

Igazgató: VAS SÁNDOR. =

Telefon: 11—85.

NAGY

Az Ön szállítójának

lehel

ÉRDEKE
mást adni,

SZILVESZTERI
KABARÉT

Önnek azonban

nem lehet

ÉRDEKE

mást elfogadni,
mint ezen védjegyű

• • a] 1

i

üzeméSyek:

sKüry

Klára

i

S Gróf Bethlen Gilöa

valódi

a Király-szinház tagja.

I Sellő Renné
Jj

a Royal-orfeum v. tagja.

í Czobor
fg

a volt Nagy Endre-kabarett tagja

Ernő

1 5zőregy Gyula
a Royal-orfeum v. tagja.

1 5zúboIc5 5ónöor
g

a fővárosi orfeum v. tagja.

1 Egy Tangó táncos pár.
m
P

jegyek mátó!

kezdve

válthatók a Korzó Mozi

kaucsuk
: sarkot,:
mely kipróbált

pénztáránál.

u ihim 5, u a z
u

l á f l s k

magyar gyártmáng.
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ÉS TÁRSA
gyógyáru

Kárász-utca.

Tulajdonos Özv. Kádár

Muimiiujn

Vajda Imre

Corsó kávéház
Szeged,

1913. december 25.

és illatszeráru

Szeged, Kárász-utca.

Istvánná.

raktárában

MmlÉ).

W W W

Manlcur-casafták:
legfinomabb solingeni acélból,
igen Ízléses, 5 kor-tói 2 3

mulatság!!
a m. kir.

csinos és

finom

Parfüm-casetfák
3 koronától 2 5

A kávéházban és suterrain-helyiségben

ronáig. — T a u á b b á

l

ko-

honvédzenekar

koronáig.

Ilíafszer-ujdonságok:

és

La R o s e f r a n c é
I. Oehlet. ö. u. R o y . H o n b i g a n t
B l o r i a őe P a r i s
Fleur öe a m o u r R o g e r & Ballet
Seöucta
R o s e floretta Cottan & Cie
Califarnian P o p p y R e t k i n s o n
fTlyrteöe O. 5 o c i e t e hygienique.

Erdélyi Kálmán cigányzenekara felváltva játszanak!

t i pestis van 3 hor.

(Kis Imbisz és kis üveg pezsgő).

W W W
J

ii

Szeged, Kárász-u. és Kölcsey-u. sarok
Telefon 2 - 9 9 .

Alapiftatoft 1857-ben.

P e r z s a - és smyma-szőnyegek,
L i n o l e u m o k , ágyneműek, függönyök, lót akarók, uti takarók gyermekkocsik, gyermekszékek, r é z és v a s b u f o r o k stb.
a legnagyobb választékban

jutányos árban kaphatók.
Hlteiképeseknrk részletfizetésre

is.

v

i

.

DÉLMAGYARO^ZÁG

december 25:

TTnrrr'rtgriiTrrfinn •

JCoUzer

Azonnal bársonysimává és
fehérré teszi a kezet a

-te^

GERLE-fele

és Társa

\

V

ára 70 fillér

Kapható egyedttl

3
te^
W WAífwwtártw
^ejsd.Kla uzál-tér és Kárász-itci tartás

i k

fogak ápolására
legjobb a

Posztó-, gyapjúszövet-,

Gerle-féle

szabókellékek, kézmüés szőrmeáruk
:-:

X i

'Ara 70 fill.

nagy-

kereskedése

Kapható Szeged

:-:

klauzáU K i g y Ó "
ov
téren a »

legolcsóbb árak

503

(szeplot, máifoltot, pattanást^Ljy
" gyorsan eltávolít a

SERLE-föla

siepd,

v

a WposUtal

Telefon 2 - 2 3 .

V /

^ -tv. V >

. 0
Kapható:

Kigyó gyógytárban

SZEGED, Klauzál-tér
és Kárász-utca sarkán.

LEGALKALMASABB

Karácsonyt cs
#

3

**

é*

9

3

Újdonság!

Újdonság!

Óriási

választékban:

Női kézi táskák, Fésű, kefe és manikür-készletek. Színházi sálkendők, kesztyűk, férfi nyakkendők
stb. Rendkivüli olcsó szabott árakons méy raktáron lévő SZŐRMÉK
minden elfoy adható árban lesznek
eladva.

POLLÁK TESTVÉREKNÉL
Csekonics-utea.
Telefon 8 5 4 ,

Széeséngl-tér.
cviaeénnldér.

Telefon 8 5 5 .
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Vigyázat a védjegyre!
Idegesség, vérszegénység, álmatlanság, étvágytalanság és gyomorbajok ellen egyedüli üditő

rr*

és élvezeti g y ó g y i t a l a

d

Szent István védjegyű

7T

N
fi)

Különösen fontos lábbadozó betegeknél, valamint
előmozdító

tejelválasztást

és javító tulajdon-

o
<<

ságainál fogva szoptató nőknek.

Ajánlják:

dr. Ángyán, dr. Elischer, dr. Herczel, dr. Kétly, dr. Korányi,
dr. Laufenauer, dr. Liebmann egyetemi tanárok, valamint dr. Glax tanár,
cs. és kir.

kormánytanácsos, Abbazia;

dr. Coltelli, Jószef főherceg udvari orvosa, Cirkvenica;

dr.

dr.

Ebers,

csász. tanácsos

Szigeti, Gleichenberg;

dr.

fi)

és

Hajós

Lussin-Piccolo; dr. Matanowitsch, montenegrói udv. orvos, Cettinje; dr. Bidoli, Velence-Lidó;
•'

dr. Devescovi, P o i a ; dr. Marchese egy. tan. Catania stb.

Kapható mindenütt!

=

=

Főképviselet:

„Kőbányai Polgári Serfőző"
R.-T. főraktára Szegeden,

Korona-iutca 24.

Telefon: 166.

Számtalan utánzat van forgalomban!
NYOMATO]TT VARNAY L. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN SZEGEDEN, 1URASZ-UTCA C.
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nyilathozatok Szeged megye megalakításáról,
jelentőségéről

és

esetleges

(Saját tudósitónktól.)
A Dél magyar ország kezdettől fogva azon volt, hogy Szeged megye megalakításának akciója felé
terelje a figyelmet. Amikor a harmadik és
negyedik egyetemet Pozsonynak,
illetve
Debrecennek Ítélték oda, a fejlődésnek
Olyan eszközétől estünk el, amelyet évtizedek óta kombinációba vettünk. A városfejlesztés egyéb hathatós és versenyképes
módozatairól kell tehát gondoskodnunk,
hogy pozíciónkat megtarthassuk, sőt javíthassuk. Ezek közé tartozik Szeged megye
kérdése. Természetes, hogy e felé az akció
felé fokozottan irányult a figyelem a lényegesen megváltozott viszonyok között.
Viszont arra nagyon ügyelnünk kell,
hogy reális számitás legyen városfejlesztési programunk alapja. Rekriminációk
helyett megállapítjuk, hogy Szegedre nézve a mai helyzet vitathatatlanul és fölötte
méltánytalan, hogy Lázár György dr. polgármester több ízben nyilatkozott ugy a
Délmagyarország
munkatársa előtt, hogy
a városfejlesztési munka egyik legközelebbi célja és eszköze a Szeged megye megalakítására irányuló mozgalom felélesztése
és sikeres betetőzése.
Az a kérdés, mennyiben reális ez a
terv és mik megvalósításának akadályai?
Alább nyilatkozatot közlünk Rónay Jenő,
országgyűlési képviselőtől, Szemző István,
bácsmegyei főispántól, Jankó Ágoston torontái vármegyei alispántól és
Szávich

A malthus evangéliumából.
Vala pedig Karácsony havában, ihogy az
írástudók beutazván a városokat s a falvakat, mindenfelé csöndességet találának.
S nem hallatszék kis gyermekek sivalkodása, s nem hallatszék azoknak nevetésök.
S nem találtaték kis gyermek országszerte a hajlékokban, hanemha egy és ritkán
ha kettő.
Szólánák ezért az írástudók, .mondván:
Bizony bűnösök ezek.
S szólánák a falvak öregeinek, mondván: Bizony, ti öregek, bűnösök vagytok.
S szólánák a férfiaknak s az asszonyoknak is, mondván: Bizony, ti férfiak és aszszonyok, bűnösök vagytok.
Mert a kis gyermekek ünnepe van ma,
s a Megváltó születék gyermeki rormában.
S imé a ti hajlékaitokban nincsenek
gyermekek, hanemha egyen, s ritkán ha
ketten.
Nem szóla-é a Megváltó, mondván: Ne
tiltsátok meg a kis gyermekeket, hogy hozzám ne jöjjenek, inert ilyeneké a menyeknek
országa.
S imé üresek a pitvarok s az udvarok,
s a Megváltó születék gyermeki formában,
be menne.
Avagy uj Heródes támada-é, hogy elküldvén szolgáit, levágatna minden gyermekeket határitokban, két esztendőseket s azoknál kisebbeket?

hivatásáról.

Qéza zentai polgármestertől. A nyilatkozatok a felujulóban levő mozgalomra nem
túlságosan kedvezőek, de nagy nyereséget
jelentenek azért, mert rámutatnak azokra
az érdekekre, amelyekre tekintettel kell
lenni az uj intézmény kiharcolásánál.
A négy nyilatkozat, amelyeket írójukon
kivül figyelemre méltó igazságaik tesznek értékessé, itt következik:
Igen tisztelt Szerkesztő ur!
Szíves felszólítására csak röviden válaszolok, mert a fölvetett kérdés már többszörösen meg lett vitatva és minden oldalról
annyira megvilágittatótt, hogy ujat mondani
alig lehet.
Egy uj vármegye fölállítása csak azért,
hogy Szeged vármegyei székhely legyen,
önmagában véve ártatlan kivánság és én is
készségesen támogatnám azt, ha nem járna
elválaszthatatlanul azzal a kellemetlen kényszerűséggel, hogy már meglévő consolidált
vármegyék területi épségét kellene az uj vármegye alkotásáért csorbítani.
Ilyen területi csorbítással a régi vármegyék többet, kevesebbet veszítenének, Szeged pedig nem nyerne semmit, mert tapasztalati tudás szerint a vármegyei székhely,
kisebb városokra nézve talán léhet kulturális,
vagy gazdasági tényező, de nagyobb empuriumokban, mint Szeged is, még csak észre
sem vehető változást idéz elő.
Magyarosítás szempontjából a mozgaAvagy nem mondá-é az Ur: hogyha valaki megszámlálhatja a földnek porát, a te
magod is megszámláltathatik, és számláld
meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod: igy lészen a te magod?
S nem ölé vala meg az Ur Ónánt, ki nem
akara az ő báttyának magot támasztani?
Bizony mondjuk néktek: lésztek ti ezért
gyűlölségesek mindenek előtt.
Az aratásra való gabona sok lészen, de
az arató kevés lészen.
Jaj nektek, kik az Úrtól mélységesen elrejtitek a ti tanácstokat, s cselekedeteitek sötétségében azt mondjátok: Kicsoda lát minké s kicsoda veszen minket eszébe?
Mert olyan lészen, mint a por, a ti ellenségteknek sokasága, s az erőseknek sokasága, mint a polyva, mely elragadtatik a
széltől és lészen hirtelen és hamar.
Felelének pedig az öregek, mondván: Mi
nem félünk.
Sipoltunk néktek, és nem táncoltatok,
siralmas énekeket énekeltünk néktek, és nem
sirtatok.
Nemdenem: ha igaz egyik szó, igaz akkor a másik is?
Ha pedig nem igaz az egyik szó, igaz
lehet-é a másik?
Tekintsetek az égi madarakra: azok
nem vetnek, sem aratnak, sem a csűrbe nem
takarnak, mindazáltal a ti mennyei Atyátok
eltartja azokat.
Mi pedig nem vagyunk drágábbak azok-
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lomnak értéke nincsen, mert Szeged mai állapotában éppen olyan hiven teljesiti fenséges missióját, mint teljesítené azt az a Szeged, mely egyúttal vármegyei székhely is
lenne.
Nem egyéni, hanem hazafias nézeteket
vallottam a föntiekkel, mert egyéniségemnek
kellemesebb lenne a közeli Szeged székhely,
de a közérdeket elfogulatlanul tárgyaló hazafias gondolkodás háttérbe szoritja az egyéni érdeket és ellenzőjévé lesz minden olyan
mozgalomnak, mely Torontál vármegye jól
megválasztott természetes határait érinteni
akarná.
Torontál önkormanyvati testületének hazafias mérlege erősen megbillenne, ha északi
részét, mely Szeged közelében évszázadokon
keresztül magába szivta a hazának szent
szeretetét, a válmegyétől elválasztanák. Meg
vagyok győződve, hogy ennek az exponált
vármegyének mai hazafias szellemét Szeged
város se óhajtja veszélyeztetni, mert híszei?
ez nem is érdeke, Szegednek nem vármegyei székhely, hanem egyetem kell, ez fogja
Szegedet minden irányban emelni, ez fogja
i magyarosítás ügyét itten, a Délvidéken
legjobban szolgálni.
Szívélyes üdvözlettel
1913. december 2.
Rónay Jenő.
Igen tiszteit Szerkesztő ur!
Arra méltóztatott felkérni, hogy nyilatkozzam, vájjon Szeged város vezetőségének
és lakosságának azon évtizedes óhaját, hogy
Szeged székhellyel uj vármegye kerekíttessék ki, — támogatnám-e, — és hogy ezen
mozgalomnak mily országos jelentőséget tulajdonitok, különösen a magyarosítás érdekéből.
E felszólítás oly kényszerhelyzetbe juttat, hogy nem léhet kitérnem a nyilatkozat
elől, mert a kérdés közvetlenül érint, a/menynyiben Szeged vármegye létesítését a vezetésem alatt levő Torontál vármegye egy részének elszakitásával tervezik.
nál. Mert mi vetünk és aratunk és csűrbe is
takarunk, mindazáltal minél több az arató,
a gabona annál kevesebb.
S könnyebb a tevének általjutni a tü fokán, s könnyebb a gazdagnak bejutni a
mennyeknek országába, mint a szegénynek
megnyerni, amit kér, a keresőnek megtalálni, amit keres, és a zörgetőnek megnyittatni.
Mert szoros kapu és keskeny ut, amely
víszen az életre, s nem találjuk meg azt, hanemha kevesen vagyunk.
Mert a rókának barlangja vagyon, a
vadgalambnak fészke vagyon, de a szegény
ember fiának nincs hol lehajtania fejét.
Mert a róka nem oroszlánja a rókának,
s vadgalamb nem vércséje a vadgalambnak,
de az ember farkasa az embernek.
Pusztaságban lakunk és zúgolódik egész
népünk a pusztában.
De estve nem jönnek fürjek, hogy a mi
táborunkat ellepnék s mikor a harmatszállás
megszűnnék, imé, nincsenek a pusztának
színén apró gömbölyegek.
Ekképen ha megadtuk a Császárnak, a
mi a Császáré és Istennek, ami Istené, s ha
megmérjük a Gómerral, ami megmarad: bizony, aki sokat szedett vala, sokja vagyon,
aki keveset szedett vala, kevese vagyon, a
kik sokan vannak, kevesök vagyon, s akik
kevesen vannak sokjuk vagyon.
Nemcsak Istennek minden Igéjével él az
ember, hanem kenyérrel is, a kövek pedig
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csak a gazdagok számára változnak kenyérré.
S öt kenyerekből és két halakból ha nagy
sokaság ejénd, meg nem elégednének egyenegyen.
S felelének a férfiak is, mondván: Mi
sem félünk.
Mert ha fiaink megnőttek, mint a latrokra, nem ugy jönnek-é rájok, fegyverekkel
és fustélyakkal, hogy megfognák őket?
S valaki köztük nem fog fegyvert, nem
kell-é fegyverrel vesznie?
Bizony mindennek, akinek vagyon, adatik és megszaporíttatik, akinek pedig nincs,
amije vagyon is, elvétetik tőle.
Minden gonosz és rest szolgák tudjuk
már, hogy az ur ott is arat, ahol nem vetett,
és ott is takar, ahol nem vetett.
Mi haszontalan szolgák pedig vettettünk
a külső setétségre, holott van sirás és fogaknak csikorgattatása.
Ha pedig gyűjtünk kincset e földön, a
rozsda és a moly meg nem emészti, a lopók
ki nem ássák és ki nem lopják, de lészünk
kedvesek Isten és ember előtt.
S feleiének az asszonyok is, mondván:
Mi sem félünk.
Ahol a mi gyermekünk vagyon, a csillag nem áll meg a hely felett.
Királyok nem tesznek néki tisztességet,
kincseket nem hoznak elő, s nem adnak néki
ajándékokat, aranyat, temjént és mirhát.

december 2 5 .

A „Délmagyarország"
-tekintetes Szerkesztőségének.
Szeged.
Szeged székhellyel uj vármegye kikerekitése tárgyában hozzám intézett b. soraikra a következőkben van szerencsém válaszolni:
*
Nézetem szerint valamely uj vármegye
Én azt hiszem, hogy az a nemzeti és
kulturális erő, amely a vármegyei admi- létesítésénél nem szabad irányadó szemponnistrációból kisugárzik, csak olyan hathatós, tul kizárólag azt tekinteni, hogy az .uj kikeakár -Nagybecskerekröi, Szentesről, Mákéi- rekités egyedül mennyiben előnyös az alakíról, vagy Szegedről származzék is.
tandó uj megyére és annak székhelyére, haSzegednek, mint nagy városnak várme- nem különösen arra kell tekintettel lenni,
gyei székhely nélkül is meg van az a nagy
gazdasági és kulturális ereje, ami minden 'hogy az uj vármegye kikerekitésénél a szomhátvárosnak a tulajdonsága, hogy t. i. a vidéket szédos vármegyei törvényhatóságok
befolyásolja. Szükségtelen volna tehát ezen rányt ne szenvedjenek.
erejét é j befolyását a szomszédos vármegye
Engem ez a kérdés közvetlenül a korkárára fokozni akarni, amikor a siker igen mányzatomra bízott Bács-Bodrog vártnegye
kétséges, az ellenben bizonyos, hogy Torontái vármegyének megcsonkítása nagyobb ér- területét illetőleg érdekel, mely az uj vármegye kikerekitésével minden valószínűség
dekeket sértene.
szerint területéből nagyon sokat veszítene.
A magyar áliarneszínének a határokon
Ebből
a szempontból íekinve a dolgot, egy
szilárd védőbástyái csak az anyagilag és
kulturailag erős törvényhatoságoK lehetnek; uj vármegyének Szeged székhellyel leendő
el sem tudnók tehát képzelni, hogy valamely kikerekitését nem találom helyesnek, s azt
oiszágos érdek indokolttá tehetné azt, hogy a magam részéről semmi esetre sem támoa legnagyobbrészt természetes határokkal bigatnám, miután ily módon
Bács-Bodrog
ró f órontál vármegyét, melynek erejéhez területi nagysága és szerencse nemzetiségi vármegyének közigazgatási és politikai egyegyensúlya is tartozik, — legvagyonosabb sége lényeges csorbulást szenvedne. De nem
és legmagyarabb részének elszakitásával támogathatnám az ügyet másrészt
azért
gyengittessék.
sem, mert a kormányzatomra bizott vármeAztán egy vármegye ilyen nagymérvű gyének színmagyar vidékét, a Tisza-mentémegcsonkításának gyatcorlati keresztülvite- nek egy részét venné el a kikerekítendő uj
le is igen nagy nehézségekbe ütköznék; mert vármegye, amely körülmény nagy hátrányaz ármentesítés, ut- és vasútépítés és egyéb
nyal volna Bács-Bodrog vármegye magyagazdasági és pénzügyi érdekek,
úgymint:
közös vagyon és közös adósságok által évti- rosodási szempontjából,
zedeken át mindinkább szorosabb érdekköSzeged városa egyébként mint önálló
zösségbe fűzött területeket közigazgatásilag törvényhatóság oly nagy mértékben szivja
eldarabolni a gazdasági érdekek sérelme nél- fel és magyarosítja a körülötte fekvő, sőt a
kül. nem is lehet.
távolabb eső nemzetiségeket is, hogy a maNagybecskerek, 1913. december 3.
gyarosítás terén ezt az oly fényesen teljesítő
hivatását, mint megyei székhely nem volna
Kiváló tisztelettel
képes betölteni, mert a jelenleg benne nyilJankó
Ágoston.
vánuló centripetális erőket a z előálló melléktekintetek szétforgácsolnák. Az uj vármegye
kikerekitésének eszméjét -tehát különösen a
A mi leányainknak, ha lámpásikban ninmagyarosítás szempontjából n-em találom
csen olajok, az eszes szüzek nem adnak nészerencsésnek, s Szeged városa
közönségékik, s ha szóiándanak a vőlegénynek, mond- nek ez irányú ambíció ját leghelyesebben
a
ván: Uram! Uram! nyisd még nekünk az aj- jelenlegi Csongrád megyei székhelynek
Szetót, a vőlegény íelelénd, mondván: Bizony gedre leendő áthelyezésével
lehetne kielégímondom néktek, nem ismerlek titeket.
teni.
Ha pedig a városokban bűnösek, az ő
Zombor, 1913. évi december hó 2=án.
sok bünik nem bocsáttatnak meg nékik, mert
Kiváló tisztelettel
igen szerettek.
Szemző István
Bács-Bodrog vármegye és
S ha fiaink átmennének Genezáret földZombor szab. kir. város főispánja
jére, minekutána hiába várták volna az öt
kenyerek csudáját: mikor a hajónak evezéA „Délmagyarország tekintetes
sében veszekednének, az éjtszakának negyed
szerkesztős-égének
részekor senkisem jár mellettök a tengeren,
Szeged.
mondván: Bátorságosak legyetek, én vaA tervbe vett Szeged vármegye kérdéségyok, ne féljetek.
ben -hozzám intézett becses soraira válaszom
A mezők liliomainak rriegvagyon az ő a következő:
Szeged vármegye létesítését s Zenta
öltözetök, de az ember kisdedeinek nincsen
városnak abba való bekebelezését — amejiyruhácskájok.
nyi-ben Zenta önálló törvényhatósággá át nem
alakulna — a magam részéről helyesnek és
Ha lehetséges, hogy elmúljék tőlük a
pártolandónak találom; annál is inkább, mipohár, nosza múljék el őtőlük a pohár.
után földrajzi és kereskedelmi
viszonyainkS ha a kis gyermekeké a .mennyek or- nak sokkal jobban kedvez, mmt a távolabb
szága, nosza maradjanak ők a mennyeknek
eső és kedvezőtlen
vasati
összeköttetéssel
biró Zombor, \\agy akár Szabadka várom is;
országában.
annál is inkább, miután a torontáli kedvező
Hallván ezeket az Írástudók, elszornoro- vasu-ti összeköttetésünkön kivül Szegeddel a
dék az ö lelkük mindenfelől.
forgalom szempontjából még sokkal olcsóbb
Fölnézvén pedig a magasságos meny- vizi úttal is vagyunk kap.esolat.ban..
Csak országos szempontból nem tarnyekbe, csak setétséget látának ottan.
tanám előnyösnek Zenta város és környékéS ezen nap nem vala békességök a jó- nek kikapcsolását; miután az amúgy is erőakaratú embereknek.
sen nemzetiségi jellegű vármegyéből a m a j d nem kizárólag színmagyar lakosság elvon a tIgnotus.
nék. Ebből a szempontból -tehát az amúgy is

Hosszú tanulmányt lehetne irnom annak
bebizonyítására, hogy mily sokféle érdeket
sértene az, ha az uj vármegyét Torontál területének rovására létesítenék, ezt azonban
nem tehetem, mert egyrészt talán tulmenne
a Szerkesztő ur kivánságán, de másrészt
nem is tartom indokoltnak ezt a kérdést oly
kimerítően tárgyalni addig, — amig az csupán Szeged város közönségének egy óhajtását képezi és komolyan napirendre nem kerül.
Addig tehát csupán mint az egyik érdekelt félnek képviselője, csak röviden és általánosságban jelentem ki, hogy Szeged vármegyének Torontál területi épségének megcsonkításával tervezett létesítését
ellenzem,
mert meg vagyok győződve róla, hogy Szeged vármegye létesítésével járó vélt orszászágos érdekek
nem volnának
arányban
azokkal a közérdekű
hátrányokkal
és károkkal, amelyeket Torontál vármegye legértékesebb részének elszakítása okozna.
Nem hiszem ugyanis, hogy Szeged vármegye létesítésének valamely különösen
nagy országos jelentősége lenne akár kulturális, akár g a z d a s á g i , akár pedig magyarositási szempontból.
Ha Szeged vármegyei székhellyé lenne,
és ha a vidék közigazgatási gócpontjává válnék is, forgalom alig fokozódnék és ipárában
és kereskedőimében sióm támadná egyéb élénkülés, mint amennyit a váriisi központi hivatalokkal odatelepedett 30—40 család okoz.
Mert a néjnek a községi és az I. fokú hatóságoknál akad leginkább olyan dolga, amely
miatt személyesen kell megjelennie; a vármegyei adminisztrációt az alispáni székhelyen ma már postán, táviratilag és távbeszélő utján intézzük; a vármegyei székihely '
csak a közgyűléseken, évenkint tehát ötszörhatszor látja együtt a vármegye közönségét
és akkor is legfeljebb 50—60 ember szokott
egy-két órára, — a legközelebbi vonat indu- i
lásáig — megjelenni. Ez a forgalom bizony ;
nem nagyon élénkíti az ipart és kereskedel- j
met még kisebb városban sem, annál kevésbbé lenne az észrevehető a 100 ezer lakossal
biró Szegeden.
A vármegyei központi hivatalok legfeljebb arra volnának jók, hogy a tisztviselők
a város miiveit társadalmát és kulturális ere-

jét fokozzák, amennyiben erre Szegeden az
összehalmozott sok állami hatóság, hivatal
és intézmény -mellett, még szükség volna.
Hogy Szegeid városa mint vármegyei
székhely, a magyarosításra és a nemzeti állameszme erősödésére nagyobb befolyással
birna-e, ezt nehéz volna bizonyítani, emellett
legfeljebb csak feltevéssel lehet érvelni.
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túlnyomóan magyar Szeged
vármegyében
Zentának nem sok hivatása, jelentősége, illetve szerepe volna; mig ellenben Bácsmegyére ezen veszteség talán nemzeti és politikai szempontból aggályos lehetne.
A város jól felfogott érdeke, továbbá ipari és kereskedelmi fellendülése azonban mégis az előbbi körülmény mellett szól. Kiváló
tisztelettel kész ihive
Szárich Géza,
Zenta r. t. város polgármestere.

Hogyan élnek
a munkanélküliek?
— Egy szomorú probléma. — Szegedi
adatok a megoldáshoz. —
(Saját tudósítónktól.) XI. Lajos, a franciáknak ez a tigrisszelidségü királya 1472ben, öt évvel Páris újbóli benépesedése után,
— amelyet ebben az időben csak az tudott
előidézni, bogy a város egész 'területét
,/isilium"-wak
nyilvánították
és
emiatt
a nyomor, a betegség, a bűn elviselhetetlen
volt, — amikor panaszkodtak előtte a rettenetes állapotokról, nyugodtan mondotta: „eh
valamiből mégis csak élnek az emberek, az
utcákon éhenhalni még senkit sem láttam."
Ennek a badar mondásnak már majdnem
fálezredéve van és azóta körülbelül ugyanezzel álltatják magukat és nyugtatják meg
lelkiismeretüket azok az emberek, akik a
társadalom mindenkori berendezkedése mellett segíthetnének az ilyen állapotokon. Csakhogy ezek is ugyanabban a hibában szenvednek, mint a fent idézett, aki az utcán nem
látott éhenhalni embert, csak azért, mert az
emberek nem az utcán, hanem odahaza, nyomorúságos odvaikban haltak éhen, odamenni
pedig őfelsége lusta volt.
Most 1913-at irunk és karácsony ünnepe
alkalmából nem érdektelen
visszatekinteni
erre az évre, mely szintén sok csapást és
nyomort zúdított ránk. Egy hét múlva vége
lesz ennek az esztendőnek, amit alig vár mindenki, réméivé, hogy a jövő évben megszűnik az inség és a legnagyobb emberi veszedelem: a munkanélküliség. A munkanélküliség, amely már elérte tetőpontját, amely elviselhetetlen mértéket öltött és amelynek
tiszta képét megpróbáljuk a következőkben
megrajzolni, bár csak lokális izzel, mégis oly
kontúrokban, amelyekből aztán következtetni lehet a nagy általánosságokra.
Számadatokkal kezdjük, azok legyenek
a Szomorú kommentárok. A szegedi kerületi
munkásbiztositó-pénztár
igazgatóságának
észlelete szerint az idén háromezer 'taggal
kevesebb
van
a
munkásbiztositóban
mint
tavaly
volt,
vagyis
háromezer
ember maradt munkanélkül. Ezek természetesen semmi segélyben mm részesülnek, mert
a törvény szerint mihelyt kilépnek a munkából, a munkaadó azonnal kijelenti őket és
betegség esetén csak hat hétig kapnak se* gélyt, ha munkanélkül vannak. Ha azonban
nem betegek, akkor egy fillért sem kapnak.
Szerencsésebb némileg a szervezett munkásoknak az a része, mely munkanélkül
van. A szegedi szociáldemokrata párt megállapítása szerint jelenleg 700 ilyen munkás
van. Ezek közül azok, akik rendes szakszervezetek tagjai, rendes heti segélyt is kapnak
addig, amig csak ismét munkához nem jutnak. Ezek szükesen élhetnek a segélyből, a
mely körülbelül napi három koronát tesz ki.
Azok a munkások azonban, akik nem rendes
szakszervezetbe tartóznak, hanem mint az

23,

DÉLMAUYARORSZÁ G
építőmunkások, csak szezon szerint dolgoznak és járulnak hozzá a szervezet fentartásához, ezek olyan csekély segélyt kapnak,
hogy abból megélni sem tudnak. Ilyen munkás van körülbelül 200. Ezek már nyáron, a
szezon alatt is munka nélkül maradtak a
megcsappant építkezések miatt, tehát most
annál inkább szorult helyzetben vannak.
'Ez azonban nem az összessége a munkanélkülieknek. Jórészt mindannyian az építő és ipari szakmához tartoznak: szabók,
cipészek, esztergályosok, kárpitosok, kerékgyártók, kovácsok, bádogosok, ácsok. Van
még azonban 1000—1500 olyan munkanélküli
is, akik sem a munkáspénztárnak, sem a
szakszervezetnek nem voltak tagjai, ezek a
földmunkások, napszámosok és a gyári kisegítő munkások egy része, mely ideiglenes
alkalmazásban volt. Ezekkel együtt Szegeden
a munkanélküliek száma 5—6000 kőzött ingadozik. Vagyis Szegeden az összes lakosságnak öt százaléka kereset nélkül áll. Budapesten, ahol nap-nap után munkásgyülésck, agitálások, tüntetések vannak és a szocialisták lelkiismeretes vezetősége a kormány
és az egész ország figyelmét az ottani munkanélküliekre fordítja, nincsenek rosszabb viszonyok, mint Szegeden. Ottan 40.000 ember
van munka nélkül, a lakosságnak csak 4-75
százaléka. És Szegeden ezzel szemben csönd
van. Nem bújnak elő a munkanélküliek nyomorukat mutogatni; tépett rongyaikat nem
viszik a világ elé; igyekeznek odahaza éhenhalni, itt tehát az ördög se törődik v e l ü k . . .
Pedig azok a számok, amelyeket fentebb
közöltünk, csak julius l-ig mutatják a statisztikai adatokat. Azóta pedig már elment
az ősz és most itt van a tél, a munkanélküliségnek egyedüli előidézője a normális időkben. Julius óta bizonyára
megkétszereződött
karácsonyig a munkanélküliek száma. Pedig
mos; már nem csak ennivalóra kell, hanem
melegedni is szeretne a szegény ember, akinek a cipője lukas, a ruhája szétfoszlott,
mert egy hosszú év alatt alig akadt valami
kereset.
Hogyan, miből élnek a munkanélküliek,
ugy-e bár, ez a kérdés most már önöket is
izgatja kedves olvasók, akik otthon a jó meleg szobában, a kandaló mellett nézik a fagyvirágos ablakot és örömmel látják, hogy a
karácsonyfa teteje épen a plafonig ér és az
ezüst csillámmal íeldiszitett angyalka, kíváncsian pislog le az ablakra, de nem bir kilátni
rajta. Hát bizony fogas probléma is, hogy
miből élnek a munkanélküliek és mivel ezt
önök elképzelni ugy sem tudják, hát ían.áziájukat küldjék hozzánk, mi majd megfelelő
helyre vezetjük.
Nem a Széchenyi-téren kell körülnézni,
hol csupa olyan álmunkanélküliek üldögélnek,
akik komolyan sohasem akarnak dolgozni,
mert odahaza van egy szorgalmas feleségük,
aki mosni jár és még íére is tesz a keresetéből. Vagy van egy jómódú napájuk, vagy
menyük, vagy apósuk, vagy sógoruk, legrosszabb esetben komájuk, akinek a szűkös
napi költségeken kivül egy-két malacra, meg
aprójószágra is telik, amelyeket aztán otthon
a konc fejében a munkanélküli ur gondoz és
soha eszébe sem jut, hogy igazán munka után
nézzen.
A valóságos munkanélküliség és az ezzel járó nyomor, a külvárosok foltozott viskóiban és nyomorúságos sikátoraiban üt tanyáti Például a Felsőváros végén, az Erdőutca utolsó házában lakik egy
Szabó
Mihály nevű ember, a ház második udvará-

nak egy kis, piszkos bódéjában, a szemétdomb mellett, másfélméterrel a földszintje
alatt, ö t gyereke van és egy év óta nem tud
dolgozhatni. A gyerekei közül a két nagyobb
koldulni jár irgalmas családokhoz; a három
kisebb pedig a szemétdombot kutatja fel naponta és az ujabb rakományokból kiszedegetik az ehető és tüzelhető részeket. Hasonló
az élet a Mező-utca, Kormányos-utca, a Paprika-utca a Délibáb-utca,
a
Gém-utca,
a
Fütő-utca,
a 'Lengyel-utca
munkanélküli lakosai között. Itt azelőtt tisztességes, dolgozó népek voltak és rendes életet éltek az emberek; most az arra járó Gorkij tollára való nyomor-fészkeket talál . . .
A vaspálya-utca végén egy süket kőműves lakik a családjával: Kusabik Jánosnak
hívják. Egész évben két heti munkája volt.
Három kis leánya van. A legfiatalabb másfél éves, a legidősebb most lesz öt éves. 'Felesége beteg és várják a negyedik gyermeket. A szerencsétlen ember más munkát vállalni nem birt, még ha akart volna is, mert
süket; ennivalójuk tehát gyakrabban nem
volt, mint igen. ö t éves kis leányuknak azonban nagyszerű hallása van és szépen tud
énekelni. A süket apa tehát utcáról-utcára
vitte a kis leányát, odaküldte idegenekhez,
akiknek a leány énekelt, sőt még táncolt is
és ha el nem zavarták, kapott egy-két krajcárt. Ebből élt az egész család. Most aztán
a kis leány is megbetegedett, pénzük nem volt
semmi, lakásukból is kitette a háziúr őket.
Jólelkű szomszédjaiktól kaptak néhány garast, hogy uj lakásba mehessenek és ne épen
az utcán haljanak éhen . . .
Még folytathatnánk a sort, mert majdnem
végtelen. De minek? Eléggé mutatja a bűncselekmények szaporodása, a rendőri krónika napról-napra való bővülése és a kórházak
zsúfoltsága, hogy az emberek ezentúl sem
halnak éhen az utcán, mint ezt XI. Lajos idejében sem tették. Aki kapni nem bir és keresni képtelen, az lop, betör, vagy rabol. Aztán legalább lesz meleg szobája a börtönben
és egy zsák, amelyre a fejét lehajthatja. Mert
a társadalom csak igy cáfolhatja meg az
evangélium szavait: „az állatoknak odvaik
vannak és a mennyei repesőknek van fészkük. — 'Holott az ember fiának nincsen hol a
fejét lehajtania a világon."

Öreg Estvári.
Apjuk, kend megint rossz lát tett a tűzre,
lakó szeme hiába pislogat,
A pince kulcs, hej'h arra járt
kigyelmed,
S egy vén sajtárt, — tudom, — lenékbe Vertek,
A pince kulcs a gádoron maradt! . . .
Hej'h hogy a fészkes! . . . Ne pörögj
Szinét se láttam a borodnak én,
Csak csuda fura álmom volt az éjjel:
A rókamálas bundám tépte széjjel
A Bodri lenn a pince fenekén.

Kaidra...

A beste lelke! . . . Nem tudtam aludni.
Alig vártam, hogy künn szürkülne már, . . .
, . . A mindenét, hogy nem dtal hazudni,
A torkáért nem tudott kend aludni,
'sz a szeme, lába mind körösztbe áll . . .
Pörögj Kaidra! . . . Majd hogy rosszat
mondtam,
Huj!...
hogy a nyelved!...
Inni köll taldnf .,,
Ha ittam, mindjárt fiatalnak látlak,
S nem látom, hogy a képed ráncba sápad,
RúzsáS vagy mint a lányságod korán . . .
Oszt inni köll, mer akkor szöbb az
asszony,
Kévánatos, mint ha kiforrt a bor,
Kaidra hej'h! . . . No, ne izéljen
kelmed.
Magam hozok az öreg pinttel
egyet,
Igyék kigyelmed! . . . Apjuk! . . . ihatol . . .
Tkoméc

Jótsef.
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Régi emberek, uj emberek,
Ez a szép nagyváros, melynek utolsó
tizévi fejlődése több eredményt tud felmutatni, mint azelőtt félszázad, szinte egyik
napról a másikra alakul át. A felületes
szemlélő és az idegen csak a külső képek

i
;
I
i

vagy házhoz nagyon odatartozott. Nem
változott meg semmi, csak kiveszett a lelke egy régi falu, öreg szegedi kúriának,
Eltűnt az utcáról egy hófehér szakái, egy
nyugodt, tiszteletreméltó, derült arc.
Pusztulnak, vesznek a régi nemzedék
fiai.
Itt jönnek sorra, akik már megtértek
pihenni az anyaföldhöz. A sasorrú aggastyán, Fluck Ferenc, a tiszteletreméltó páterfamiiiász, negyvennyolcas öreg vitézek
elnöke, nem jár már többé a kaszinóba.
Eltűnt az utcáról P e r j é s s y László, aki a
felhúzott egyik vállával, szúrós tekintetével legjelegzetesebb alakja volt a helyi t á r sadalomnak. Munkás, vasakaratu férfi
volt, akit orozva vágott le a halál íróasztala mellett. Hát a poétalel kü, fiatal alügyész, Salamon Gyula, akit a jó barátok
serege virágok özönével indított el a halál-

ambiciózus ember, akitől Szeged
társadalma sokat vár. Orkonyi Ede kúriai biró,
a fiatalkorúak szegedi felügyelő hatóságának elnöke, már nem egészen uj ember a
városban. Itt tartózkodásának ideje alatt

raggambi Fluck Ferenc.

bulcsi Janky Lajos.

váltakozását látja, de a benszülött szegedi az arcok vonásait fürkészi, azokból olvassa ki a nemzedékek változását, az uj
korszakok születését és régiek elmúlását.

azonban már vezetöszerephez jutott a társadalomban és legutóbbi szép kitüntetése
teszi aktuálissá arcképének közlését. Szőts
Mihály, a csendőrkerület volt parancsnoka, tábornoki rangot nyert a legelső katonától s a szegedi közönség őszinte tiszteletét viszi magával tarsolyában.

Néha elég egy hétig bezárkózni az otthoni békés falak közé, h o g y meglepetések
érjék az élesszemü benszülött halandót.
V a g y elszaladni egy kicsit a nagyvilágba
és körülnézni benne, vájjon áll-e még az
Eiffel-torony Párisban, a Riesenrad Bécsben, a W a s s e r t u r m Luzernben? Mire viszszajön az ember, mintha rossz helyre té-

Hosszú névsort lehetne itt még folytatni. Közöltük azokat az arcképeket, melyek a közönség érdeklődését
legjobban
megfoghatják. A régiek emléke sokáig élni
fog még, az ujak pedig és azok, akiknek
életpályája az íinnepeltetés delelőjére juDr. Salamon Gyula.

Perjéssy László.

vedt volna. Az utcán mosolygós, egészséges, idegen arcok. Kik ezek? A bevándoroltak. És más utcákból pedig
hiányzik
valaki, aki áboz az utcához, városrészhez,

vonaton, hol van v á j j o n ? Tengeren tul, a
kairói temetőben, ahol nyugtalan tekintete
talán a fáraók álmát kergeti . . . Hiányzik a kemény lépésű öreg generális, a legm a g y a r a b b főherceg kedvenc vitéze,
ki
utolsó idejében is még vezényelte a képzeletbeli hadseregeket. Bulcsi J a n k y Lajos al
tábornagy, más időkben hős és hadvezér
lehetett volna, — most már ő sem több
egy porladó tetemnél. És legvégül a közeli napok nagy halottja, Rainer Károly,
az iparosvilág első büszkesége. Öt is a tizenháromas gyászesztendő vitte el, pedig
akarata, ereje, munkabirása még fiatalabb
és acélosabb volt egy inaséveit élő asztalosgyerekénél.
Sic transit glória mundi.
Eltünedeznek a régi emberek és megjelennek helyettük az ujak. Itt látja az olvasó Tonelli Sándor dr.-t, ki P e r j é s s y
László helyét tölti be. Fiatal, munkabíró,

Raineiy.Károly.

tott, a t á r s a d a l o m őszinte
érdeklődése
mellett folytatják tovább közhasznú munkálkodásukat.
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ezzel segítségére legyek az ő szüleinek is. Akkoriban rizsfölkljeinkből volt egy kis jövedelmünk. Hozzá voltam szokva, hogy .szülei,mnek engedelmeskedjem és belenyugodtam abba, amit ők jónak találtak. Kihívták
a Na,kodét és megtették a lakodalomhoz való
előkészületeket.
Kétszer láttam sziilleinek házában a
leányt. 'Első izben boldognak mondottam magam, mert a leány szép volt és bájos, de másodszor már észrevettem, hogy a leány szemei ki voltak sirva és bogy tekintetével került. Akkor szivem megremegett, mert igy
gondolkodtam: Ö nem akar téged és a házasságra csak szülei .kényszerítik. Elhatároztam, bogy megkérdezem az isteneket. Elhalasztottuk az esküvőt és ón a Z'amaika-cho
utcában levő Yena.gi no Yneri-Sama templomba mentem. A pap nem kérdezte a nevemet csak koromat és születésem napját és
óráját tudakolta. Azután azt mondta, hogy
hét nap múlva jöjjek megint. Ezalatt a hét
nap alatt a pap folytonosan imádkozott az is-

v.'

Tonelli Sándor

dr.

tJíísjmisEaiEasmiiiBiisüsainitjajíssssj^jjsjjj,
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— J a p r n történet. —
Angolból fordította: Dr. Kőhegyi Lajos.
— ..Mondjad, Kin jura, tudsz te olyan esetről, hogy .az istenek hatalmából a leány lelke
elhagyta testét és egy pap szivébe költözött?
— Igeii, magam tapasztaltam.
Én hallgattam és vártam. .Az öreg ember kiverte apró ezüst pipáját, azután imára
hajtotta össze kezeit, p á r pillanatig a lotus
virágokat nézte, azután mosolygott és beszólt:

Gyászoltam a feleségemért. Azokon a
hosszn éveken keresztül, amelyeken egymás
mellett éltünk, közöttünk barátságtalan szó
neon esett és amikor meghalt, azt hittem,
hogy soha sem tudok ú j r a megnősülni. De
hogy két esztendő elmúlt, apámnak és
anyámnak az volt a kívánsága, hogy házukban is leányuk legyen. Tudtomra adták ezt
az óhajtásukat és reámutattak egy jó családhói való, szép, de szegény leányra, akit
nekem hitvesül! szántaik. A leány azzal foglalkozott, hogy gyapjú- ós selyemruhákat szőtt,
de csak keveset keresett. De mert jó és bájos leány volt és szülei, a mi rokonaink, nagyon szűkös viszonyok között éltek, szüleim
azt kívánták, hogy vegyem el feleségül és

Orkonyi

Ede dr.

mennem, mert szüleim öregek és szegények,
a munka, amelyet én végzek, tönkre, tesz és
nem birom őket többé lön tart a ni. És ha minden erőmmel azon leszek is, hogy hűséges feleséged legyek, házadban sohasem lesz öröm,
szemeim mély és soha el nem muló gyűlölettel néznek majd reád, szavadnak hangja tőrszurás lesz a szivemnek és ha előttem állsz,
szeretném, ha halott volnék!"
A pap remegése megszűnt, a leány lelke
elszállott belőle. Azután újra megremegett,
arcra bukott és mintha élettelen, volna, fekve
maradt.
Most már mindent tudtam. Elmondtam
a doíligot szüleimnek, barátságos levelet irtain a leányhoz ós bocsánatot kértem tőle a
fájdalomért, amelyet neki akaratom ellenére
okoztam. A leány pedig boldog voilt és hozzáment ahoz, akit szeretett. Azóta nem nősültem meg többé . . .
De, uram, mit érdekli önt az én szomorú
történetem? . . .

Az orákulum,

— Uram, még nagyon fiatal voltam,
amikor megnősültem. Sók éven át nem volt
gyermekünk, végre feleségem egy fiúval
ajándékozott meg azután meghalt és egy
Buddha lett belőle.. De a fiam széppé és erős- ]
sé fejlődött és amikor a forradalom kitört,
beállott .az ég fiának hadseregéhe és abban
a nagy háborúban ott délen, Kiushuban hősi
halált balt. Szerettem a fiamat és bogy megtudtam, hogy megadatott neki az a szerencse,
hogy szent császárunk ügyéért meghalhatott,
sirtum \ örömömben, mert nemesebb halállal
nem halhat meg egy .Samurai. Távol tőlem,
Kiushuban temették el fiamat, egy dombtetőn, Kumamoto mellett, híres, nagy erőd közepén. És ón odazarándokoltam, hogy feldiszitsem sírját. De nevét itt Ninomasuban is
olvashatod, azon az emlékoszlopon, amelyen
Izumo hőseinek nevei vannak feljegyezve, a
kik a császár szent ügyéért haltak .meg. És
ha nevét ott olvasom, nevet ,a szivem és beszélek hozzá és ugy érzem, mintha most ott
járna, mellettem a sötét, nagy fenyők alatt.
. . . De hiszen mindez nem tartozik ide.
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Szőts Mihály.

lenekhez, hogy oszlassák el kételyeit, minden reggel hideg vízben fürdőtte testét és
csak azokból az ételekből evett, amelyek a
szent tűzön készültek. És amikor a nyolcadik
napon visszatértem, a templom belsejébe vezettek, ahol a pap fogadott. Mikor az imádságot, amelybe beléptemkor fogott, bevégezte, hosszú, kinos várakozás következett. Akkor hirtelen mintha lázroham lepte volna
meg, egész testében megremegett. Ez abban
a pillanatban volt, amikor a leány lelke elhagyta testét és a pap szivébe költözött. A
leány ezalatt olyan mély álomba merült, a
melyből senki sem tudta felkölteni. Lelke a
pap szivébe vándorolva, csak a tiszta igazságot és legelrejtettebb gondolatát mondhatta el. Akkor a pap már nem beszélt többé a
saját hangján hanem a leány
hangján, a
leány
lelke
minden
érzelmi
skáláján. Nőies hangon szólalt meg: Szeretlek vagy gyűlöllek! aszerint, ahogy van. A
mikor gyűlöletről beszél, elmondja a gyűlölet okait és amikor szerelemről szól, nincs
szükség magyarázó szavakra. Mikor a remegés a pap testét megszállotta, a leány lelkével igy szólt hozzáb: „Ha látlak, utálattal
telik meg szivem és beteggé lesz lelkem. Én
mást szeretek, tehozzád csak kényszerítenek.
És mégis, ha gyűlöl is szivem, hozzád kell

jVeseEljöttem hozzád
Hoztam magammal
No tente, tente, küsz
Az ajtónkon az est

alkonyatsugáron,
színes sok
mesét,
fel lágy
ölembe.
halkan belép.

És hallgatódzik . . . Messze, hol a rózsa
Erdőket alkot dús hegyek
fölött,
Nagy csendországban
volt egy csöppnyi
gyermek.
Léptén ezen szem félve
őrködött.
Vigyázták,
hogyha alszik, hogyha
ébred,
Volt játéka sok, nagyon sok,
csodás,
S ö mégse játszott, sokszor sírva
ébredi.
Más kellett volna mindig, újra más . . .
És kiszökött a nagy erdőre
egyszer,
Juj, milyen szép volt, Istenkém, de szép.
Hosszú szakálú törpék
kergetődztek,
Ezer kis madár mind dalolt, mesélt . . .
A fákon apró mókus, juj de furcsa,
Ugy ugra-bngrált, hajlongott a lomb,
Lompos, nagy farka lengeti mint a zászló
Midőn a szélben szerteszét
csapong.
A selymes fűben csilingelve
csengett
Ezüstös szirmú kis
harangvirág,
Tőle tanulta el a csöppnyi
gyermek
Legelső, édes, szép
gyermekdalát.
S azóta, mindig, mindig dallal ébredt . . .
Álmos vagy csöppnyi,
drága Angyalom? . . .
No tente, tente, hajolj rá
szívemre,
Majd holnap, holnap, újra folytatom . . .
Thomée József.
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A bolygó akta.
— Közigazgatási regény, amelynek s o h a
nem lesz vége. —
<iSaját tudósítónktól.)
Az alábbi történettel elkaltuzolorn önt, n y á j a s olvasó, a
közigazgatás hírhedté vált labirintusába, a
melyről un-ra-untalan olvasunk a lapokban,
de az útvesztőit nem ismerhetöiik ki eléggé
soha. Regényesebb ez, mint A f r i k a őserdőinek 'legkitaniilhatatilanabb utjai, amelyeken
eltévednek még a félvadak is, hát még a
•kulturernber, aki jól kövezett, jól világitott,
egyenes ás könnyen- megtalálható utcákhoz
van szokva. És hiába hordoznók a kezünkben
a Baedeckert, azaz a törvényikönyvet, hogy
talán majd kihöngésszfiik belőle valahogy a
kivezető utat, le kell tenni erről a reményről
is, mert — amint az alábbi eset is m u t a t j a .
— aki egyszer a közigazgatás labirintusába,
bemenészskedett, -az soha M nem kászolódlk
onnan.
•Mintegy tizennégy hónappal ezelőtt történt, hegy a polgármester Lippay Ferenc
városi
vámfelügyelet
többször
megismétlődött hivatali szabálytalanságok miatt
elmozdította
állásától.
Lippay,
aki tiz
évig
szolgálta
a
várost,
beletörődött
a határozatba, a felesége azonban1 s a j n á l t a a
tíz esztendőt, de leginkább az ura nyugdiját
és hogy ennek ha esak egy h á n y a d á t is
megmentse, fiskálist fogadott, j á r n á ki v-alajholgy á törvénykönyv paragraftisaiíhól -az
ura nyugdíjigényét. Eddig az előjáték, amely
után megszületett az első akta, hogy s z a p o
rista, -gyülessze a f a j t á j á t dus potemeiáv-al az
idők végtelenségéig.
Maiina Gyula dr., Lippay Ferenené képviselője beadványt szerkesztett, amelyet az
asszony egyenesen a törvényhatósági bizottsághoz adressszált, kérvén Irenne, változtassa meg a polgármester határozatát ós szavazzon meg az uránaík a tiz évi szolgálatra
való tekintettel Legalább annyi nyugdijat,
amennyit a szervezési szabályrendelet- ennyi
idő után megállapít egy vámfeltigyelő mészére. A. törvényhatósági bizottság egyik
közgyűlésében Láppayné fölebbezését az előadó tanácsos előterjesztésére ridegen ebutasitotba. Lrppay-né a határozat ellen birói panasszal élt a közigazgatási
bírósághoz,
a
melytől azonban röviden azt -az értesátést
kapta, hogy ügyét áttették a
belügy-mwiszterhez. I g y is jó, gondolta Lippayné, legalább
a miniszter u r ő nagyméltósága kezeibe lesz
letéve a szerény kis n y u g d í j sorsa és ő bizonyára Jramarabb is dönt m a j d , m i n t a közigazgatási biróság. De nem igy történt. A
belügyminisztérium értesítette, Lippaynét,
hogy az ügy nem tartozik a belügyminiszter úrhoz, mert: a -fölelbbezósfben előadott kérelem tulajdonképen. ,a pörjellegű ügy újra
felvételét jelenti -ás mint ilyenben, a város
tanácsa illetékes határozni elsősorban. Az
akták — alaposan meghízva — lekerültek
tehát a város tanácsához, ahol eddig még
egyáltalán nem is voltak. A tanács aztán,
nehogy a hatalmas aktaesonióval bíbelődni
kelljen, kihalászott valami húszéves törvényszakaszt, amelynek az alapján visszautalta
az ügyet a polgármesterhez, gondolván ímellé, hiszen tőle indult ki az egész, menjen is
vissza hozzá. Visszakerültek az akták a polgármesterhez, -de eközben szépen elsuhant
egy esztendő. Egy esztendő, az idő hogy el- |
jár . . .
Valamivel több is, amint ezt a polgár

mester a végzésében megállapította. A polgármester ugyanis nem volt hajlandó az újrafelvételi kérelemnek helyt adni, mert az
alaphatározat meghozatala óta az indokolás
szerint több mint egy esztendő múlott el.
E n n y i idő után pedig a törvény szerint elévül az ujrafelvétel iránt benyújtott kérelem.
Lippaynét azonban még- ez a véghatározat
sem keserítette el, hiszen nyul-ik, ha nyújtják, a közigazgatási eljárás jobban, mint a
rétestészta. Az asszony megint fölebbezett a
belügyminiszterhez,
aki azonban most is azt
mondotta, hogy az ügy nem tartozik rá és
értesd tették Lippaynét, hogy a beliiigymi-nisztér-ium a fölebbezést leküldte Szegedre, a
közigazgatási
bizottsághoz,
döntsön
az.
Azonban a közigazgatási bizottság se döntött a dologban, mert az eset Lippaynénak
egy ujabb beadványa miatt u j mederbe terelődött ugy, hogy most már aztán csakugyan
összekomplikálódott az egész. Nevezetesen
Lippayné, érezvén, hogy a tömérdek sok útvesztőben -az iigy lassan, de biztosan elsikkad, ujabb bead ványa ham
bizonyítékokra
hivatkozott,
amelyekkel férje ártatlanságát,
helyesebben korrektségét igazolni tudta volna, aminek föltétlenül a nyugdíj odaítélése
lett volna a következménye. A tanács nem
tudott mit csinálni a beadvánnyal, véleményezés végett áttette tehát Tmróczy Mihály
dr. várral tiszti főügyészhez, kászolódjék- ki
a dologból ő. De bizony ő sem igen kászálódhatott, a régi indokolások alapjára helyezkedett ő is, mondván, az alaphatározat óta
egy esztendő eltelt, tehát nincs ujrafelvételnek helye. Igy visszaszármaztatta az akták a t a tanácshoz. A tanács értesítette erről az
asszonyt, aki az ujabb hizonyitékákra való
hivatkozással megint csak föleblbeze-tt a
belügyminisztériumihoz,
innen azonban megint az ujr-afelvételre való hivatkozással
visszaküldték a most már túlságosan megkövéredett paksamétát a város
tanácsához.
Isten tudja már hanyadszor került ide is,
oda is, amoda is, a tény az, hogy valahogy
eljutottak az akták a közigazgatási
bizottság
elé, annak a legutóbb tartott ülésében referált erről a páratlanul idegizgató, de végül
a legbékésebb ember türelmét is kimeritő
mozifilmről Tnróczy
Mihály dr, tiszti főügyész, csaknem szórói-szóra ugy, amint itt
megírtuk.
A közigazgatási bizottság aztán végre
határozott is: igazat adott a
polgármesternek.
De csalódik az, aki azt hiszi, hogy most már
végleg elintézést nyertek az akták. Pontiustól Pilátusig mennyi fórum van még a közigazgatásban! Aminthogy Lippayné már be
is adta legújabb fölebbezését a közigazgatási bizottság határozata ellen,
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a
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Aurora redlvivus.
(Saját tudósítónktól.)
A magyar irodalomnak legszebb, legideálisabb -és legtermékenyebb idejét juttatja eszünkbe ez a szó:
Aurora. A magyar Sturm und Drang kora
kapcsolódik ehhez a névhez, megtisziultabb,
komolyabb, nemesebb értelemben, mint amit
a német irodalomtörténet sok szertelenséggel teli Sturm und Drangja jelent.
Szépirodalmi folyóirat volt az Aurora,
olyan, amilyen azóta nem volt ebben az országban, tekintély, tartalom, komolyság és
nivó dolgában páratlan, amelyben a legnagyobb m a g y a r elmék termékei adtak egymásnak találkát. A szerkesztője nem kisebb
ember volt, mint Kisfaludy Károly, — vezére
az akkori magyar szellemi életnek. A munkatársai pedig? Vörösmarty, Bajza, Kölcsey,
Toldy, Kazinczy, Berzsenyi, s a többiek, a
kiket ez a tekintélyes szellemi tábor méltónak itélt ahhoz, hogy magához emeljen. Almanach volt ez, amelynek nagy közönsége,
orakulumszerüen tekintélyes irói tábora volt,
s amely olyan ifjú irói generációt nevelt, a
miből Petőfi-, Jókai- és Arany-féle tünemények kerültek ki. A rendeltetése volt nemzeti irodalmat teremteni, életképes és az irodalom számára alkalmas magvar nyelvet belevinni a köatudatba. 1822-től 1837-ig az
volt a magyar irodalom, amit az almanach,
az Aurora csinált.
Az Akadémiának eszébe jutott, hogy fel
kellene támasztani az Aurórát.
Gondolta,
hátha vele feltámasztja a magyar irodalom
aranykorát. És feltámasztotta most, amikor
a Kisfaludy Társaság égisze alatt Aurora néven egy irodalmi almanachot ad ki. Benne
igen jeles, ma élö nevekkel találkozik az olvasó, aki rászánja magát arra, hogy versekért, novellákért 4 koronát adjon.
A kötetet (évente fog -egy-egy szám belőle megjelenni) tartalmi tekintetből nem
akarjuk most szemügyre venni.
Igy néz ki az, amikor az Akadémia gondol valamit! Mennyivel jobb, ha megmaradván elvei mellett, nem gondol semmit. M e r t
az mégis csak blamázs, ha a Magyar Tudományos Akadémia tudatára ébredvén annak,
hogy neki tenni kell valamit és nem tud
egyebet tenni, mint amit előtte 90 évvel már
megtettek. Végül is, mi tisztában vagyunk
azzal, hogy nem feltétlenül jó az, ami uj, és
nem azért helytelenítünk valamit, mert mi
mindenáron ujat akarunk. De azzal viszont
az Akadémia legyen tisztában, hogy a világ
változik, az irodalmi élet változik, változnak
az eszközök, a gondolatok s változik a harcmodor is. A buzogány tagadhatatlanul igen
hatásos fegyver volt valamikor, de ma már
buzogánynyal csatát nyerni
lehetetlenség.
Az Akadémia harcot izen a modern irodalomnak, de miután önálló gondolkozásra
képtelen, bemegy a régiségtárába, előszedi
a 90 évvel ezelőtti idők jónak bizonyult buzogányát és azt hiszi magáról, hogy a buzogány teszi majd őt harcképessé.
Igen is, az Akadémiának kötelessége a
tiszta, értékes, komoly, nemes irodalom védelmezésében és terjesztésében mindent elkövetni. Kötelessége a közönség Ízlését kívánatos irányba befolyásolni, vezetni, köteles
ellenőrzést gyakorolni az irodalmi életre. De
ezt csakis ugy teheti meg, ha felébred, közénk jön, a mi könyveink, a mi érdeklődésünk, lapjaink, folyóirataink közé, ha meggyőz, ha jobbat, többet, olvasóbbat tud adni, mint azok, akik szerinte az irodalom és
az izlés mételyezői. De hol van mindettől az
Akadémia! Ugy akar harcolni, hogy évente
kiad egy jámbor, ártatlan kötetet, teli versekkel, jó-rossz elbeszélésekkel, amilyen már
az íróktól 'telik. Ez csak nem harc? Ha pedig
az akadémia azt hiszi, hogy: ne, te szegény
közönség, elég zöldséget olvasol a modernektől, netek, adok nektek jó olvasmányt is,
hát akkor megint nevetni lehet, mert végül
a magyar közönség igazán tul van azon,
hogy évente egy kötetből táplálkozzék. Ez
csak kegyes akadémikusok kiváltsága.
Annyit azonban elismerek, hogy a mai
körülmények között az Akadémia többet nem
tehetett. Eleven, érdekes folyóirattal nem
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küzdhet, mert ehez érteni kell, ehhez kézirat
kell, ehez dolgozni kell, a tekintélyével sem
siethet a tisztességes irodalom védelmére,
azon egyszerű oknál fogva, miután az Akadémiának tekintélye nincsen. Ide Kisfaludyak, Bajzák és Vörösmartyk kellenek, ezeket pedig honnan vegyék elő?
Marad tehát az Aurora, a régi Aurora
fénye, tekintélye és irói nélkül.
BaBBaBaaaaaaBBaaBaaaBaBaaBaiiaBBaaaaaaBBaaaaaaaBaaaa

Az utolsó karácsony.
— James Lane Allén rajza, —-*)
Angolból: Zsoldos Benő.
Sok idő mult el, — hogy mennyi, azt senki se tudja, — nem volt senki, aiki azt -megmérhette volna.
Alkonyodott már és havazott. Egy meredek hegyoldalon, kötzel a kopasz hegytetőhöz,
ezer meg ezer .lábnyira ama színvonal felett,
amelyen valaha bárminő élőlény is járhatott,
— állott két hatalmas erdei fenyő, e fajban, a
legerősebb és a legutolsó. Az alant le;vő
völgyből felkúsztak ők ebbe az egyedülálló
magasságba s itt ugy begyökereztek a sziklába és .a hegy talajába, hogy a legerőszakosabb szél sem volt képes őiket onnan elmozdítani. És most e két ifenyő elfoglalta azt az
élettelen sziklát, mint a halandó földi .dolgok
utolsó őrei.
A hegy egyik oldalán a szárazföld felé
tekinthettek szét; a hegy lábánál húzódott
egy völgy, — és itt, a régi jó időkben, egy fáin diszlett, templom emelkedett, esküvői
gyertyák lobogtak a szürkületben. Az ellenkező oldalon az óceán felé nézték, az egykor
hullámzó, kék óceán felé, mely dalolta nagyszerű dalát, de végtelen sík inast, ás fehér és
örökre csendes, — hangja lecsendesült minden más hanggal együtt, — hadihajóinak zúgása réges-régen véget ért. Az egyik fenyőfa
alacsonyabban nőtt, mint a másik, feje csupán a társának melléig ért. Sokáig megosztották egymással f a j u k n a k hangtalan bölcsesógét. És imost, amint a halk, szomorú
szél kóválygott lombjaik finom zöld h á r f á i
között, — énekelni kezdtek, hárfázva, mint
valami régi hántások, kik sohasem fáradtak
el a múltból.
.Az alacsonyabb .fenyő, amint a hópelyhek hajfürteire hullottak és siirüen szitáltak
a torka körül, erőteljesen megrázkódott -és
igy dalolt:
— Pajtás, a vég ránk nézve egyre közéig; a hó mind feljebb kerül. Ma éjjel a kalapját fejemre fogja helyezni. Le fogom csukni szemeimet s követni fogok minden dolgot
az örök álmukba!
— Igen, — zúgta r á a magasabb fenyő,
— ikövetürik minden dolgot .az örök álmukba.
H a ők ekként aiudini fognák örökké, ihogyan
*) Az angol irónak ez a megkapó/közvetlenséggel
megirt rajza csaknem azonos tárgyú a híres Turgenyev
„Egy beszélgetés" cimü kis pasztelljével, csakhogy mig
az utóbbiban két hegy beszélget egymással karácsony
éjszakáján, az angol iró rajzában két erdei fenyő társalog az örök elmúlásról a föld utolsó éjjelén.
Zs. B.
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kell majd nekik valaha felébredniük? Ez
misztérium.
A forgó szél felkapta e szavakat s jobbra-balra szétvitte azokat a szárazföld és a
tenger fölött:
— Misztérium — misztérium — misztérium. Sötétebb lett az alkony. A hó ritkán
esett; a felhők oly sűrűen és alacsonyan húzódtak a fáikon át, hogy a. hópelyhek ott képződtek az ágaik között és ott is maradtak, a
hol épen létrejöttek. Időnként a felhőkből és
sötétségből tovaszéltak a halk szólamok:
— Hol van most a Pák Kis Testvére,*)
az ő nagy gondolataival ós a rövid árnyékkal?
— .Azt gondolta, hogy a földi dolgok között egyedül ő a halhatatlan.
— A mi híveink, az örökzöldek, millió
meg millió évekkel ezelőtt kerültek e földre,
hogy ő itt megjelent; és mi még itt vagyunk,
milliónyi évekkel azután, hogy ő letűnt, nyomot sem hagyva maga után.
— A legigénytelenebb moha is előbb született, mint ő s a moha túlélte őt.
— A leggyarlóbb haraszt sem volt oly
pusztulékony,
— IMégis azt hitte, hogy örökre i f j ú fog
maradni.
— Hogy f a j a vissza fog térni ahoz a Hatalomhoz, aki neki létet adott.
— Hogy ő folyton-ifolyvást előre .fog vitetni álhoz a távoli, isteni végcélhoz, ahol lakozik vala az igazság.
— Igen, ahol ott az igazság lakik.
— Régtől fogva szokásuk volt fehér virágokat hinteni halottjuk fölé.
— .Most felnél- virágok takarják őket —
az égbolt fagyos, fehér virágai . . .
^^
. . . Beállt az éj a hegycsúcs körül — siinii éj felette. Időközönként ineg-meg ú j u l t a
fenyőifák beszélgetése:
— Tudják jól, mily egyedül állanak a
világegyetemben s vájjon törekedett-e egyik
a másiknak boldogságát elősegíteni?
— Nem akart a-e mind gyámolitanii a másikat?
— Nem akarta-e mindegyik sagiteni valamennyit?
— Háborúskodásaikat akarták-e ugy
összevegyiteni imádsága,ikkal?
— iNem akarták-e eldobni fegyvereiket
ós fegyverzetüket egymás ellen fordítani? Ez
ntind misztérium.
— Misztérium — misztérium.
Egyszer az éjben egyszerre hangzott fel
a beszédük:
— És a földnek összes istenei — sok istenei sok földön, sokféle ábrázattal, — most
alszanak régi templomaikban; utoljára is rájok borult a véget nem érő esthomály.
— És a pásztorok, kikről mindenki tndta, hogy őket a.világegyetem teremtője avégből alkalmazta, hogy a többi embereket ugy
*) Az ember szimbolikus elnevezése.

27,
vezéreljék, mint önön juhaikat, — ugyan micsoda különbség van most a juh és a pásztorok között?
— A pásztorok a juhnyájjal ugyanazon
fehér mezőségeken faküszmek.
— Mégis, mit gondolsz, mi lett mindabból, amit az emberek csináltak?
— Hová jutott a Tudomány? Hogyan
juthatott az semmivé?
— És a belső világosságnak az a hét-águ
arany gyertyatartója, amely maga volt a
Művészet, — nem volt más környezet, melybe az át lett volna vihető, szeretetreméltó ás
örök?!
'
— És mi lett a Szerelemből?
— És mi lett a nőből aki semmi egyebet
nem kívánt az életben, csak szerelmet és ifjúságot?
— Mi lett a férfiból, aki hü és igaz volt?
— Gondolod, hogy ők valamennyien nem
gyülekeztek-e össze egyebütt, — különösképen megváltozva, mégis ugyanugy? — Valami más kiolthatatlan csillag az ő biztos lakásuk !
— Mit tudjuk mi azt; mit tudott ő a
földön? Az misztérium.
— Az mind misztérium.
Ha lett volna ott egy óra, mely ,az időt
mutassa, — annak most közel kellett volna
járnia az éjfélhez. Az alacsonyabhilk fenyőfa
hirtelen a leggyöngédebben igy hárfázott:
— A gyermekek! Mi lett a (gyermekekből? Hova utaztak e) azoknak a miriádjai?
Mi volt a végcélja a földi gyermekek menetelének?
— Légy csendesen! — susogta a magasabban álló fenyőfa. — Abban a pillanatban
én egy ágaim közt keresgélő gyermek gyenge ujjait éreztem. Nem ez volt-e az, amit az
emberi korszakokban Karácsony Estéjének
•neveztek?
— Csend! — suttogta az alacsonyabb fenyő. — Lent a völgy ben tündéri kürtök hangzanak és tündéri dobok dobolnak. Hallottad-e
azt, — bágyadtan és elhal,ón? — Az a rénszarvas csengője volt! Elmúlt, — az a Karácsony szertejáró lelike volt!
Nemsokára azután az alacsonyabbik fenyőfa utoljára pengette meg zöld hárfáját.
— Pajtásom, számomra a vég elérkezett.
Jó éjszakát!
A hó csendesen eltakarta,
A másik fenyő most egyedül állott. A
hó mind magasabbra és magasabbra emelkedett. Erőteljesen megrázkódott ,a fa. Később
a hosszú éjszakában megszólalt még egyszer,
magára hagyatva:
—- Én tehát .bezárom a földi dolgok sorát, Én voltam a halhatatlanság jelképe:
hadd legyen a legmagasabb a legutolsó a
.pusztulásban! Te Hatalom, mely minden dolgot. e célra rendeltél e földre, beteltél a nélkül, liogy azt a célt megmagyaráztad volna.
Valamennyi dolgot követem most mélységes
álmukba! . . .
r
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. . . Reggelre aemxni nyoma sem volt
neki.
A nap ragyogóan kelt fel a hegy csúcsain, fehéren és hidegen és békességben.
iA föld halott volt . . .

ta a sziámi király, aki egy pár ezüstből való
sütőserpenyőt
ajándékozott
Viktóirának,
nyilván abban a feltevésben, hogy Angolország királynője azokat sajátkezüleg használni fogja.
Nem közönséges kalandjuk volt a maguk
karácsonyi ajándékával néhány Írországi
lordnak, akik kerületük szegénycinek lápok(Saját tudósítónktól.)
Frítz Reuter, a rócokat küldtek ktrácsonyi ajándék gyanánt,
nagy német humorista monda a valahol, hogy amivel azonban nem örömet, hanem felháboaz ember nem is sajti, minő és 'mennyiféle rodást keltették azok körében. A -megajánmeglepetés érheti karácsonyikor. A karácso- dékoz,ották összecsomagolták a pokrócókat s
nyi ajándékok terén ugyanis meglehetősen, nagy bálákban, melyek csomagolópapirjára
nagy szerepet játszik a tréfa és évődés. Ezt gúnyos szavakban a parasztok hálája volt
bizonyítják például az alábbi esetek is, me- olvasható, ünnepélyes körmenetben visszavitték az .ajándékozóknak.
lyeket egy angol folyóiratban, olvasunk.
Nagy
meglepetést,
talán
helyesebHalála előtt néhány évvel Mark Twain,
az Ismert amerikai humorista olyan kará- ben csalódást szoktak okozni a milcsonyi ajándékot kapott, melyen egy egész liomosok ajándékai, kiktől mindig vanagyértékü
ajándékot
szoktak
város lakossága mulatott. A hires iró néhány lami
várni.
Egy-két
szobaleány
Rockefeller
héttel karácsony előtt levelet kapott kiadójától, Róbert Col Mentől, melyben ez bej elent i, szolgálatában állt, szintén valami nagyot
hogy ezúttal ép oly szép, mint különös aján- várt — aztán dühében apró foszlányokra
dékkal fogja meglepni az irót, t. i. egy re- tépte azt a két kis kötényt, melyet karácsomek elefánttal! Mr. Haimuel Clemens (ez nyi ajándékul kapott „mr. és mrs. RockefelMark Twain családi neve) nem volt valami lerétől.
Érdekes ilynemű ajándék volt a gőzhennagyon elragadtatva, de mivel másrészt nem
ger
is, melyet Man sziget iközépitósi hivataakarta megbántani kiadóját, elhatározta,
hogy automobilgarázsát átalakíttatja ele- lának ajándékozott a sziget lakossága. Nem
fántházzá. Illő volt ugyanis, hogy a hosszu- léket tudni, hálából, vagy azért-e, liogy a hiorimányu vendég jó fogadtatásban részesül- vatalt az utak megjaivitására biztassa, de
jön. Néhány nap múlva hatalmas kocsirako- annyi tény, hogy a praktikus ajándékot hámány széna érkezett 'Mark Twain címére, lával fogadták.
„mr. Collier meleg' üdvözletével", röviden c B a a a a B a a a a B a B B a a a a a B a B a a a B a a B a s a a a a a a B B a a a B a a B n a a a
ezután egy imponáló külsejű u r jelentkezett
a költőnél, aki mint „May tanár, elefánt idomító" mutatkozott be neki. Ez ,az ur szakértő
(Saját tudósitónktól.)
Több száz éves,
tekintettel megnézte a már tett előkészülete- nagy hajú, hosszú ősz sza-kálu -karácsonyi
ket s meghagyta, hogy a garázst erő.sebb apó évente ellátogat Franciaország gyermepadlóval lássák el, nehogy az leszakadjon az keihez is, hogy a kandalló elé kikészített kis
állat súlya alatt.
cipőket sok szép ajándékkal és sok jó -ennivaiMark Twain házában, ide az egész vá- lóval rákja tele. Nagy u t vezet a halhatatlanrosban is nagy volt az izgatottság. A 'humo- ság országából, az ősz apó lakásából, a;z onristát kissé nyomott kedély hangulat fogta nan al ig látható emberek! akta földig, de -ő már
el, mert rosszat sejtett. Sejtése nem csalta ismeri ez utat, melyet majdnem kétezredmeg; karácsonyikor pontosan megérkezett az szer j á r már meg. Ezenkívül a hajnali csilelefánt: egy életnagyságú utánzat papirma- lag esténként még ma is tündököl az égből sóből! iMark Twaint, a nagy tréfáiét ezúttal tozaton és a karácsonyi apó számára jó iráalaposan megtréfálták.
ny itóul szolgál. Franciaországban a fényben
Sajátságos karácsonyi kalandja volt uszó karácsonyifát ugyan nem igen ismerik,
Oorlylnák, a nagy angol történetirónak is, de azért sok más kedves, poétikus karácsokivel azonban ajándékozó minőségében esett nyi szokás létezik a francia provinciákban
nreg a kaland. Chelseahan a idliequerowi ház- is. dinben a karácsony estéjén a szegényeket
ban még ma is becses ereklyeként őrzik a szinte királyok -módjára kezelik. Minden
nagy szellem kéziratait. E kéziratok közt ott gazdagabb család megHiiv egy ilyen szegény
van egy cédula, melyen ez olvasható: „íme, embert és i t t a vendéget illeti meg a legjobb
itt a legtisztább asszony mosdójának az ára. hely és ő az, kit legelőször és legna-gy-obb
Áldás szép aroár.a, s legyen az mindig oly gonddal szolgálnak ki. Ezekért aztán a -lakotiszta és vidám, mint amilyen drága nóken. ma végén versben el kell beszélnie az üdvöakár tiszta, ákár nem. 1850. december 25. T zítő születését. Ez a szokás már régóta divik
Carlyle." A céduláihoz egy ötven fontos itten.
bankjegy volt mellékelve annak idején, s
A francia Pireneusokban
a karácsony
maga a cédula érdekes bizonyítéka Carlyle a „tüzszentelés" ünnepe. A szent estét egy
szórakozottságának, mert hisz csak kará- gazdag vacsora nyitja meg. Egy teli asztal
csony napján jutott eszébe, hogy mit ígért áll a kandalé előtt, amelyben egy egész éven
feleségének karácsonyi ajándékul, amikor át erre a célra őrizett, l>abérlevelekkel felazt már nem lehetett beszerezni. Jane asz- halmozott régi olajfákból összerakott mágszony tehát kénytelen volt ünnepek után ma- lya ég. Az evés előtt a tüzet „beszentelik."
ga megvásárolni utólagos karácsonyi ajándé- A család legifjabb tagja a lángok elé térdel
kát, melyet annyira óhajtott s meg is rendelt és a t y j a nevében azt kéri a lobogó lángóktóT,
férjénél, a „mahagóni mosdót márványlap- hogy juttassanak melegükből a szegények
pal."
és aggok fázó lábainak is, látogassanak el a
Viktória angol királynő, aki Angliába didergők kunyhóiba, de a szegények istállóit
bevezette a karácsonyfát, igen különös ka- és a halászok bárkáit ne pusztítsák el. A
rácsonyi ajándékokat szokott kapni főleg az gyermek fohászkodása után vörös bort önt
indiai fejedelmektől, kik gyakran exotikus az égő máglyára és a lángok -nagy sistergés
vadállatokat küldtek neki, de nem papirma- között alszanak el. Ezután asztalhoz ülnek a
séból, amiből a Mark Twain elefántja volt. családtagok és vendégek és a lakoma után '
Éhben a tekintetben valamennyit felülmúl- | éjféli ünnepi dalokat énekelnek. Karácsony i

Tréfás karácsonyi ajándékok.

Francia karácsonyi szokások.

1913. december 25.
napján a szegényeknek szabad koJdulniok és
ilyenkor a gazdag gyermekek papírba csa
vart pénzdarabokat dobnak az éneklő koldusoknak. Szokásban van még, bogy az étkezésnél a halottak részét meghagyják. Igy énekléssel és lakmározással töltik el a három napot
az ünneplők.
A vendée-i fiatal leányok az u j esztendő beálltával szívesen megházasodnak és
ezért fabocskoraikat az istentisztelet előtt a
tem-plomkapu elé állítják. H a kérőik megismerik cipőiket ugy a leány kezét megkapják, ha ellenben tévedtek a választásban, ugy
a következő alkalomig kell várniok.
Dauphiné belsejében, az A ve Mariára
való csengetéskor a falvakban csoportosulásokat látni. Mindegyikük kezében egy-egy
lámpást tart, igy mennek családjuk legöregebbikéhez, ahol az ilyenkor szokásos étkezésben van részük. Kásalevest, sült halat,
égetett mandulát és gyümölcsös kalácsot
kapnak -i-tt -és mindezt maga a ház asszonya
készítette számukra. Evés után közös éneklésben -kezdenek, dicsőítő zsoltárokat énekelnek többnyire, és pontban éjfélkor az ifjak
szurok fáklyáitól megvilágított -utakon a
ház kicsinyje-nagyja misére megy.
Parisban a karácsonynak kevésbljé poétikus ünnepélyét láthatjuk! „Rosszak a pénzviszonyok"—ezt hajtogatják örökké. Az ajándékozóknak valóságas fejtörésükbe kerül az
a jándék megvétele, mert a kellemest a h asznossal igyekeznek összekötni. De nemcsak az
ajándék tárgya, hanem az átadás módja is
nehéz feladatot ró az ajándékozóra. Az ifjú
kérdezősködik, keres . . . A n y j a az első női
személy, ikit ajándékkal lep meg és senki
más részéről nem kap majd hasonló köszönetet . . .
Könnyebb dolog jegyeseknek, házas-utóknak ajándékot adni, mert az ember ismeri,
vagy legalább ismerni véli, azok (kívánságait
és igényeit! A karácsonyi ajándékozók azonban minden kedv és lelkesedés nélkül, csupán kötelessógérzetből vesznek ajándékokat
. . . Az üzletekben nem válogatnak, mint
azelőtt, ha-nem az eléjük rakott, elsőre felkínált tárgyat, ha nem -drága megveszik.
Párisban a karácsony a gyermekek
örömünnepe ás ezt az alkalmat a felnőttek
lakmározásra használják fel. Ha valiaki
ilyenkor a párisi vendéglőket bejárná, könynyen meggyőződhetnék róla, bogy a régi hires francia konyha csöppet sem rosszabbodott.
A gyermekek öröme a felnőttek körébe
is boldogságot varázsol. Az utcai élet az ünnepeken igen élénk. A boulevardokon a sátrak egész sora áll és ez a közlekedést alaposan megnehezíti. Ezenkívül a legkülönbözőbb
óraműivü játékok járkálnak a sétálók között
a gyermekek nagy mulatságára. Eladóiknak
ilyenkor n-agy számban sikerül túladni a
népszerű játékokon. E g y kis utcaseprőnő
sepri az utcát, — természetesen eredmény
nélkül — egy bádogból készült mosónő nagy
buzgósággal mossa a ruhát és az automobilok és autóbuszok egész tömege fut n-agy
kürtöléssel a gyalogjárón.
A kicsinyek csodálkozva nézik ezeket az
önműködő jószágokat és arra kérik a Mikulást, ki idén már bébizony-itotta az ő irányukban kötelességtudását, hogy emlékeztesse a
karácsonyi apót is kötelességére. Reméljük,
hogy a Mikulás a gyermekek eme kívánságának is eleget tett és az aggsúga következtében m á r feledékeny apónak zsebkendőjére
csomót kötött ós igy a karácsony minden jó
gyermeknek meghozta szive kívánságát.

1913, december 25.
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Lehet-e jó feleség a szinésznő?
A „Gioraale d' Itália" szerkesztősége avval az indiszkrét kérdéssel fordult néhány
kivá'Ió olasz szinmii vésznőhöz, hogy a szinésznő lehet-e jó gazdasszony s hogy egyáltalában kivánatos-e, liogy férjhez menjen?
A megkérdezett miivésznőik közül a legtöbb kimerítő választ adott a kérdésre és bele is ment annak érdemleges tárgyalásába.
Igy Lyda Borelli, a.z ismert olasz .színművésznő a következőkép válaszolt: — Nézetem
szerint a színésznőnek nem szabad férjhez
mennie, de különösen nem a művészi pályájának első éveiben. A közönség nagyon szeretetteljes, de egyúttal szigorú gazdánk s
mindazt követeli tőlünk, amit érzelmünk ós
energiánk csak nyújtani képes. A családi
gondok csakhamar hatalmukba kerítenének
bennünket, még pedig a művészet rovására
és kárára. Másrészről viszont az is igaz,
hogy a színésznő — bármit mondjanak is az
emberek — a színpadon kivül semmi más,
mint asszony, aki csak ugy érez, örüli és
szenved, mint minden polgárnő. Ennek következtében ugyanaz a joga is van a boldogsághoz. Tehát? Tehát a kérdés tulajdonkép
megoldhatatlan, mint minden kérdés,, mely
valami kapcsolatban van a szerelemmel.
Tilda Taldi körülbelül mgyaniabban a
nézetben van, mint, neves kartársa: A magam
részéről lehetetlennek tartom, — í r j a — hogy
a szinésznő és az asszony kötelességei, mik
alatt a szó legmagasztosabb értelmében vett
kötelességeket értek, egymással összeegyeztethetők legyenek. Még pedig számos okból,
melyeket itt felsorolni túlságosan messze vinne. Ezek a kötelességek oly mértékben kü-

lönböznek egymástól, mint ahogy a színpad
milliője különbözik a családétól. A női lélek
ekkora felelősség elvállalására nem is képes.
A szinésznő minden adott esetten, elrabolna
valamit a férjétől ós fordítva, A baj elkerülése végett inkább válasszuk el az egyiket a
másiktól, s bizonyára ez lesz a legokosabb.
Kissé szelídebben, de egyúttal felületesebben is ítél Gea Garisenda: /Ez igen su'lyos
probléma — véli a művésznő — mely csak
esetről-esetre oldható meg. Ez tulajdonképen
az érzelem és az izlés, még pedig a jóizlés kérdése. Itt általános érvényű elméletet felállítani esztelen ós veszedelme© volna. Mindazonáltal nem tartom kizártnak, hogy színésznő is boldog feleség lehessen.
Az őket érdeklő kérdésre tehát maguk
a művésznők sem tudnak kielégítő választ
adni.

Török nő a repülőgépen.
Egy ifjú török nő, nóvszerinf BellkisiSefket kisasszony, vagy amint a törökök most
nevezik iBelkis Sefket Hanum, nem rég oly
bátor cselekedetet vitt véghez, hogy nemcsak
nőtársai, de a török politika előkelőségei is
tisztelettel csodálták meg. A török nő bátor
cselekedete abban állott, hogy fölszállott egy
katonatiszt hadi aeroplánján, az „Osmanli"-n
s a tiszt háta mögött egy teljes óráig tartózkodott a levegőben. Európa nyugati országaiban bizonyára mosolygással fogadják
ezt a nálunk nem éppen ritka női vakmerőséget, amiért Törökországban valóságos hősként ünnepelnek egy fiatal leányt. H a azonhjan tekintetbe 'vessizük, hogy Törökország
női meglehetősen elzárkózott életet folytattak mindezideig s csak a legújabb mozgalmak kapcsán kezdtek saját meg nem érdemelt alárendeltségük tudatára jutni, a nagyszerűen ébredező török korszellemet üdvözölheti a török nemzet abban a mái* közönséges eseményben, hogy török nő szállott föl
aeroplánon.

29
Nem kell azt hinni, hogy Belkis Hamun
személyes hiúságból vagy az aviatika iránt
való rajongásból követte el ezt a vakmerőséget. Ez a nagy európai műveltséggel biró
nő egy ideált, az ébredezni kezdő fátyolba
kényszeri tett török nő legmodernebb ideálját szolgálta azzal, hogy az „Ozmanli" csolnakjába ült és fölszállt. A derék török nő
tagja a legújabb török nőmozgalmak vezetőségének, s szerkesztője a „Kadinlar Dünjassi" cimü török feminista lapnak s mint
ilyen mutatta meg a világnak, hogy a török
nő semmivel sem érdemel alárendeltebb társadalmi pozíciót a Nyugat asszonyainál. E
fölszállásnak meg is volt az eredménye. A
török nők fö'lszabadulásáórt küzdő egyesület
azonnal gyűlést hivott egybe s ennek során
elhatározta, hogy ,gyűjtést indit egy aeroplán beszerzése céljából, hogy a „Kadinlar
Dunjassi" nevet viselné s amit a hadseregnek adományoznak. Ezzel azt akarják ellánni,
hogy törekvéseikkel szemben megnyerjék
az ó-török vezető férfiak szimpátiáját. A
•gyűlésen nagyszámban megjelent előkelő
török nők a legnagyobb készséggel járultak
e prepozícióhoz s a gyűjtés már is oly öszszegeket eredményezett, bogy a megrendelést egy francia gyárból meg is tették már.
Elhatározta a gyűlés természetesen azt is,
hogy a beszerzendő repülőgép vezetője esak
török nő lehet. Az élnöknő fel is szólította a
jelenlevő nőket, hogy valakit hízzanak meg
ezzel a kockázatos feladattal. Egyhangú lelkesedéssel és felkiáltással Bélkis Hamura, a
bátor és fiatal tanitónőre esett a választás,
aki a veszélyes megtiszteltetést készséggel el
is fogadta.
A bátor tanítónő erre ujabb felszállásai
akarta beigazolni rettenthetetlen bátorságát.
A hölgyek autókon robogták ki a szép SanStefane-fürdőbe, amely mellett, közvetlenül
a gyönyörű Márvány-tenger partján, sima
és nagy tisztáson van a konstantinápolyi repülőtér. Néhány száz főnyi kíváncsi ember
sereglett itt össze, hogy szemtanuja legyen
•a ritka látványosságnak. A nők és férfiak
természetesen a még mindig uralkodó török
szokás szerint elkülönültek.

SZEGEDI HITELBANK
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
KÖLCSEY-UTCA

KÖLCSEY-UDVAR

RÉSZVÉNYTŐKE

TARTALÉKALAP

1,200.000 KORONA

285.000 K O R O N A

T A K A RÉK-BETÉTEK
VÁLTÓLESZÁMÍTOLÁS
JELZÁLOG KÖLCSÖNÖK
::
SAFE DEPOSIT
::
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Fethi Bei aviatikus tiszt kivonatta nagy
francia monoplánját s előbb egymaga szállott föl s elrepült az előkelő török nők nagy
csoportja fölött, gyönyörűen sikerült nyolcast irva le a teljesen szellőtlen levegőben. A
csinos Belkis kisasszony erre magára öltötte
aviatikus-kosztümjót, a nadrágot, a magas
gamásnit, a gnmmikabátot, sapkát és szemüveget, megvárta az aeroplán leszállását és
azután beleült, közvetlenül a Fethi bei mögött lévő ülésbe.
óri
A kiváló aviatikus útitársával közel
ezer méternyi magasságba emelkedett s elrepült a festői török főváros felé. A város
fölött röpcédulákat dobott le a bátor török
feminista a következő szöveggel: „Belkis
Sefket, a török nők védelmére alakult egyesület tagja a „Kadiinlar Dungjassi" oimü
török folyóirat szerkesztője a magas levegőből könyörög le a főváros minden lakosához, hogy csekély adományával támogassa
azt, a nemes akciót, amely a közel jövőben u j
repülőgépet ad a török hadseregnek, hogy
az Törökország órdékeit teljes mértékben
szolgálhassa. Mindenkit kérünk, járuljanak
hozzá a török n ő k ' e nemes akciójához." Miközben a bátor tanítónő a főváros mecsetjei fölött lebegett, a repülőtéren a török nőmozgalom egyik vezető férfitagja beszédet intézett
az ottlévőkhöz, melyben a török nő felszabadulásának a török társadalom szempontjából való szükségességét hangoztatta.

A női harisnya alkonya.
A leheletszerű, pehelykönnyű selyemharisnya, a hölgyek gyönyörűsége — s egyúttal
a férfiaké is — elvesztette uralmának előjogát. Az elegáns párisi világ/hölgy ezen a télen — az évszaknak teljesen megfelelően! —
harisnya nélkül mutatkozik a nyilvánosság
előtt. A harisnyát most nála a cipő és harisnya olyféle kombinációja helyettesíti, hogy

a meztelen lábball belebújik a cipőbe, a füző- rózsaszinü, a barnák sárgás1 husszinü hariszsinór helyettesítő szalaggal azonban átköti nyát vesznek fel.
a lábszárát a térdig, ahol a szalagot csokorAmerikai leánykereskedők.
ba köti. Az ilykép ékesített lábszár retteneAmerika nemcsak a r endkivüliségek ortesen tetszhetik Páris höLgyeinek — akik bi, szaga, hanem a bűnösök E'ldorádója is. .Sehol
zonyára nem láttak még szíjazott 'lábú dró- 1 annyi sikkasztó, csaló és gyilkos nem talál
tostótot — mert alig lépett merész tervezeté- menedéket, mint ott és sehol a telekvásárlásnak oly alkalmas terrénuma nincs, mint épvel a nyilvánosság e'lé az egyik párisi divat- pen Amerikában. Hogy mi ennek az oka,
cég, mikor a divat terén hangadó hölgyek arra épen oly kevéssé lehet válaszolni, mint
a r r a a kérdésre, hogy milyen módon lehetne
már nagy lelkesedéssel fel is karolták az u j
segíteni mindezen. Amerika rendőrségei és
hóbortot.
detektivei igazán legelsők a világon, amelyek
meg is felelnek szomorú hivatásuknak,
Hogy a bocskoros tótok divatja mikép
de a bűnösök szervezete oly konszolidált ebfest a női lábszárakon, ahhoz persze majd ben az országban ós az átmenekült sikkaszcsak akkor lehet hozzászólni, ha majd a hó- tok és csalók nyilvántartása oly sok nehézségbe ütközik, hogy ezekkel szemben valóbortos divat bennünket is boldogít. He hogy sággal tehetetlen a világ legelső detektivhigiénikus szempontból teljesen elítélendő, gárdája. Legszabadabban és a legnagyobb
azt aligha kell bővebben bizonyítani. A hó- lelkiismereti,enssóggel kufárkodnak a leánykereskedők. Sebői oly nagy mértékben nem
bortos és kétségtelenül veszedelmes divatnak folyik a. telekvásárlás, mint épen itt. A rendkülönben még a párisi .világhölgyek közt. is őrségnek külön szervezetei vannak, hogy ezt
a legújabb kori rábszolgakereskedést a leg•akadtak ellenségei. Igy a párisi arisztokrá- szigorúbban üldözze, de csak nagy ritkán sicia egy előkelő hölgytagja a minap •értekez- kerül egy-egy jó „fogást" csinálni. Ilyenről
letre hivta össze barátnőit, bogy állást fog- számol be az alábbi Newyorkból érkezett jelentés is:
laljanak az u j divat ellen. Ez értekezleten; álA legújabb időben általános feltűnést,
lítólag igen heves véleményeltérések voltak keltett az a csaknem mindennapi rendőri jelentés, hogy hol itt, hol ott tűnt él egy-egy
s a tiltakozás korántsem volt egyhangú.
csinos, asszony, vagy leány a városból. A
Természetesen nem minden hölgy van rendőrség azonnal gyanút fogott a hirtelen
abban a helyzetben, de nem is mindegyiknek megszaporodott leány kereskedők ellen. Az
volt azonban végtelenül rejtélyes és csodálacélja, hogy az ostoba divat mi'att meghűljön, tos, hogy a lélekkufárok teljes csendben és
miért, is sokan icsalk markLrózzák a mesztélen minden feltűnés nélkül „dolgoztak" ily hihetetlenül: óriási arányban. E g y érdekes vélábszárt s azon úgynevezett „imitat,ions"-t letlen terelte nyomra a rendőrség figyelmét.
viselnek, vagyis könnyű, te&tszmü selyemE g y Marjorie Uránt nevü végtelenül bájos ás nemrég férjhez ment fiatal asszony az
harisnyát, me'ly megtévesztésig hasonlít a elmúlt napok egyikén végig nézett egy molábszár bőréhez. A szőke hölgyek e célból zielőadást. A moziban nem voltak sokan s a
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Könyvnyomdai müintézete,

Könyv-, zenemű-, papir- és

könyvkötészet, üzletkönyv~

irészer

gyár, vonalzó

állandóan

intézete

ruggyanta-bélyegző

és

mu-ujdonságokat;

minden e szakmákba vágó
és szolid árak mellett készít.

raktáron

tartja

az összes irodalmi és zene-

gyára

munkákat Ízléses kivitelben

nagykereskedése

W. k. csendőrségi, községi
közigazgatási és ü g g v é d i
nyomtatványok raktára

szállít

modern irodaberendezéseket, papir- és

Írószereket,
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mellette lévő heily is iires volt. Ezt a helyet
nemsokára elfoglalta egy csínosarou, nagyon
elegáns fiatal férfi. Előadás 'közben hirtelen erős szúrást érzett a jobb k a r j á n . (Kétségbeesve érezte azután, hogy a kéz p á r pillanat
alatt teljesen elvesztette mozgó és érzőképességét, s nemsokára az ö n t u d a t á t i s kezdte
elveszíteni. Támolyogva h a g y t a el a helyét
s kiment a ruhatárba, ahol é/ppen elmondhatta a szolgának a rosszullét előzményeit. Ezután teljesen elveszítette eszméletét. Sietve
telefonáltak a rendőrségre, ahonnan egy
perc leforgása alatt ott termett egy orvos és
két detektív. Az orvos megállapította, hoigy
tiiszlírással fecskendezett be valáki egy gyorsan bódító szert az elájult nő k a r j á b a . Kihallgatták a szolgákat is, aminek folytán
gyorsan elfogták a moziban a nő helye mellett ülő,elegáns fiatal embert. — Az orvos
közben megállapította, hogy a gyorsbóditő
szer chloralopiát volt. A letartóztatott fiatalember hangosan tiltakozott az ellfogatás ellen s azt állította, hogy az elájult nőt nem is
látta. Sietve megvizsgálták az ülőhely alatti
padlózatot s a eorpu® délietit, a méregtarta.1mn csöves tüt, amely kétségtelenül beigazolta az orvos megállapítását.
A rendőrség azt véli, hogy kezében tartja a legújabb nagyfokú leánykereskedések
egyik főmanipulánsát s reméli, hogy most
m á r sikerülni fog kézrekeriteni az egész bűnös bandát. Kiderült tehát, hogy a titokzatos eltűnéseknek igen érthető oka van. A
leánykeresikedők fölkeresik a mozikat ós
színházakat, leülnek magányos nők mellé, a
méreggel elbódítják s amidőn, teljes lesz a
zavar, az illető ugy a d j a k i magát, mint az
elájult nő férje, vagy fivére s a könyörületes
emberek segítségével egy autóba viszik, a
mellyel elrobog. Egy fiatal leány jelentkezett is a, minap a newyorki rendőrségen s
hasonló kalandot mondott el. E g y fényes,
tükrös teremben ébredt föl s két férfit látott
maga mellett, Csak annyi ereje volt, hogy
segítségért kiáltson és elmondja, hogy a
mellette lévő férfiak elrabolták őt, A két férfi erre megugrott s őt a rendőrség visszainternálta a lakására.
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ÉS

HALHÓLYAG

ÚJDONSÁGOK.

Hygienikus óvszer különlegességek!
Valódi francia és amerikai gyártmány eredeti csomagolásban.
Orvosilag ajánlva.
Feltetlen megbízható 1

OUPineheli és felnőttek
Elragadó

újdonság!

Falusi házak és nyaralók felépítésére s z o l g á l ó

Kapható az o r s z á g ö s s z e s játéküzleteiben.

I n n n n n é s bérmentve küldjük be 1533.
I f l l ű J y « £ I l számú, szines ábrákat is tartal-

mazó Jubileumi Árjegyzékünket, ha a jegyzék számát közli velünk.

Richter F. Ad. és Tsai Wien, XIII.
valamint nagybani e l a d á s :

•i,

Uidonsáq!
1

y

-

»Fatlme"
Ára tcként 4 - 8K
..Semlramls" ,
„ 10-12 K

Legfinomabb, legvékonyabb és legmegbízhatóbb, az
ö s s z e s eddigi gyártmányokat felülmúlják. Törv. védve. Kizárólag csak cégemnél kaphatók.

UJ!

„AUTÓ VAGINAL SPRAY"

UJ!

a legmodernebb és legkényelmesebb
női óvó különlegesség.
Ára 15 korona.
Szétküldés titoktartás m e l l e t t
Az összes betegápolási cikkek nagy
választékban.
Kérje Ingyen é s bérmentve 3000-nél több ábrával ellátott legújabb képes á r j e g y z é k e m e t
IC P l

P T I

1 1

I

Jm

orvos-sebészeti műszerés gummiáruk gyára,

B u d a p e s t , IV., Koronaherceg-utca 17. Pr.
Alapíttatott 1878.
Telefon 13—76.
| | E hirdetésre hivatkozók lOkoronánfelüli v á - 1 1
" sárlásnál 20% engedményben részesülnek. » •

ilSlEP0Stt3«

UNIVERSAL TABLETTA
(FEJFÁJÁS ELLEN.)

Készíti

GYARMATI EMIL városi gyógyszertára BAJA,

Hatásában felülmúlja az aspirin t a b l e t t á k a t minthogy egyúttal enyhe hashajtó a salycll készítmények
gyógyértékével. — Nem befolyásolja a s z í v m ű k ö d é s t

Felülmúlja a külföldi hason készítményeket

m

b b b b b b b b b b b b b b b b r

Kiváló szer meghülési betegségek, Influenza, nátha,
zsába, csúzos é s hurutos b e t e g s é g e k ellen. Azonnal
fájdalomcsillapító fej-, f o g - é s fülfájásnál, kitűnően
bevált ischlas, rheuma é s szaggatásoknál.
Olcsóbb az eddigi külföldi készítményeknél, egy 2 0 tablettát tartalmazó ü v e g c s ő csak
1 korona.
Kapható az egyedüli készítőnél: GYARMATI EMIL városi gyógyszertárában BAJÁN.

izzad valamely test-

F

érfi-, női- és gyermekruhák, pipere dolgok,
napernyők, csipke és szövet függönyök, panama és mindennemű férfi és női kalapokat kizárólag

vegyileg tisztitok és festek

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

b b b b b b b b i 1 b h b b b b b b

S
9
m
§
S
b
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A vizgyögymód edz és gyógyít idegesség,
agy- és szivbántalmak, álmatlanság, emésztési
zavarok, köszvény, ctttz stb. sikerrel kezeibetók a WAGNER-fürdő Wlön férfi- és aói
gyógy osztályában. - Kipróbált kezeló éa kezelónö. - Góz,-kád- és zakany-firdónket is
a nagyérdemű közönség figyelmébe sjésijek

•
•
B
B
9
b
M

kiváló tisztelettel

Lucza József
vegytisztitó kelmefestő.

Főüzlet: London-utcza 9. — Telefon 994.
Fióküzlet: Gizella-tér 3. —
„
1055.
Szentgyörgy-u. 10.
.
1281.
Vidéken: Zenta, Hódmezővásárhely.

része? Ugy használja a
dr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
520
Gyenge

nők,

gyer-

mekek es betegség után
mindenki erőre kap a
Leinznger-féle „ C h i n t r
vasbortól". Ára 2-40 fflléLeinzinger -gyógyszertárban, Szeged.
520
Legjobb hajfestő

az

országosai elismert Leinzinger-féle Ára 2 korona,
Kapható Leinzinger Qyula
gyógyszertárában Szegsd.
Széchenyi-tér
520
Gyomorbajosok

di-

csérik a Leinzinger-féle
rcsepp jó hatását.
romorc

;

: 80 fill

vegje 80 fillérért kapható
Leinzinger Oyula
gyógyszertárában Szeged

Fó|ós fogára vegyen
mielőbb a híres Leinzinger-féla f o g c s e p p b ó l ,
Üvegje 50 fillérért kapható Leinzin r Qyula
gyógyszertárában Szeged
«>

zéchenyl tér.
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Saját tőkéi
4 . 0 0 0 , 0 0 0 korona.

Fennáll
1867. óta.

Fiókintézefek: Baja, Nagykikinda,

ü szegedi

Kereskedelmi is
figyelmébe

ajánlja

a fisztelt közönségnek

a bank

páncéltermében

elhelyezett, elsőrendű biztonságot nyújtó, bérelhető

Safe-Deposit fülkéit
amelyek mindenféle nayysáyban, mérsékelt dij mellett állanak rendelkezésre és az intézet ellenzára

mellett eyészen

önállóan

kezelhetők.

Fentnevezett bankintézet hatásköre kiterjed ezenkívül a bankszakma minden ágazatára, nevezetesen:

Leszámítol
igen előnyös kamattétel mellett bankszerű váltókat és kereskedelmi

utalványokat.

Jelzálogkölcsönöket
nyújt szegedi házakra és magyarországi
ban és határidőre.

földbirtokra, minden szabályszerű formá-

Ezen kölcsönök lebonyolitása simán, gyorsan, a legmérsékeltebb

költségekkel és a felek iránti legmesszebbmenő előzékenységgel történik.

fogad el takarékpénztári

könyvecskékre és giró (cheque) számlán,

melyek után a

mindenkori pénzviszonyok által megengedett legmagasabb kamatokat fizeti.

Szelvénybeváltások
és sorsolási ellenőrzések költségmentesen eszközöltetnek.

Értékpapírokat, sorsjeggeket
ad, vesz a legelőnyösebb árfolyamok mellett;

átutalásokat eszközöl, hitelleveleket és

utalványokat állit ki a világ összes nevezetes piacaira.

Előlegeket
nyújt bankszerű fedezet mellett és beraktározott árúkra.

Hivatalos órák: d. e. % 9 - W g , d. u. 3-5-ig.

r

33

DÉLMAGYARORSZÁG

1913. december 25.

Két budapesti üzlet áruit

MEGNYÍLT!!
Sttniiif i6.sz.im)

c é g alatt
elsőrendű szakértők vezetése mellett
újonnan é s a l e g k é n y e s e b b igényeket
Is kielégítően b e r e n d e z e t t ,

Orvosi

üzlet.

műszerek.

Betegápolási
Látszerészeti
képészeti

cikkek.
és

fény-

áruk,

valamint tanulók részére mechanikai, gőz-,

villanygépek

és

megvettem!!

Vénig gyula
cipész és orthopéd,

Valódi Angol cosztüm kelmék K
Tiszta gyapjú szövetek 1 koronától
Cozmanozi pargetok féláron!
Tiszta gyapjú v á l k e n d ő k .
. K
Finom v é g vásznak féláron!!
Ruha bársonyok
K
Parget é s flanel pongyolák . . K
Női aljak igen szépek . . . K
Női finom blusok
K
Női diszes finom ingek . . . K
Női cloth finom a l s ó k .
. . K
Női nagy cloth k ö t é n y e k .
. K
Női flór harisnyák 4 0 é s 8 0 fillér
Női és leányka kesztyűk, trico áruk.
Paplanok féláron!

filhM vételek!

270
2-ig
3*20
2 —
5'—
5'—
2-50
T90
190
2-50

Szabott áralj!

Versenyirfiház

S z e g e d , Jókai- utca.
Mérték utáni megrendelések a legjobb anyagból, kizárólagosan a láb
fekvése szerint jutányosán készülnek.
— A vadász urak figyelmét felhívom
vízhatlan cipőimre és csizmáimra.
flmepihai típDh specialista készítője I.

ii
Minden

szombaton

EGNYILTÜ!

a legértékesebb

Az 1913-ik ÉVI

játék-, diszműárú é s bőrái ú különlegességekben a mai napon megkezdették.
••••••
M é l y tisztelettel meghivják S z e g e d
város é s környéke nagyérdemű közönségét, ezen valóban fáradságot é s
költséget nem kímélve, a l e g k é n y e s e b b
igényeket kielégítő l e g d ú s a b b választékú

raktáruk minden vételkötelezettség nélkül való megtekintésére. Vidéki megrendelések
a legpontosabban é s leggyorsabban
eszközöltetnek. — A nagyérdemű köz ö n s é g szives pártfogását kérve, kiváló
tisztelettel

Gál Testvérek Utódai
Szeged, Klauzál-tér. Telefon 8 3 4

nagg választékban.
SYLVESTER-ESTÉLYRE és m á s tombolák al-

k a l m á r a Jux- és egyéb tárgyak a l e g m é r sékeltebb áron kaphatók.

tárgyakkal!!!!!

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

Női

51380—913. tan. sz.

Versenytárgyalási

Hirdetéseket felvesza
kiadóhivatal Kárász-utca 9.

vasárnap

Református-palota, gőzfürdővel szemben.

fizikai

tanszerekben

és

hirdetmény.

Szabad bemenet!
Naponta

A városi közvágóhídon levő aprómarhavágó
és bélsártaposó épületek berendezési munkáinak
vállalati uton leendő biztosítása iránt
1914. évi január hó 3-án d. e. 10 órakor
az I. tanácsi ügyosztályban (Városi bérház I.
emelet) tanácsi jóváhagyás fentartása mellett
zárt ajánlati versenytárgyalás fog tartatni, illetve az ajánlatok ugyanazon helyen és időben
nyilvánosan felbontatni fognak.
A szabályszerűen kiállított s pecséttel lezárt sértetlen borítékban elhelyezett s közvetlenül vagy posta utján beadott ajánlatok a következő feliratú borítékban „Ajánlat az 51380/913.
sz. versenytárgyalási hirdetményben kiirt közvágóhidi épületek berendezési munkáira az ajánlati végösszeg 5%-ának megfelelő óvadékképes
értéknek tanácsi letétbe helyezését igazoló letéti
nyugtával látandók el s az árlejtés napjának
délelőtti 10 órájáig a tanácsi iktató hivatalba
(Városháza, földszint) nyújtandók be.
Az óvadékok Szeged város letétpénztáránál
helyezendők el s az árlejtést megelőző nap
déli 12 órájáig fogadtatnak el.
Azon pályázók, kik ajánlatuk benyújtásakor
Szeged sz. kir. város hatóságával üzleti összeköttetésben még nem állottak, illetőleg előtte
ismeretlenek, tartoznak szállító képességüket és
megbízhatóságukat azon kereskedelmi és iparkamara bizonylatával igazolni, melyhez vállalatuk telepe szerint tartoznak.
A versenytárgyalási hirdetmény, vállalati
feltételek, költségvetési űrlapok minta fenti ügyosztályban a hivatalos órák alatt betekinthetők
s rendelkezésre állanak.
Végül a hatóság fentartja azon jogot, hogy
a beérkezett ajánlatok között, az ajánlott árakra
tekintet nélkül szabadon választhasson vagy
amennyiben a versenytárgyalás eredményét kielégítőnek nem találná, ujabb nyilvános vagy
korlátolt versenytárgyalást tarthasson, esetleg a
munkák vállalatba adásajekintetében másként is
intézkedhessék.
A tanácsnak a munkák odaítélése iránt
hozandó határozatai ellen jogorvoslat csakis
birtokon kivül vehető igénybe.
Szeged sz. kir. város ^ tanácsának 1913.
december 18-án t. ü.
Bokor Pál,
h. polgármester.

kiszolgálás.

Farkas F. Emil első-

rendű cigángzenekara

játszik.

b b b b b b b b b b b b b b b b b

Délmagyarországi fióktelep,
Szeged, Kelemen-u. 11. Telefon 833

MEGH9DIT9TTUK
AVILÁG2T!

Sokszorosítások,

másolások.

Irógépjavitások,

Amerikai kellékraktár. Állandó gépiró tanfolyam

m^M
Iflfl

DEEMAQYARORSZXQ
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b
Mindennemű épületfa és építési anyagok nagy raktára

Telefon: 449.

M i Béla
fa- és gőzfürész-telepe Szeged,
3 Vásárhelyi-sugárut 16-20. =

Raktáron tart állandóan

csillárokat és U/olfram

izzókat

Elvállal villany- és gázvilágítás-, villámhárító-, csengő- és telefon-berenöezéseket, gyárak
szerelését,

Telefon: 449.

legmodernebb

és műhelyek saját üzemü
épületek

legmodernebb

be-

rendezését, valamint motorok szállítását,
szerelését és e szakmába

• • • a •

sokat.

Kitűnő minőségű tűzifa és
szén jutányos áron kapható.

Úgyszintén liftek, motorok, házi

csengők és telefonok évi jókarbantartását jutányos áron eszközli.
W W W

1 0 N R 5

vágó javítá-

/ /

E R N Ő

modern cimfestészete

5zegeő,Tisza Ltíjos-körút 6 9
Telefon; 8 6 3 .

Ura- ühszer- ÉS dlszműárű-Qzlefe
FELOSZLIK!
A z összes raktáron levő
á r ú k h a t ó s á g i l a g
enge^ ^
délyezett
^ ^

VÉGELADÁS
ú t j á n , f o l y ó k ő

27-étöl

beszerzői áron aloldadatoal(.
Széchcnyí-tir 2. Tclefotiszáw 133.
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m i

s

t

v

é
> szám*

minden ékszerésznél

=

Telefon 1 0 — 6 5 .

a mCHER-téln i i a b á l y o i h a t é

BETÜSs

GYŰRŰT

előnyös árban,

kar. fémjelzett lima
. . remek véséssel

37,
27a
2

K a.—
X 7.—

4 0 arany 14

45
50

.

,

. .
. .
61
. .
ea
. ,
65
, ,
. .
70
80 EasP-lt sima
65

so

8";

matt hamklyes arany

X

vésve

FISCHER

A világhírű

_ —

—X

„ETERNA"

W

•

2750,.
1950

1660

ii,iSchaffhauseni

Pre

2.—

0

„•

*••••-.. f i

TESTVÉREK SZEGED 61.

I I

>>
>>

3vi

X 8.—
. ,»é». e l ö l t e . bahUWé.e ellenénen

| |

>»

>>

A közönség szives figyelmébe ajánljuk a világhíres

7.—

. ify»«y»rttoa vésve _ X 7.80
Tttrkia vagry gytngy kével X 7.60j
Rubin k évekkel
X 12.60'
Rubin és nréméut kével _ X 21.60
Qyémént kSvekkel _ _ _ X 28.—
Brillant k(vekkel
X 88.—1
—
X 1.60

80
gazdagon arany ea va
5»*tkA9<ii utánvéttat

hogy még tőkebefektetésnek is alkalmas

1 pár sölííip (2 ífÖ) 4V4 karátos, remek szép, elsőrangú 3 8 0 0 ifp.

MNOSN UÍJRA ALKALMAS, MSRT B Ö S É K
U TETSZÉS SZERINT SZABÁLYOZHATÓ II
A képielhatö l a g i i e b b a j i n d é k l i r g y .
Ssém

Telefon 13—11.

f

I

T

C í ^ i S - i
qtlári

lerakala

1

ezüst,^fulaezüsf és arany fokban.

A

v

kizárólag

C

a

cégünknél.

a

w

Lr

Síi Fréres s Cie

"

= SVEICZ ™

Ez órák nickei, acél, ezüst, arany és platina tokokban, elegáns Sapos tormákban vannak raktáron. Az -

ETERNA-órákér! 10 évi jótállást adunk.

isi (igaretla tárcák, reliiiilloft
olcsó árban, nagy választékban

Fischer
•••••••••••itannnt

• Telefon: 13—11.
ihhmmaiiiaiiibbii.iimiaiiimi

Kárász-utca 2.

Testvére
• »«••

mm mmmm •••••MBB*. aaaaaaeae. a aaa .

j Telefon: 10—65. \
aaaaaaaaaaaaiiaaaBBiaaaiaiiiaai

aaaai

Kárász-u. 10.
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bank- és váltó-üzlete

Szeaed, Széchenyi-tér, aTisza-szálló mellett.
Ü

Z

llampapiroks
0

L

E

T

K

Ö

R

E

:

záloglevelek, elsőbbségek, a tőzsdén jegyzett
részvények, valamint tielyi intézetek és
váiialatok részvényeinek vétele és eladása,

S T

vétele és eladása.

—

Katonai h á z a s s á g i
,

alkalma8

uvaucnia

pirok

értékpa.

beszerzése.

L E T E T J E G Y R E csekély foglaló ellenében, mig a

hátralékos vételár tetszés szerinti időre kölcsönöztetik.

Kihúzott sorsjegyek
Szelvények
beváltása.

—

és egyéb kisorsolt értékpapírok

olcsó elszámo-

lása, esedékesség előtt is.

Értékpapírok vétele alkalmával esedékes szelvények levonás nélkül

elfogadtatnak fizetésként.

l l I f ö M l

P® o z n e m e k > ércpénzek és bankjegyek vétele és eladása.

LeSZálllltOl

,

keresked

VTf'll WdtnWAlr

• •• •" - - /

i,

e l m i ügyletekből eredő bel- és külföldi váltókat.

hitellevelek kibocsátása valamennyi európai és tengerentiíli piacra.

ly l o d w a l i y i l J t

Előlegek
minden huzásh
ígérvények
°*- Sorsolások
OsztálysorsJegyekE Biztosítás

értékpapírokra és sorsjegyekre, - helyi intézetek részvényeire
is — mérsékelt kamat mellett.

t.

kisorsolásból eredő
^ árfolyam vesztesség
ellen.

4

l

l °l " al
2

0 kamatotd

PESTI MAGYAR KERESKEDELMI BANK
Össztőke 1 7 2 millió.

akarékbetétek
T ö l * l G S Z f i é $ C S

rjegyek

100,200,1000,5000,10.000 koronás darabokban nálam kaphatók.
Visszafizetés felmondás nélkül.

a mindenkori pénzviszonyoknak megfelelő kamatozás mellett a
betétkönyvecskéire átvétetnek és kifizettetnek.

bérházakra, földbirtokokra a felekkel
megállapítandó időtartamra.
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3 a c h 3 e n ő é s Testv.
Ja- és széntelepe Szeged, Szent 3stván-tér
12. és 13. számú telken, jjocskay-utca sarkán
telefon: 126.

^ ^ ^ ^

Szeged Város szerződéses s z á l l i t í j a .
A Magyar Általános jCIfclbattK
szénosztályánaK Képviselete.
jfíz urikány-zs'lvölgyi, lupéijyi és vulkáni kőszénbányák, valamint a lupényi koksz elárusító hivatala.
Porosz és ostraui szenek legelső beszerzési helye.

Szegedi légszeszgyári koksz kizárólagos
= = elárusítói.

jyíinóennemü tűzifa, valamint
Retorta és erdei jászén eladás.
JVfinden vasúti állomásra elfogad megrendelést, az árút helyi raktárukból házhoz
is

%

: .1

1913. december 25.

D É L M ACrV A R O R E 7 AP,

5 z e g e ö - C s o n g r á ö i
.. T a k a r é k p é n z t á r
5 Z E 6 E Ü , SZÉrHÉHVI-TÉR 7.
aac=aac3pc3dc=inc=3c=iaananc=3dc3ac=i

..

Befizetett alaptőke K 3,ooo.ooo
Tartaléktőkék:

Renöes tartalékalap
Külön tartalékalap

Z,73a.ooo korona
Z4o.ooo korona

y

cjüczíactaanadacpdcadcziacadcpocp
Elfogaó

betéteket

Leszámítol uáltókat!

takarékpénztári

könyuecskékre

és

folyószámlára.

Előlegeket aá értékpapírokra!

E n g e d é l y e z k a m a t o z ó j e l z á l a g - k ö l c s ö n ö k e t és t ö r l e s z t é s e s k ö l c s ö n ö k e t
( 1 5 — 5 0 éuig terjeőő ióőre) telekkönyvezett ingatlanokra és ulőéki fölőbirtokokra.

w

k

