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Az önkormányzat
és az alkotmányvédelem.
Évtizedek óta a megoldásra váró kormányzati kérdések homlokterében áll: a
közigazgatási reform. Az életviszonylatoknak a fejlődéssel szaporodó sokféle
ágazata és változata, a kapitalisztikus fejlődés annyira megnövelte a rendelkező,
foganatosító és jogalkotó közigazgatás teendőit, ugy megnehezítette a közérdekű
ágyeket érintő és jogügyleti közigazgatást
és komplikálta a pénzügyi adminisztrációt,
h
ogy a közigazgatás
mai szervezete
fölpatának eredményes és sikeres
végzéséTc
erötelen.
Sietteti a reformot, hogy a politikai
!
°gok kiterjesztése, a népképviseleti rendő r szélesebb alapokra való fektetése
l0l
ytán közigazgatási szervezetünk összefogása egyrészt nem felel meg többé a
Modern kor követelményeinek, különösen
a
kiterjesztett politikai jogokon alapuló
Parlamenti kormányzat
portulatumával
lesz összeférhetetlen, másrészt
nemzetiségeinknek a közügyek intézésénél várható
nagyobb befolyása következtében a magyar állameszme kifejezésére, a magyar
nemzeti suprematis érvényre juttatására
s
igy nemzeti céljainak betöltésére alkalmatlanná vált.
Megnehezíti e reform keresztülvitelét, hogy a közfelfogás nagy költségekkel és nagy politikai kérdések megoldásáé i hozza kapcsolatba.

A Normandia-hotel gazdái.
Irta: Ady Endre.

,
Néha-néha koporsóban és halottan látom magamat és ébredni és borzongni szee
foék, pedig nem vagyok még koporsóban:
a
iNormandia-hotélben vagyok. A Normandiáan,
a z t shiszem — talán minden vendég
káprázó, rosszul alvó. bolondokat látó
r á t - y á v a s z erzet. Pedig ez a 'környék har a g o s , vidám és zajos, itt él legtolakodóbris j Z a nyüzsgő, ficánkoló, nagy város: Páé s ' ^°komotivok hangversenye hallik éjjel
Örüjta'itaa'l, egy nagy pályaudvar koncertje,
ló Dá Va .iudása a jövő-menő, sorvadó és ujudő ó/'S' életnek. Én. már tiz hosszú esztena
l n a r i . érkezem ujból és újból vissza a Nora l ' ! a H sokszor változott a szobám, de ez
lel -| lna ~érzés nem változott. Valamelyik éjmban
iám
diskurálnom kellett a daliás és
tűk
Yieuxpepin úrral, aki a legelső fogalS0
'n volt a Normandia-botelben.
v0 t bt b a g y n
rist
'
' ezt a naKy
a 10 k i s l l 0 t e ! t s
élet'^V
'
ezt a mulatságos
kedves Vieuxpepin ur, — szóltam.
sípruTT Nem bántam meg, — válaszolta a ré^'inulott emberek fagyasztó mosolygásával
• en, egykori, kedves, jó (hotelesem. — Látm' a z angolok már kezdenek elmaradozni a
01
niandiából, Páris sem olyan vig, mint
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Közéletünk vezető köreiben ugyanis
még ma is többen ingadoznak a táblabírói tradíciók s a 'korszerű államtanok, a
politikai hatáskörű megye és a parlamenti
rendszer követelményei között.
So'kan ugyanis még ma is a szabadság és az alkotmány garanciáját látják
a helyhatósági önkormányzatban s részint
a municipalis rendszerről táplált hagyományok és a megyei élet iránti előszeretet hatása alatt, részint az idegen hatalmi befolyások ellensúlyozása céljából, a
municipalis rendszer régi jog és hatáskörét
megszüntethetőnek nem tartják.
Nem szorul bizonyításra, hogy az alkotmány erőszakos kiforgatása, megtámadása ellen alkotmányos óvszerek nem léteznek, mert éppen ezeknek megvetése,
lábbal tapodása: az alkotmányos rend
megtámadása, az államcsíny. Ellene csak
erőszak, fegyver állitható.
Erőhatalom
ellen erőhatalom. Államcsíny ellen forradalom.
Az egész alkotmány ellen intézett hatalmi tények tehát municipalis jogokon —
bármily széleskörűek legyenek is azok —
hajótörést nem fognak szenvedni.
Minthogy azonban a municipalis
rendszer hivei nem is annyira az egész alkotmány ellen intézett támadás
esetére
kívánnak az autonóm helyhatóságoknak
szerepet biztosítani, hanem csakis az alkotmányos rend folytonosságának, a törvények részletes alkalmazásának garanciáját akarják az önkormányzat jogaiban

fentartani és miután a municipalis rendszerben az alkotmányos ellenállás intézményes szervezését látják megvalósítva,
ezeknél fogva félmerül az a kérdés, hogy
a helyhatósági önkormányzat, a kormány
törvénytelen cselekedetei, kihágásai ellen
biztosítékot nyujthat-e?
Hogy a imunicipiumok alkotmányvédői működéséről hirdetett e dogmának minő értéket tulajdonítanák, arra megfelel
alkotmányunk állapota 1790-től 1848-ig.
Későbbi időre visszamenni nem is szükséges.
Az alkotmányunk helyreállításának
ideje vagyis 1791. óta a legfontosabb államügyekben országgyűlésünk még csak a
látszat kedvéért sem kérdeztetett meg. Ez
abszolutisztikus irány a legkiáltóbb ellentét és veszély volt Magyarország alkotmányára nézve. S mindezen alkotmányellenes kormányzat ellen, Magyarországnak
nem volt alkalma föllépni. Türt és hallgatott a nemzet: 1825. óta protestál is,
de eredmény nélkül nem is elég komolyan.
A megyerendszer tehát mit sem mentett meg, ha volt valami, ami biztosított,
avagy fentartott, az a nemesi előjog, a
megyegyűlési és választási lármázás joga
volt. A megyék alkotmányos ellenállása,
vis intertiaeje csak egy eredménnyel dicsekedhetik s ez az, hogy a nemes adót nem
fizetett, katonát nem állított, jobbágyait
uralma alatt megtartá.
A megyék alkotmánymentő dicsősé-

máskor és az élet is busább. És — ezt már
nem mosolyogva mondta — a feleségem sem
érdemelte volna, 'hogv tovább éljek s a kis
fiamról ma már nem tudom bizonyosan, hogy
enyém-e, vagy a másé.

tam azóta sem Vieuxpepin ur özvegvét, de a
sorsát ismeri mindenki, gazda, vendég, cseléd a hotelben. A vőlegény kicsalta a pénzét s megszökött tőle, a kis fiút rokonok tartják s Madame Viqpxpepin táncosnő Londonban.

Ez csakugyan, igy van, — gondoltam
végig fölébredve, a dolgot, ez a Vieuxpepin
ur egészen bölcsen cselekedett. Nem is (hitte
volna senki, hogy Vieuxpepin ur ilyen bölcs
ember, mert hát kívülről nem nagyon látszott rajta. Különben kilenc éve már Vieuxpepin, ur talán huszonnyolc esztendős se volt,
hatalmas, bántóan csinos arcú, jó fiu. A felesége piciny, furcsa, rejtőzködő asszonyka,
abból a párisi kispolgári fajtából, mely csak
alkalomra les, hogy önmagából kikeljen.
Vieuxpepin urat egy napon nem találtam a
hotel-irodában, kilenc nap 'múlva meghalt,
tüdőgyuladás vitte el. Az özvegy még négy
hónapig maradt a hotelben s mellette egyre
sűrűbben láttam egy fiatal urat, aki Vieuxpepin ur életében is meg-megjelent, de ritkán. Egy breton cseléd játszadozott a hallban a Vieuxpepin ur kicsiny, már gagyogó,
árván maradt, aranyszőke fiával. Négy hónap alatt figyeltem ímeg a legbolondabb csodát: a kis özvegy napról-napra szépült, diadalmaskodott, sőt talán még nőtt is. Négy
hónap múlva pedig hirtelen eladta a "hotelt,
s elutazott, mint boldog menyasszony, —
beszélték az uj 'hotelcselédek. En nem lát-

— Hj'ha, ilyen az élet, — mondotta már
öt évvel ezelőtt nagy filozófiával a harmadik
fogadósom a Normandiában.
A második tudniilik hamar tönkrement
s miközben én távol voltam Párától, a Normandia-hotel megint elárvult, azaz ui családi örömök közé jutott.
— És mi lett a szép asszonnyal? —
kérdeztem, mert a második hotelesnek, egy
kis, ügyetlen, semmi embernek irigyelt, nagyszerű felesége volt.
— Megszöktette az apósa, aki különb
legény volt a fiánál, ezért került eladásra a
hotel is, — mesélte az én harmadik gazdám.
De ennek már öt éve s most, hogy megint visszaszármaztam a Normandia-hote!be, éppen a hatodik hotel-gazdánál tartok.
Micsoda hotel ez, micsoda SOTS kormányozza s miért kellett nekem éppen ilyen hotelben kárhoztatnom el párisi életemet?
A harmadik hotelest valami olyan gyalázat érte, hogy a kis tizeríhat esztendős hu-

£
gének koloritjául az 1823-iki eseményeket
hozzák föl, pedig az akkori megyei ellenállást is megtörte a Metternich-kormány
abszolutizmusa. A megyék legnagyobb részében célt ért a k o r m á n y s ha abszolutizmusában nemcsak doctrinair, de merészen kezdeményező lett volna s arisztokratikus jellegének föláldozásával fölhasználni m e r t e volna a népet, akkor korm á n y z a t á n a k illegális volta a legkisebb
bajt se okozta volna s m é g azon egynehány v á r m e g y é t is hátrálásra késztette
volna, amely pedig alkotmányos álláspontjához hiien kitartott.
Az alkotmánynak ilyen palliadiuma
volt a m e g y e és pedig abban a korban, midőn az állam fogalma igen korlátolt, az
állam gondjainak köre csaknem egyedül a
hadügyre, a honvédelemre szorítkozott s
az a sok jogi és közigazgatási teendő, mit
mindnyájan a központi kormányzat körébe tartozónak vallunk: akkoriban a munieipiumok gondoskodására volt bizva.
Ma az önkormányzati
helyhatóság
tettleg nem törvényhatóság. Az országgyűlésen képviselve nincs, követeket oda
nem küld, azoknak utasítást nem adhat,
őket vissza nem hívhatja. Politikai joga tehát jelentőségét elvesztette.
A mai önkormányzat birói hatáskörét is m a j d n e m teljesen elvesztette s a
végrehajtó hatalomnak is nem osztályosa,
hanem csak közege.
Ily megnyirbált hatáskör mellett az
önkormányzat mint politikai
intézmény,
erőtelen, mint birói hatalom megszűnt s
mint végrehajtó hatóság, alárendelt. S ha
a múltban, mint a törvényhozás tagja a
jogosultság némi szinével bizonyos határig t ö r v é n y m a g y a r á z ó is lehetett, amikor
a végrehajtó hatalom, mint államhatalom
gát megszöktette egy olasz sviihák. Sziégyelte a botrányt, eladta a hotelt a negyedik gazdának azok közül, akik tiz év alatt az én
gazdáim voltak. Ez a negyedik hoteles elszászi ember volt, gyűlölte a németeket s
beleszeretett egy müncheni leányba. Miután
igy meghazudtolta az -életét, hitét, lelkét, eltűnt s átadta a helyét az ötödiknek, ki vidám ember volt. Emlékezem, hogy engem is
elcsábított néhányszor fojtóan illatos, rejtett,
zugos, meleg játékbarlangokba. E helyeken
veszett játékokat játszottunk és táncos kedvű, csinos, halvány és hazárd leányokkal vigasztalódtunk a reggeli órákban, A hatodik
s ez idő szerint való gazdámtól még nemmertem megkérdezni, hogy az elődje miként
távozott és mult el a Normandia-hotelből.
Ez a hatodik hotelgazda nagyon komoly,
é'lettebhalállal számolni tudó, tapasztalt, öreg
embernek látszott.
— Hajh, haj'h, — mondogatta a napokban, — ezt a hotelt még Vieuxpepin ur idejében- be kellett volna csukni. Jegyezze meg,
uram, hogy az a hotel, ahol a tulajdonos felesége szeretőt tart, előbb-utóbb elpusztul. A
hotelnek olyannak kéli lennie, mint a jó egyháznak: őrködőnek, példaadónak, kívánatosnak, szentnek. Az idegen ember, aki egy
ismeretlen nagyváros hoteljébe kerül, miben
különbözik az elszálló lélektől, mely nem tud-

resideált benne, amikor tehát a törvényhozói, birói s végrehajtó h a t a l o m osztályosa volt, az alkotmány védelmére gyenge volt, annyival inkább erőtelepnek kell
tartanunk ma, amidőn nem törvényhatósági testület már, hanem elmondhatjuk,
majdnem csak kerület.
Lukács

és[| mindennemű

%
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Szinger Kornél búcsúja.
(Saját
tudósítónktól.)
Vasárnap délelőtt búcsúzott cl Szinger Kornél, a városi
főgimnázium volt Igazgatója és a piarista
rendház főnöke az intézet tanári karától és
tanulóifjúságától. A búcsúzkodás impozáns
ünnepség íkeretében mnent végbe. Előzőleg
szentmise volt a Demeter-templomban, majd
a. gimnázium növendékei iaz intézet nagytermében gyűlték össze, ahol Réti István VIII.
osztálybeli tanuló mondott beszédet az ifjúság nevében. A beszéd végén a. távozó igazgatónak emlékol burnót. nyújtottak át, amely
az intézet összes növendékeinek aláírását tfog
tálja magában. Szinger Kornél .meghatottan
válaszolt a diáksereghez intézett következő
buesubeszédében:
Kedves fiaim, hálátok és szereteteteknek
ezen tanúbizonyságától mélyen meghatva állok iitt előttetek és keresem a szavakat, hogy
életem ezen felejthetetlen percében méltóan
fejezzem ki azokat az érzelmeket, amelyek a
jelen
ünnepélyes
pillán abban
lelkemet
eltöltik, mert nehéz szavakat
találnom
azoknak az érzelmeknek a kifejezésére, amelyek a válás gondolatának nyomában fakadtak. El kell válnom ettől az intézettől, amelyhez 26 év öröme és bánata .köt, el kell válnom
elöljáróimtól és szerető munkatársaimtól, a
kik a. legnemesebb ügy szolgálatában: a nevelés és tanitás ügyén-eik szolgálatában mindig készséggel állottak 'mellettem, el kell
válnom kedves szüléitektől és a tanügy haja, hogy mi van élőt te: menyország, purgatórium, vagy pokol?
Ilyeneket mondott még csak a napokban
is a Normandia-hotel filozófus, öreg, tisztes
megjelenésű gazdája.
— Nagyon derék ember, valamikor bankár volt és milliomos volt, — súgta meg az
öregről az én beszédes hotel-inasom. — Kár,
hogy a nőkre 'költötte el a pénzét s most már
ezt a kis hotelt is el Ikell adnia.
— Hát ez a gazda is. elmegy? — kérdeztem majdnem íkliáltva s megrémültem a
pletykázó legénytől.
— Talán már két-lhárom nap múlva, már
el is adta a hotelt, elég olcsón, de mostanában már -kevés itt a vendég. Szerelmes a
gazda egy fiatal férjes asszonyba, bizonyosan annak kéli a pénz.
A Normandia kevés vendégei, ismerősök
és ismeretlenek, szánakozva nézzük egymást, ha találkozunk. N e m tudjuk, ki lesz az
uj hotelesünk, mi -lesrt .a Normandiával, mi
lesz különösképen vel'ünik. Álmatlan éjszakákon hallgatjuk az érkező és élsiető vonatok
lármáját s nem t-u-djuk: -vájjon mi mikor utazunk? Mi lesz a sorsunk, kié lesz a hotel,
visszakérülünk-e ide még, avagy már nem
is élünk? Vieuxpepin u r a t látom gyakran mosolyogva integetni: ,jhát érdemes egy hotelért élni?"
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rátáitól, akik munkámban mindenkor készséges támogatóim voltak, végül el kell _válinom tanítványaim százaitól, akik ezen _ intézet falai közül kikerülve, arua már .mint a
közélet hasznos munkásai embertársaik boldoigitására töltik -be hivatásiukot. Visszagondolom: milyen fájó -vol-t bucsuzásuk, mikor 8
esztendő után aggodalommal kísérve első
szárnypróbálgatásaikat, mint a madár szokta fiókéinak első szármypóbálgatásait kísérni; (die viszont öröm (töljbötte el (telkünket,
-hisz vártuk és reméltük, hogy fáradozásaink
.gyümölcsöt teremnek és majd lépten-nyomon
áldás fog terjedni embertársainkra.
(Most ismételten válnom kell tőlük, iraóg
pedig fájóbban, mint akkor. Mert amig egy*
részt megvigasztal annak látása, hogy az
élet hasznos polgárai lettek, addig másrészt
elégikus hangulat vonul el lelkemen, hisz
nagyobbrészt nem fogom ismételten látni
őket. De megnyugtat, hogy fáradságomnak
igazi jutalma van: szellemi kincsük ,gyarapitásához tálán én Is hozzájárultam, erkölcsi jellemük kialakításában .talán inekem is
részem van, amikor az erkölcs magvait hintegettem el fogékony gyermektelkükbe.
De legfájóbb |tőle(ték megválnom, kedves fiaim, épp oly nehézí mint a szülőnek
megválni legkisebb gyermekétől, akinek nevelését nem fejezhette be. Épp ugy vagyok
én is, amikor arra gondolok, hogy a ti n.evelósteket és oktatástoka,t még nem sikerült
befejeznem; de valamint a .szülőt megnyugtatja annak tudata, bogy elhagyott gyermekének nevelését avatott kezekbe tette le, ugy
nyugszom meg én iis annak tudatában, hogy
a ti további nevelésteket jövendő igazgatótok
és szerető tanáraitok kezébe tettem te, akik
ugyanazon elvek alapján, ugyanazon szigorúsággal párosult jóságos szeretettel vezetik
a ti,nevelésieket és óktatástakat a jövőben is.
Csak arra kérdek benneteket, hogy n©
feledjétek soha .azokat a jótanácsokat, amelyeket lelketekre kötöttem és amelyeket a búcsúzás pillanatában, amikor a lelkek a szép
és jó befogadására fogékonyabbak szoktak
lenni, még egyszer megismétlők itt előttetek.
Arra tanítottalak benneteket, kedves fiaim, hogy halhatatlan telkünk van ós hogy ez
a balhatatlan lélek itt a földön igyekezzek
minél jobban megközelíteni az isteni lelket,
amelyből -vétetett. Ezt ugy érhetjük el, bű
nem szűnünk meg folytonosan edzeni, művelni értelmünket, hogy fölfogásunk nninól
magasztosabb és tisztultabb legyen, ha .nem
szűnünk meg folytonosan edzeni lelkünket,
hogy ei-őssé tegyük a kisértésekkel szemben,
hogy telikütetünk tiszta maradjon és igy adhassuk vissza a teremtő istennek. Ho-gy ezt
elérjük, dolgoznunk kell, fáradságot nem ismerve.
Legyetek szorgalmasak ti is, végezzétek
iskolai köfteteíjsógtéke/t igaz flelkiismerettel!
De még ezzel se elégedjetek meg, lássatok az
önképzés munkájához. Ha igy dolgoztok, ha
szivetekbe vésitek azokat az intelmeket, melyeket kaptok, lelketeket edzitek, sziveteket
.nemesítitek, akkor majd egykor mint képzett ifjak, mint lelkileg erős férfiak léptek
kii az élet küzdőterére, ellátva a legfőbb biztonsággal, az erős jellemmel, amelyről azt
tanítottam, hogy a legfőbb jó.
(Ennék az erkölcsi jellemnek legfőbb biZf
tösitóka gyanánt a hitet jelöltem meg, azt f
hitet, amely bizni és remélni tanit bennülte
ket. Azt tanítottam, hogy a vallásos embot
mennyire különbözik azoktól, akik a .magü'k
gyarló eszét bálványozzák. A hit fogja dik'
tálni azt is, hogy mindenkor dolgozzatok'
embertársaitak javán .munkálkodjatok.
liisz' ezt a hit azt tanítja: „Szeresd felebaró
tódat, mint tenmagadat!", tehát munkás ©1©'
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bet ir elő nektek; erről soha meg ne feledkezzetek és ne szűnjetek meg dolgozni, embertársaitok javát munkálni. Az egyik .nagy
iró is azt mondja, hogy legboldogabb .az az
ember, akinek legtöbb dolga van a világon.
Ne riadjatok vissza az akadályoktól, dolgozzatok!
Szép votei.a, ha minden embertársunk javára tudnánk munkálkodni; .azonban gyors
szárnyakon repül az idő, ki kell tehát választani az .időt, amely az élet tapasztalatait és
a tudomány gyümölcsözteti. Azért .nektek
elsősorban azok javára kell dolgoznotok,
azok javát kell előmozdítanotok, akik legközelebb állanak hozzátok és azratán azokét, a
kik ezen hon határain béliül élnek. Soha meg
ne feledkezzetek arról, hogy munk átokkal
ennék a hazáinak is szolgáljatok. .Mert ha
egyszer elhagyjátok .ezt a ifölidet, akkor nem
lesztek boldogok, hiáha kincs, hir, gyönyör,
idegenben nem találjátok föl a boldogságot.
Ennek a földnek javára dolgozzatok, amely
benneteket szült, mint iá költő mondja:
„Hantjával fog eltakarná is."
Ezeket az elveiket óhajtottam mindenekelőtt még egyszer megismételni előttetek,
kedves tanítványaim és most imég egyszer
csokorba kötöm emlékül <a búcsúzás pillanatában. Tegyétek le ezt a csokrot emlékezetek
tárházába és ha majd egykor előszeditek annak hervadt virágait, azt fogjátok látni,
bogy van .azok között olyan talizmán, amely
az élet kísérletezései között is megőrzi azokat
az eszméket, amelyeket szivetekbe csepegtettem. És fogtok találni azok között egyet,
amoly eszetekbe juttatja azt az embert, aki
igaz szeretettel nevelt és oktatott .mindenkor bennoeket . . .
És most isten veletek, isten veled szeretett, intéizet, isten veled te kedves város, ,a
mely második hazámmá lettél, isten veletek
Jó elöljárói, szeretett munkatársunk, ezen vámé elöljárói, nagyközönsége, akik mindnyáian csak szeretettel és tisztelettől környeztetek engem. Hálából szeretetetekért az isten
bőséges áldását esdem .mindnyájatokra, küIjwSsbn ezen intézetre, amelyben szivem
örökre itt hagytam. Legyetek boldogok és
Ka: egykor visszatérek, .boldogulva lássalak
mindnyájatokat ebben a szép városban és
ebben az intézetben,. A jó üstén áldása 1 ebédjén fölöttetek örökre!
A beszéd, után Szele Róbert dr. tankerületi főigazgató és a .gimnázium tanári kara
az irodájába kisérték Szinger Kornélt, Itt
Bontó József; helyettes igazgató a tanári
kar nevében búcsúztatta ,Szinger Kornélt, a
kinek egy remekbe készült, rendkívül értékes albumot nyújtott át, benne a tanári kar
fényképe volt. Könnyekig meghatva köszönte meg az ajándékot Szinger és elfogódott
hangon mondotta, hogy ez az album lesz a
legkedvesebb, legértékesebb lemiléke egész
Stefién út.
Hétfőn délelőtt tiz órakor utazott el SainKornél a somogy,megyei Mennyére, ahol
Üénap Tamás rendfőnök tői, a kegyesren d
,r
tokainak kormányzását átveszi.
.
Törökország igazi s z á n d é k a . Athénból
jelent ik; Rifaai basa nyilatkozataival szerng ri amelyek békés hurokét pengettek abból
^ ^ ' b ó l , hogv Törökország kölcsönt kapjon
w ? hatalmaik legközelebbi jegyzékének eny-fo.pt érje el, Galib bég itteni török követ
^ É ' i b r o s z tudósítója ellőtt kijelentette,
hon Törökország mindent meg fog tenni,
ho ^'oszt
As Mitifénét ismét
Törökországakk CSutnliu- hta Törökország ezt nem éri el,
jrpi ,r a kisázsiai partok mentén lakó görögl u éreztetni fogia. A törölk közvélemény
t(iri>
"vi'ntkozatát igen tapintatlannak
ártja és Törökország .igazi szándékának
'egnyilvánulását látja benne, amely száno k , ugy látszik, nem békés. A hivatalos kö,.f;K ragaszkodnak ahhoz az álláspontihoz,
a szigetkérdés megoldása csak a rngy'Walmak hatáskörébe tartozik. — KonstanBnápolyból jelentik: Uj-török köriből szár
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mazó információ szerint, amelyet diplomáciai körökben megerősitenek, Franciaország
a törölk kölcsön megkötésévél kapcsolatiban
politikai föltételeket szabott, a többi között
követéli, a nagyhatalmak jegyzékének föltétlen elfogadását, a Banque Ottorrtane számára azt a jogot, hogy az államkincstár fizetéseit kiutalja. Franciaország továbbá, miután a monopóliumok, vámok, valamint az
idegenekre kivetendő ipari adó jövedelmét
elégtelennek tartja, azt követeti, hogv a míég
fönmaradt vámok jövedelmét is a kamatszolgáltatásra fordítsák.

A tízmilliós kölcsön.

— A méreg-drága angol pénz. —
(Saját tudósítónktól.)
Bizonyos körök
részéről erősen megindult egy angol pénzcsoport ajánlatának a telhető leglelkesebb
kolportálása. Már kiderült ennek az ajánlatnak minden részlete, melyek szerint a Tcmple
Taylor et Limitév londoni cég négyszázezer
font sterlinget ajánlott föl a városnak kilencvenes árfolyamon, öt százalékos kamatozásra.
Ezek az adatok, azt hisszük, teljesen
elégségesek már magukban is annak a véleménynek az alátámasztására, hogy ilyen feltételek mellett a városnak egyáltalán tovább
tárgyalnia sem szabad az angolok társaságával. Föltéve, hogy a kölcsön egy évre szólna, a fentebb említett horribilis árfolyamkülönbözet a kikötött kamattal együtt tizenhat
százalékos kamatozást tüntet föl, ami semmi
szin alatt, még végszükség esetén sem lenne
elfogadható. Balogh Károly tanácsosnak ebben a kérdésben az a véleménye, hogy a mai
viszonyok között olcsóbb kölcsönt szerezni
lehetetlen. De hát ki kényszeríti a várost arra, liogy éppen a mai viszonyok között szerezzen ujabb terheket? A pénzpiac fokozatos javulása sokkal rohamosabban következett be, mint sejteni lehetett. .Most jelennek
meg a nagyibankok mérlegkimutatásai, melyekből kitűnik, hogy a biztos alapokon, álló,
nagy hitelintézetek szinte csordulásig állanak
pénzzel. A jegybankok versenyezve szállítják le a kamatlábat. Minden jel arra vall,
hogy a pénz olcsóbbá tétele a legközelebbi
hetek alatt még rohamosabb arányokat fog
ölteni s ha a nagy állami emissziók nem.
fenyegetnének, már ma is sokkal közelebb
lehetnénk a normális viszonyokhoz.
Semmiképen sincs tehát szüksége a városnak olyan tízmillió koronára, mélynek
feltétele tárgyában .már a februári közgyűlésnek határoznia kellene. Balogh Károly
tanácsos, akinek a pénzszerzési ügyben kifejtett nehéz fáradozásait egyébként teljes
elismeréssel honoráljuk, az általános csatorzást és nagy vízvezetéket jelöli meg elsősorban olyan közmunkák gyanánt, melyekre
a drága pénz sürgősen szükséges. Hol vannak még ezek a tényleg szükséges, de a valóságban még meg sem tervezett nagy alkotások? Hány döcögőn kell még átvergődniök,
mig a megvalósulás küszöbéig eljutnak! Talán nem csalódunk, ha kifejezzük azt az aggodalmunkat, hogy az általános csatornázás
munkálatainak megkezdéséig még egy pénzbőségnek és utána jövő pénzügyi válságnak
is bőven lesz ideje elérkeznie.
Miért nem emliti a tanácsos ur az uj
közkórházat és a tanyai vasutat, melyek némileg már közelebb vannak a megvalósulás
stádiumához? A lényeg mindenesétre az,
hogy ha a mai viszonyok kőzött olcsóbb
pénzt kapni nem lehet, akkor be kell várni a
holnapi viszonyokat, melyektől tatán csak
néhány hét választ el bennünket.

A politikai helyzet.
(A Tisza-kormány és a külföld. - A nagy
kölcsön tanulságai. — A miniszterelnök a
román egyezségről.)
(Saját tudósitónktól.)
Politikai körökben rendkívül nagyjelentőségű eseménynek tekintik, hogy a m a g y a r kormánynak
félmilliárdnyi kölcsönügyletet oly simán és
gyorsan megkötni sikerült. Ezekben a körökben ugy vélik, h o g y a pénzpiac kedvezőbb alakulása és a kölcsön sikeres megkötésének egyéb kedvező előíöltételei mellett
tagadhatatlanul éreztette hatását az, hogy
a külföld méltányosnak és sikeresnek tartja Tisza István gróf általános politikáját
és hogy ebben a politikában a külföld Mag y a r o r s z á g gazdasági fejlődésének és belpolitikai konszolidációjának biztositékát
látja. 30 esztendő óta először
történik,
hogy az angol piac a m a g y a r államkölcsönnek megnyitja kapuit, ami annak a bizonyítéka, hogy a m a g y a r ellenzék nemzetrontó munkája pénzügyeink
állapotának a külföld előtt való leszólása szerencsére sikertelen m a r a d t . A m a g y a r közvélemény bizonyára nagy örömmel fogja
fogadni a kölcsön megkötését, m e r t abból
fedezendő hasznos beruházások hozzá fognak járulni a m a g y a r gazdasági élet föllen ditéséhez.
A n a g y kölcsönről az ellenzék alig
beszél, ami természetes. Viszont természetellenes és erőltetett dolog, amit a román egyezség körül összehord. Most aztán Tisza István gróf a nemzeti m u n k a p á r t
körben igy nyilatkozott a román nemzetiségi párt vezéreivel folytatott tárgyalásáról :
— A magom részéről befejezettnek tekintem a román vezetőkkel folytatott tanácskozásokat. Ezekkel az urakkal behatóan tárgyaltam az egész anyagot és megjelöltem nekik azokat a pontokat,
amelyekben a román nép érdekeit és kívánságait figyelembe venni hajlandó vagyok, az
esetre, ha a románok nemzetiségi programjukról lemondanak és íöntartás nélkül az
egységes magyar állam álláspontjára helyezkednek. Az urak, akikkel tárgyaltam,
előterjesztésemet tudomásul vették és tudatták velem, Ihogy most már siettetni fogják a plénum döntését. Hallom, hogy a
nemzeti komitét 17-ére hivták össze. Ez a
dátum ugyan pár nappal túllépi azt a határt, amelyet én megtartani szeretnék, de
ily kicsiségekiben nem múlik a dolog. Mindenesetre megérttettem az urakkal, hogy
most már világos igent vagy nemet várok
tőlük és további alkudozásokba
nem bocsátkozom. Mihelyt a román bizalmi férfiak .megadták a választ, haladéktalanul
parlamenti vita alá bocsátom az ügyet. Azt
hiszem, a legalkalmasabb forma az lesz,
ha meginterpeháltatom magamat és aztán
•magam fogom kérni a Házat, hogy válaszomat tűzze napirendre.
Ezzel elérjük
azt, hogy beható, alapos vita lesz a Házban és az ország a legapróbb részletekig
hitelesen iniormálódhatik a tárgyalásokról
és eredményeim mértékéről és meg fog
szabadulni a pártsajtó célzatos ferdítéseinek hatása alól.
Mi a miniszterelnök e nyilatkozatából kétségtelennek tartjuk, hogy Tisza István gróf tárgyalásainak sikerét legalább
is rragyon valószínűnek, vagy talán egészen bizonyosnak véli. Ö nem tudja, mit
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pó, kedves közve-tetlenséggel -és egyéni szeretetreméltósággal. -Uj színekben ragyogott
egyébként is értékes -művészete és János vitézzel kétségkívül számottevő módon gyarapította eddigi sikereit. Juliska énekrészeit
Hilbert Janka juttatta érvényre, játékával
is alaposan rászolgálván az elismerésre. Antal [Erzsi, Balázs Bálint, Heltai, Miklósi,
Szathmári, Virágháti együttese emelte a jó
hangulatot Ügyes táncukkal szép
sikert
arattak Záborszky Mária és Sümeginé. Valamivel több élénkség -a csoportos jelen-etekben, némi -művészi lelkesedés — és az előadás csak -nyerne teljességében. A közönség
mindkét estén odaadással figyelte a darab
szépségeit és igen sokat tapsolt u szereplők1
nek.

mondanak majd a románok, igent-e v a g y
nemet, — de parlamenti vita alá bocsátja
az ügyet. Már el van határozva,
hogy
meginterpeWáltatja
magát,
eldöntötte,
hogy ő maga fogja kérni a válasz napirendre tűzését. Alapos, beható vita lesz a
Házban, a legapróbb részletekig.
Elképzelhető, ihogy mindez elkövetkezhetnék, ha a románok netalán nemet
mondanának és Tisza István grófnak nem
lenne más kijelenteni válój'a, mint hogy
a tárgyalás nem járt eredménnyel, — marad minden a régiben? Nem lehet elképzelni, hogy Tisza István gróf erre készítette volna azt a parlamenti haditervet,
melyről a pártkörben nyilatkozott.
A komité február 17-iki h a t á r o z a t a
már csak formalitás, méllyel a pártvezérek hozzájárulásához megadják majd a
szankciót.

Kedden,

február

10-én

SZÍNHÁZ, művészet.
Színházi m ű s o r :
KEDD: Szathmáry Árpád 25 éves jubileuma alkalmából: Durand és Durand, bohózat. Bérletszü-netben.
SZERDA: Perczel Sári vendégfölléptével: Éva, operett. Páratlan
CSÜTÖRTÖK: Percziel Sári vendég'föiéptével: Limonádé ezredes, énekes bohózat. Páros 1Ja.
PÉNTEK: Perczel Sári vendégf al lép tóvei: Leányvásár, operett. Páratlan 2/c.
SZOMBAT: 1913. Történeti szin,iniü. Páros 3/».
VASÁRNAP délután: Sárga csikó, népszínmű.
VASÁRNAP este: János vitéz, daljáték.
Páratlan '/»•
* Európa első vonósnégyese Szegeden
Nemcsak Magyarországnak, de egész Európának is az első vonósnégyese a WaldbauerKerpely-vonós négyes. A párisi Figaro álla-pjtotta ezt meg a rriult évben, amikor a
francia fővárosban játszott a magyar négyes-társaság. Minden párisi lap elragadtatással irt a művészekről és kiváltklépen a Le
Journal cikke érdemel figyélimet, mert sorokat szentelt annak imíéltatására, hogy a
Waldbauer-Kerpely-négyes annyira összejátszik, amit ez ideig még elképzelni is alig
lehetett, amire nem tud a zenetörténet példát
s ami egyenesen a zeneszerzők művészetének életrekeltése, rokon a szerzők alkotási
lázával és értékével. A Maiin pedig a négy
művész fényképét is közölte, az első oldalon.
Természetesen a párisihoz hasonló sikerben
volt részük a művészeknek mindenütt, ahol
csak játszottak, pedig Európa fővárosait és
igazi kulturvárosait már jórészben bejárták.
Most — néhány nap ,múlva Szegedre jönnek
és február 14-én játszanak
a Tisza-szálló
nagytermében. Gazdag programjukat bemutatják, még pedig mindazokat a kiválasztott
darabokat, amelyekkél a külföldön legviharosabb sikereket aratták. A páratlan élvezetet
igérő hangverseny este 'félkilenc órakor kezdődik. Jegyeket előjegyezni léhet a Várnay
L.-féle hangversenyirodában
(Kárász-utca,
telefonszám 81.).,
* János vitéz. A második pompásan megválasztott, kitűnő repriz. Nem az előadás teljességére értjük ezt, hanem magúra a Kacsák
Pongrác költői szépségekben -bővelkedő zenés daljátékára, mely vasárnap és hétfőn
vonzott nagy -közönséget a szinházba. TJéry
Rózsi játszotta a címszerepet, igazán meg ka-
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Eredeti f r a n c i a Vígjáték.

Vígjáték 2 f e l v o n á s b a n .

Vígjáték 2 f e l v o n á s b a n .
V a l a m i n t a 2 ó r á s uj m ű s o r .
Hétfőn 5-től 7-ig
előadás

jótékony-

a szegedi

kisded-

óvó- és jótékony nőegyesület
:-:

javára.

:-:

Előadások vasárnap d.u. 2 órától éjjel 12 óráig, hétfőn és
kedden 5, 7 és 9 órakor.

* Schnitzler elájult. Kellemetlen meglepetés érte Schnitzler Artúrt, a liires osztrák drámaírót, most, hogy Jarno
József
megszerezte bécsi színháza szánxárá A szerkesztő ur cimü Trista.it BernardAoohózat előadási jogát. Csak most tudta -meg, hogy A
szerkesztő ur meséje és bonyodalma szinte
tökéletesen ugyanaz, mint az ő uj vígjátékáé* amelyet -nébá-ny héttel ezelőtt fejezett
be. Bécsi jelentés szerint, amikor Schnitzler
nek elmondották A szerkesztő ur tartalmát,
olyan izgatott lett, liogy elájult. Másnap aztán különös elhatározásra jutott: elment egy
bécsi közjegyzőhöz és hivatalos okiratba vétette az egész darabot és megállapittatta,
liogy ő vígjátékát még A szerkesztő ur párisi bemutatója előtt irta. Az uj Schnitzler darab csak a következő évadban -kerül bantutatóra, de .a kiváló iró bizonyosan tudja,
hogy miért védekezik jóelőre ilyen energikusan az esetleges plágiumvád ellen.
* Uj magyar dráma. Az idei évadban,
ugy lehet, mindhárom budapesti drámai
színpadon szerepelni fog egy-egy kinai tárgyú újdonság. Színi Gyula az ismertnevü novellista ós regény iró, aki mint színpadi
szerző eddig még nem mutatkozott be a közönségnek, befejezte Ikercsillag cimii színmüvét, amelynek szereplői mind kínaiak. Az
iró darabját a -minap a Nemzeti -Sznbázboz
nyújtotta be és lehetséges, hogy ott a darab
még az idén bemutatóra kerül. Akkor ez Íesí
a szezon harmadik kinai dai'abja A mandarin után, amelyet szombaton ad először a
Magyar Szinház és A sárga kabát után, a
mely március végén kerül sorra a V-igszin-i
házban,
* Szathmáry Árpád jubileuma. A színházi iroda jelenti: Szathmáry Árpád huszonötéves színészi jubileuma iránt, amely kedden folyik ile a Durand és Durand cimü bohózat keretében, — városszerte nagy érdeklődés mutatkozik. Maga az ünnepség, első részében, egészen házias lesz. Este háromnegyed 8-ikor a színpadon gyülekezik a társa- j
.lat. Ott- -adja iát koszorúját Szatlimáryn-n-k /
a város, a. szinügyi bizottság, (dr. Gaál Endre). az Országos Szinészegyesülct (-Heltai
Jenő), mig Alinássy Endre a társulat ajándékát nyújtja át. Előadás után társaslakonA
lesz a Kass-Vigaidó Lloyd-termében. Érré
előjegyzéseket még a nap [folyamán elfogaJ
K a - J á n o s vagy Heltai Jenő.
* Perczel Sári vendégszereplése. A
színházi iroda jelenti: A Király SzinliÁ5
gyors népszerűségre jutott fiatal művésznője, Perczel Sári — ak i bárom estén ven déri'
lesz a szegedi színháznak — egyesíti m»4íJl'
ban mindazon tulajdonságokat, -amelyek köz*
•kedveltté és egy színházra nézve nélkü'özb0
lenné teszik. Pompás szubrott, a temperé"
mentuma mellett, bájos közvetlenséggel
gő hangja van, uein is eml.itve egyéni bájé',
amely épp ugy. megszerezte számára a h'k
dalokat. A három előadás — Éva. Limonádé
ezredes, Leányvásár — rendes bérletes k*2'5,
isrrririnraaadtsinvbigairnnwsünr!^^

Számozott helyek.
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Kemény Zsigmond báró
emlékezete.
-

A Kisfaludy-Társaság 68. közülése. —

(Saját tudósítónktól.) A Kisfaludy-Társaság, vasárnap délelőtt tartotta 68. köziilését az Akadémia dísztermében. Az ülést Kemény Zsigmond báró, a társaság egykori elnöke emlékének szentelték. Az ülésen Berzeviczy Albert elnökölt, aki megnyitó beszédében Keménnyel mint tanulmányíróval foglalkozott mélyrehatóan.
Varga Gyula titkár tett ezután, jelentést
a Kisfaludy-Társaság mult évi működéséről. A titkári jelentés után Kozma Andor
inásodtitkár a pályázatok eredményéről tett
jelentést, A szavalható darabra kiirt, pályái
zat. 1200 koronás diját Zempléni Árpád nyerte el.
A titkári jelentés után Beöthy Zsoltnak
kellett volna Keményről, mint regényíróról
irt- értekezését felolvasnia. Mivel; Beöthyt
betegsége gátolta, a megjelenésben, helyette
Ko zma Andor olvasta föl az értekezést, Beötky először Kemény jellemrajzok) erejét ismertette; kiemel te, hogy alakjain egy-egy
•szenvedelem uralkodik, mely körül azonban
szövevényes vonások bonyolódnak. Emberei
a
sorssal küzdenek, mint a görög végzetdrámák hősei. Azután drámai erejét, majd torfenet-ífi! ozóflá já t irta le.
Hegedűs- István egyetemi tanár volt a
következő előadó, aki nagy hatással szavalta
©1 Kemény Zsigmond emlékezete cimü alkalmi ódáját,
Rákosi Jenő Keményről mint publicistáról tartott beszédet. Kemény — úgymond
7~ nagy erkölcsi komolysággal, fogta föl az
(
> művészetét, ö az a nyájas itélő, ki az Isten
teremtményeivel szemben kötelezve érzi mamit a jóságra, szeretetre és igazságra. Ha
''óla, mint públicisztáról tart értekezést,
•tem szabad a mai sajtó szempontjából beszélni, hanem azt kell nézni, hogy mi volt az
űjság akkor. Ma a sajtó csupa
toknika,
''gyesség és üzlet Újságírónak karrier, a
kiadónak nagy üzleti vállalkozás. Az ő idejében voltak nagy publicisták, de alig voltak
"agy újságírók. Voltak újságok, de nem
v
°/lt sajtó a szó mai értelmében, voltak lábak, de a lapoknak nem volt közönségük. Az
akkori újságírók, Csengeri, Szalay, Eötvös
"©m mint újságírók jönnek számiba, hanem
mint irók. Az mind ideálon tartotta a sze-t
tóét. Kemény Zsigmond nagy fejének domború koponyája alatt a legkomplikáltabb
agyvelő volt. Benne volt. a Dunántul Deáktermglö mélységei, benne a Kossuthot. iteAmelö Zemplén magassága, az alföldnek sik
fenséges világa és nyugalma és egy szögétében ott iilt egy kis erdélyi ravaszság. És
R
gJ'bnyörü komipozitum fölött elborul egy
"aiv égboltozat, melyben a bánatnak feneaetleasége lakozik. Az ő nagy munkatársa,
az
a fenséges erkölcsi komolyság volt, melyművészetét gyakorolta. Ú nem mint zord
°szuálló, hanem mint- mindenkinek aláza,-,
tás papja működött. Ma az irodalomban, a
tál tóban és a közéletben tapasztaljuk, hogy
^,entől zordonabban adja mlaki az erkölcsannál komolyabban
kételkedhetünk
f^ n t eségében. (Ugy van.) Akár kőbe léheta í V o ^ n a vésni egymásból folyó gondola_ lt> melyekkel cikkeit megírta. Világosság,
^ f t o r ü s é g és szabatosság volt. stílusa, egyrév
^ v 0 ' t "©ha páth-osza is, csak
jelzőből vagy egy gondolatból állt, de
ytől megdöbben az olvas*).
bök Rákosi nagyhatású beszéde után az elüj^^béhány szóval bezárta az ünnepi köz^

ülés után lakoma volt, amelyen a

DÉLMAGYARÜR8&ÁG
Gyulai-Serleggel kezében Herczeg
Ferenc
mondott, pohárköszöntőt Szigligeti Ede emlékére A lakoma folyamán Berzeviczy Albert
a távollevő Beöthy Zsoltra, Hegedűs István
Kiss Józsefre, K. Kováts Gyula rektor Rákosi Jenőre, Alexander Bernát az ülés előadóira mondtak felköszöntőket. Beszéltek
még Száva?/ Gyula és Vadász Lipót államtitkárok.

A szeszgyár telkén épül
a tüzérlaktanya.
— Van már tehát helye az uj kórháznak. —
(Saját tudósítónktól.)
A tüzérlak tanya
sokáig vajúdott ügyét végre dűlőre juittatta
az a döntés, amely hétfőn érkezett le a városihoz Hazai Samu báró honvédelmi minisztertől. A tüzérlaktanya építése elé a legfőbb
akadályt 'mindeddig a teleklkiérdés bizonytalansága gördítette. Eredetileg ugyanis azt
szerette volna a honvédelmi miniszter, ha a
tüzérlaktanya az uj kórház számára kijelölt
telken épül s akkor, amikor a honvédtüzérség idehelyezése dolgában tárgyalt a miniszter a várossal, 'kifejezetten ragaszkodott is
ehez a föltételhez. Az oka ennek az volt, hogy
a miniszter a szeszgyár telkét kicsinek és a
gyakorlótértől messzdekvőnek találta. A város azonban hajlandónak nyilatkozott arra,
hogy a szeszgyár mellett levő szomszédos
telket hatvanezer koronáért megvásárolja, a
inivöl a szeszgyár telke éppen megfelelő kiterjedésű lesz a kaszárnya céljaira. Az erre
vonatkozó köz gyűlési határozatot még a
mult év őszén fölterjesztették a miniszterhez,
de válasz a mai napig nem érkezett. Közben
sok minden történt. A mult év őszén 'bevonultak a tüzérkatonák, akiket ideiglenesen
helyezett el a város részint a belvárosban:,
részint a köztisztasági telepen. Később aztán az elhelyezés 'körül is bonyodalmak támadtak, mert azok az épületek, alhol a tüzérütegeket elhelyezték, sem a katonai kiképzés, sem a közbiztonság szempontjából nem
bizonyultak alkalmasaknak. A miniszteri
döntés, késedelmessége akadályozta a tüzérlaktanya fölépítését, de meg az uj kórház
ügyét is visszavetette, mert addig nem lehetett szó a kórház terveinek a jóváhagyásáról
sem, amig el nem dől, hogy a 'tüzérlaktanya
hová épül tulajdonképen.
A lényegbe vágó nehézségek, amelyek
egyformán hátráltatták mind a tüzérkaszárnya, mind a nagykórház építését, most már
teljesen elsimultak. A honvédelmi miniszter
ma érkezett leirata, amelyben kijelenti, hogy
a tüzérkaszárnyának
a szeszgyár telkén való
fölépítéséhez hozzájárul,
két szempontból
nagyjelentőségű. Először azért, mert az uj
kórház építése, ha a 'belügyminiszter a terveket nemcsak elvben, hanem véglegesen is
jóváhagyja, még ebben az évben megkezdhető lenne. Persze nincs pénz rá. A másik
szempont, amely miatt a miniszter döntése
nagyjelentőséggel bir, az, hogy most már aztán igazán nem lehet elodázni a tüzérlaktanya építését, hanem abban a pillanatban, a
mint a födözet meg van, hozzá kell kezdeni.
Balogh Károly, pénzügyi tanácsos nagyon
kemény és határozott formában jelentette ki
a legutóbbi közgyűlésen, hogy amint a tüzérlaktanya építéséhez, vagy akármilyen
más beruházás megvalósításához hozzá kel!
fogni, a pénz huszonnégy óra alatt a város
rendelkezésére áll. Most itt az alkalom, hogy
a tanácsos ur bebizonyítsa, hogy ez a kijelentése megállja a helyét. Azok a -tárgyalások azonban, amiket a tanácsos ur az angol
kölcsön dolgában folytat, sajnos, egyáltalán
nem mutatják rózsásnak a 'helyzetet.

A makói apagyilkos
a szegedi ügyészségen.
— Baltával ütötte agyon az apját. —
(Saját tudósítónktól.) A szegedi ügyészség fogházába ima délelőtt egy fiatal makói
legényt szállítottak, aki szombaton baltával
agyonütötte az aipját. Ménesi István 20 éves
makói legény a 'bűnös neve. A zömök termetű, beteges kinézésű embert
megbilincselve hozták makói rendőrök az ügyészségre, ahol vizsgálati /fogságba belyezzték.
Az apagyilkosságról szóló részletes tudósítást itt közöljük:
Ez év január 10-én nagy családi perpatvar volt Ménesi István makói lakos kishegyesi szőlőben levő házában. A gazda részeg volt, az italra pénzt kért a feleségétől,
aki a, kérést megtagadta s megtiltotta János nevű fiának, hogy a korcsmából bármily
utommódon pálinkát hozzon. Az öreg Ménesi
roppant dühbe gurult és a keze ügyébe eső
ásóval János fiára, vágott ugy, hogy annak
karja rögtön iketté törött. A fiu sokáig feküdt a kórházban, az apa ellen pedig súlyos
testi sértés miatt megindították
az eljárást.
Szombaton délelőtt lett volna ebben az
ügyben Ménesi István kihallgatása. Ménesi
azonban nem jelent meg a rendőrségen, mire a kapitány intézkedett, hogy karhatalommal vezessék elő.
A rendőrök kimentek Ménesiékhez.
— Látni akarjuk az öreget.
— Nem, tnem 'lehet, mindig dühöng,
most elaludt szegény, ne háborgassák, —
mondta Ménesi fia.
— Muszáj megnéznünk az öreget, —
mondották a rendőrök.
Ménesi István elsápadt, s könyörgött,
hogy ne háborgassák az apját. A rendőrök
azonban mégis bementek a szobába.
Ménesi István mozdulatlanul feküdt az
ágyon. A rendőrök közelebb léptek hozzá és
látták, hogy a feje be van kötve s a kendő
és a párna csupa vér.
— Mi történt itt? — kérdezték a rendőrök.
Ménesi István reszketett, ós sápadt lett
egyszerre, mint a fal.
— Én ütöttem le az apámat, nem vagyok bűnös-, ha ón most őt le nem ütöm, akkor ő veri agyon az nyámat, nem vagyok
bűnös.
A rendörök a fiút a kapitányságra kísérték és intézkedtek, hogy a sebesültet azonnal
a kórházba szállítsák. A házbeliek ugyanis
nem mertek orvost hivni, nehogy kitudódjék
a dolog.
Az apagyilkos a rendőrségen Sala Károly rendőrkapitány előtt részletes ós töredelmes vallomást tett. Elmondotta, liogy
négy nap előtt eljegyzés volt náluk. Ménesi
szép, fiatal 17 éves leánya lett menyasszony
és ekkor az apa ki is békült családjával. Sőt
annyira elfogta az apai érzés, hogy egy makói bankban 120 korona kölesönt vett föl azzal a céllal, hogy ebből az összegből fedezik
a kiházaisitási költségeket, vagyis a kelengye
és lakodalom költségét.
A leány házasságán és az apa megtérésén örült az egész család, de az örömnek vége szakadt hamarosan és Ménesi István ismét megszomjazott 6 inni vágyott. Könnyen
tehette, mert pónpt érzett a zsebében. Nála
volt a takarékból fölvet 120 korona a leánya
házasságának a költsége.
El is ment péntek este s csak szombaton
reggel tért haza — részegen.
Felesége és családja tegnap egész éjjel
keresték. Rosszat sejtettek s az asszony is,
a fia is más-más irányban végigjárták a
kocsmákat, hogy megleljék a könnyelmű em-

első kézből, nagy választékban csakis az
itápáhsii bonodon
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Inert, aki talán képes imégr a leánya esküvői
pénzét is eldorbézolni.
Késő éjjel tértek haza az anya ós a fia,
még pedig- — lenedméuy telenül, mert (Ménesi
Istvánt, mem tudták megtalálni. Reggel 7
órakor ment haza, még pedig részegen.
'Hazaérve, a mellény zsebből nagy hetykén kifizette a bérkocsit, a belépett a lakásba, ahol a családja rosszat sejtve, a legna*
gyobb aggodalmak közt várta.
Jó reggelt helyett egy kiáltással üdvözölte a feleségét, hogy — pénzt adj ide aszszony!
— Húszon van kon dinéi.
— Csak volt. De elittam — volt a rövid
felelet, melynek ballatára Ménesimé kétségbeesett sírásra fakadt. A gyermekek ezalatt
némán hallgatva ültek a szobában.
— Ne bőgj asszony, inikább pénzt adjál!
Az asszony csak zokogó sírással felelt s
ez sírásra fakasztotta a leányokat is. Ez általános sírás-rívás olyan dühbe hozta Ménesit, liogy torkon ragadta a feleségét, azt lei
szorította az ágyra s fojtogatni kezdte.
Ekkor lépett közbe, anyja segítségére a
fia: ifjabb Ménesi István s előbb
ököllel
többször fejbe verte az apját. Mikor azon-'
ban az apja az ökölcsapásokra .nem is .hederített s tovább bántalmazta az asszonyt, kirohant az udvarra, fölragadta a. favágó baltát,
azzal visszarohant a szobába, annak
élével
olyan hatalmas ütést mért az apja
fejére,
hogy a balta éle beletörött.
Ménesi István, a súlyos fejszecsapástól
eszméletlenül terült el a földön. Ekkor a fiu.
az anya segélyével fölfektétto az ágyba az
apját s letakarták, hogy ne lássák annak tátongó hatalmas sebét
A .délelőtti idézés végett ott járt rendűrök fedezték föl a rémes gyilkosságot, s
Intézkedtek, hogy az öre)g Ménesit la. kórházba szállítsák. A .kórházban azonnal meg*
operálták .Ménesit, de sérülése olyan súlyos,
hegy kizártnak tartják
felgyógyulását.
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Szegedi kalendárium.
A mai szokatlanul
hideg
világban mi más érdekelné
tf
jobban az embereket, mint
g / 1
az, hogy meddig tart még
ÜF
időjós
ez a szigorú tél. Az
jelentése szerint a mostani
napokban igen
változóvá
fejlődik az időjárás, amidőn nemcsak a hőmérsékletben áll be nagy ingadozás, hanem
szeles, esetleg csapadékos változások is vár
hatók. Február eleinte száraz jelleggel
és
változó hőménséklettel, mig 7-ik
változási
nap erős hideggel, csapadékkal,
széllel köszöntött be, melyet követőleg mkább a száraz jelleg fejlődik ki, amit támogat a 10-ike
után várható, igen erős havazás tartósabb hideg jelleggel. A 17-iki gyenge változási nap.
mig a 22-iki erős hatású, még hideg és szeles
jelleggel. A 24-iki változó befolyást gyakorol, amit követőleg, már fokozatosan enyhébb
lesz az időjárás jellege, különösen 25 és 26iki változási napok hatáskörében fejlődik ez
ki leginkább, ugy, hogy február hó vége enyhébb hőmérséklettel,
derültnek
ígérkezik.
Februárnak változó napjai a következők: 12
csapadékos, inkább havae; 24 enyhe; 25 szeles; 26 enyhe, 28 változó, inkább száraz, mint
csapadékos.
Legerősebb
hatásnak
a 12.,
22., 24 és 28-iki változási napok A meteorológiai intézet jelentése szerint: Nyugaton
a
fagy gyengülése várható.
Sürgönyprognózis:
Nyugaton enyhébb. Déli hőmérséklet: 3.8 C.
A VÁROSHÁZÁN
valamennyi
hivatal
ban délelőtt nyolc órától U óráig van hivatal. A polgártmtter
betegsége miatt nem

a legszebb felvitel, amely a mai
napig megjelent.
Az összes fcttcVadaK Vadászata.
3 felvonásban.

i

fogad. A főkapitány fogad délelőtt 10 órától
délután 2 óráig.
A TÖRVÉNYSZÉKEN,
táblán, a máv.
üzletvezetőségnél és a nmnkásbistositó-pénztárnál reggel 8 órától délután 2 óráig van
hivatal.
AZ ALLAMl
GYERMEKMENHELYED
délelőtt S órától, délután 2 óráig van hivatalos óra. Állandó ügyeletes szolgálat. Betegek
látogatása, délután 2 órától 3 óráig.
SOMOGYI KÖNYVTAR.
nyitva délelőtt
10—i4g és délután 4-től 7-ig. Idegeneknek a
képtárt engedéllyel hétköznap is meg lehet
tekinteni; helybeliek vasár- és ünnepnapokon látogathatják délelőtt 10—1 óráig.
A KÖZKÓRHÁZBAN:
a beteglátogatási
idő délután 1—3 óráig tart.
VÁROSI SZÍNHÁZ:
Este nyolc órakor
Durand és Durand bohózat. Szathmári Árpád 25 éves jubileuma
alkalmából.
URANIA SZÍNHÁZ:
Délután 5 ó'ától
kezdve este 11 óráig:
piros papucs", vígjáték 2 felvonásban. „Egy évig az őserdőben"
dzsungel dráma 3 felvonásban.
KORZÓ MOZI: Az előadások tartanok
délután
5 órától kezdve
este 11 óráig'A két órás műsor keretében 2 vígjáték és miisoron kiviil „Egy év az őserdő mélyében."
VASS-MOZI:
Délután 5 órától kezdve
este 11 óráig: Nagy amerikai műsor.
EDISON-MOZI: Az előadások tartanak
délután 5 órától kezdve
este 11 óráig:
„Wild West". „A pastarablók" 3 felvonásban.

Fantasztikus háború
— Egy alezredes

könyve.

—

(Saját tudósítónktól.) A francia hadsereg
tisztjei között aránylag sokan vannak, akik
nem közönséges írói tehetséggel dicsekedhetnek, sőt határozottan jobb írók, mint a
•milyen, katonák, Eztik közé sorolhatjuk R . . .
alezredest is, aki legújabb munkáján, melynek címe: Németország fölosztása, — a holnap nagy eseménye, csak a rangját és nevének kezdőbetűit jelzi.
Az alezredes irodalmi müve azzal kezdődik, hogy a zaberni eset a reváns-pártot
nagyon, megerősítette Franciaországban. A
francia kormány most már kénytélen arra is
gondölni, hogy Németország esetleg hadüzenet nélkül is megtámadja a francia köztársaságot s e miatt Franciaország most már
állandóan hadi készenlétben van. A háborút
a könyvben a németek kezdik. A nétmet trónörökös követeli, hogy a franciák azonnal; oszlassák föl az idegen légiót; Franciaország
erre mozgósít; egy német előőrs-csapat át
akar kelni a határon, — s a háború megkezdődik.
Természetesen a franciák győzelmével
— a könyvben. A francia repülőgépek megsemimi'si'tik a német léghajókat. S a francia
repülőgépekről valami uj, rettenetes fegyver ezer meg ezer acélnyilat bocsát le a német seregekre. Egy francia repülőgép Hégberöpiti a potsdami uj palotát s ez alkalommal
életét veszti a trónörökös is. A dánok és belgák a franciákhoz csatlakoznák, sőt az angolok is. (!) A franciák mindenütt győznek,
a hidakat 'szétrombolják s a nagy német
hadsereg mozogni se tud. Hogy a franciák
valahol mégis veszítsenek: az olaszok elfoglalják Nizzát.
A német-francia döntő csata a \hüringi
erődben játszódik le: itt elesik maga a császár is: az idegen légió egyik elzászi katonájának a golyója öltja ki az életét. Talán
mondani sem kell, hogy az elzásziak és a
lothoringiaiák azonnal a franciáikhoz csatlakoznak, sőt még a bajorok is mint felszabaditóikat ünneplik a franciákat.
Az oroszok, mint szövetségesek, természetesen betörnek Németországba és csakhamar bevonulnak Berlinbe.
Kikapunk a könyvben mi magyarok isAz egyesült balkáni seregek m e g t á m a d j á k
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Ausztriát és Temesvárnál tönkreteszik
az
osztrák sereget. Az egyesült balkáni seregek csakhamar Budapest előtt állnak . . .
Az Adrián a franciák megsemmisítik az
egyesült osztrák-olasz flottát. Az angolok
egyetlen csatában elsüllyesztik az egész német flottát. A franciák bevonulnak Berlinbe . . .
Következik Németország fölosztása. Anglia megkapja az északnyugati tartományokat, Oroszországé lesz Kelet-Poroszország
és Brandenburg. Dániáé Bréma és Hamburg.
Ausztria megkapja Bajor- és Szászországot.
De az alezredes nem mondja meg, hogy
miért? Thiiringia önálló állam lesz! Magyarország pedig, hogy a nagy osztozkodásból
mi se távozzunk üres kézzel, — független
köztársaság lesz.
Jó lesz tehát Nagy Gyurkát otthon egy
kissé komolyabban venni, mert neki erős
hátvédje van itt, — R . . . alezredes személyében.
— A fogadalmi templom. A közvélemény a legébereibb figyelemmel kiséri a fogadalmi templom ügyét, melyről a Délmagyarország
igen részletes magyarázattal
megírta, hogy ugyancsak lanyha hatósági ellenőrzés mellett fejlődik tengeri kígyóvá. Az
építésre felügyelő bizottság bizonyos tekintetben 'indokolatlan könnyelműséggel tette
maigát tul azon a lelkiismeretességen, melyet
egy ilyen monumentális építkezések előkészületeinek az ellenőrzése megkövetel. Ez
okozta, hogy az építési tervek Foerk Ernő
átdolgozása nyomán jelentékeny és semmiképen sem előnyös változást szenvedtek. De
van még a kréta körül egyéb hiba is. Az
alapozás megkezdésénél még az ősz folyamán kiderült, hogy a két főtorony földalatti
építményeit jelentékenyen mélyiteni kell. Ebből mintegy ötvenezer korona kiadási többlet keletkezett. Az építésre felügyelő bizottság akkor — tavaly szeptember havában —
elrendelte, hogy a szükségessé vált pótmunkák tekintetében a vállalkozó Ottovay
és
Winkler céggel ujabb szerződést kell kötni.
Félév telt e'l azóta és a szerződés még ma
sincs meg. Pedig néhány hét múlva, talán
már márciusban, kezdődnie kellene a tavaszi
munkának/Folytatni kellene az alapozást, ha
annak menete biztosítva lenne az uj szerződés által. Fölhívjuk erre a körülményre az
illetékes körötk figyelmét.
— A delegációk összehívása. Bécsbő
jelentik: A Neues Wiener Tagblatt
budapesti levelezője ugy értesül, hogy még február hónapban 'közös miniszteri tanácskozás
•esz és pedig február 28-án. Ezen a miniszteri tanácskozáson fogják megállapítani a
delegáció összehívásának időpontját is. Eleinte március 2-ára tervezték a delegációk
összehívását, most azonban már egész biztes, hogy a delegációk közvetetlenül húsvét
"Pm, tehát április 15-én vagy 16-án ülnek
Össze Budapesten.
— Németh József negyven éves püspöki jubileume. Csendes visszavonultságban
tel ti napjait a temesvári egyszerű krá egyemeletes háziban Németh József felszentelt
Püspök, csanádi nagyprépost. Az agg főpap,
'tei hivatása disze méltóságában a nagyviteft hántó zajától, hangos lármájától el von mlv
u, a régi, klasszikus kortól! bölcsek példájára zavartalan, imiagáinyban éli nyolevanharmadik esztendejének derűs napjait, a folyó
vv
"bon ritka jubileumot, ül. lEbhen az esztendőben van ugyanis inegyvon éve, liogy Ném e t h Józsefet 1874. évi január tizenhatodikán püspökinek kinevezték és 1874. évi április tizenkilencedikén püspökké felszentelték.

A jubileumi ünnepségek előkészületei már
folyamatban vannak és Temesvár város polgársága (az egyházi évforduló alkalmiból
ismételten le fogja róni háláját azért a támogatásért, amellyel Németih József a város irányában mindenkor viseltetett. Németh
József püspök két hónap múlva tölti be
n yolcvan h armadák életévét és e ritka magas
korban .is megőrizte egészségét, lelki kiválóságának, szellemének frisseségét. Németh József Szegeden született 1831. évi április hó
huszadikán. Pappá szentelték 1854. évi augusztus 24-én. Alig huszonegy éves korában
már püspöki tolilinok volt a ©sanádegyházmegyei rezidenciában. Rövid lidíeig tartó segédJelikészkedése után. szentszéki jegyző, majd
szemináriumi rektor lett. Az 1871-ik évtón
kanonoki, 1874. évi január 16-an pedig püspöki kinevezés várt eá. Ugyanezen év április hó 19-én nagy ünnepségek közepette püspökké szentelték és önnek az alkalomnak 40
éves jubileumára készül most. az egyházmegye papsága éh Temesvár .polgársága. Az
1884-fi.k évben a király püspöki helynölcké
nevezte ki Németh Józsefet, aki időközben
a csanádi káptalan nagyprépostja is lett.
— Megalakult az uj poriugál kormány.
Lisszabonból jelenítik: Az uj minisztérium
összetétele a következő: Elnökség és belügy,
valamint ideiglenes, külügy: Machado; igazságügy: Monteiro (demokrata); pénzügy:
Kapreira (demokrata); hadügy Fereira de
Fka tábornok; tengerészetügy: Perec Rodriguez; közmunka ügy: Gonzalesz; gyarmatiigy: Konszeiro Koszta; közoktatásügy: Alé
meida Lima.
— Az orosz sajtóreform. Pétervárról jelentik: A duma bizottsága ma az igazság ügy. miniszter és a sajtóügyi osztályfőnöknek jelenlétében. fölülvizsgálta a sajtóról szóló törvényjavaslatnak a büntetésre vonatkozó részét. A 'kormány által tervezett .megtorló intézkedéseket jelentékenyen enyhítették.
A
sajtóügy! .osztályfőnök kijelentette, hogy ha
a bizottság módosításai törvényerőre emelkednek, a ibiróság tehetetlen lesz és miíut eddig, adynvnisztmUv
Intézkedésekhez
kell
majd folyamodni.
— A képviselőház elnökének gyásza.
Beöthy Algernonné Gencsy Malvin, a képviselőház elnökének, Beöthy Pálnak anyja 78
éves korában Budapesten meghalt. Az elhunyt néhai Beöthy Algernon képviselőnek
volt az özvegye. Halálát a Beöfhy, Gencsy,
Tamássy, Vecsey-Oláh, Elek, Patay, Andrásffy és Csáky-Pállavicmi családok gyászolják. A temetés kedden délután három
órakor lesz a kerepesi 'temetőben.
— Szabad előadások a Rókusi Iparoskörben. Nagyszámú közönség jelenlétében,
vasárnap délután 5 órakor tartotta nagyéríékü s magas színvonalon álló előadását Tordai Imre királyi tanácsos felsőipariskolai
igazgató, az amerikai munkásviszonyok
és
munkarendszerekről.
A nagy munkabérek
csak látszólagosak, mert az életem, lakás nagyon drága — mondotta. — A munkásvédelem, baleset, betegsegélyezés, iparfeliügyelet
ismeretlen, a munkások ki. vannak szolgáltatva a gyárak, a tőkések kapzsiságának. A
sztrájk itt nem segit, mert egész irodák vannak a munkásoknak bevándorlókkal való
pótlására. Nagyobb bajt okoznak a trösztök,
kartellek spekulatív munkamegsziintetései.
Az amerikázás kiküszöbölésére a Taylor
pensum — föladványos munkarendszert kezdik a közmunkáknál alkalmazni, ez a munkások munkaerejének fokozását is célozza. A
rendszer 1. a termelést fokozni kívánja, 2.
megszüntetni a tökéletlen .munkavezetést és
3. a tökéletlen munkamódot. Ennek elérésére
szükséges. 1. a gyárvezetők részére a legtökéletesebb eljárási szabály megállapitása, 2.
a munkásoknak tudományos vizsgálatok
eredményei figyelembevételével való kikép-

zése, 3. a munkaadók és munkások között
egyetértés létesítése s 4. végül egyforma felelősség. A tudományos kísérletek igazolták
ezen rendszer kiválóságát. Egyik acélgyárban jutalom és 30—100 százalék jutalék igérése mellett vasrakodásnái egy Smitlh nevü
magyar munkással, aki fösvény, pénzsovár
természetű volt, kisérletet tettek, aki napi 12
tonna kirakodást végzett, a kiképzés után napi 47—48 tonnát rakott ki és 4 és félszeres
eredménytöbbletet érlek el. A többi kisértetek
is sikereseik voltak. A rendszer csak fiatal
munkásoknál alkalmazható legfeljebb 40
évig, ezért inhumánus. A rendszer kezdetleges munkánál, nagyobb munkástömegnél alkalmazható, magasabb rendű, egyéni tehetséget igénylő munkánál azonban nem válik
be. A fordulatos, élénk leirásu, sok ipéldávai
illusztrált előadást lelkesen megtapsolták.
Tonelli Sándor dr. kereskedelmi és iparkamarai titkár tartott a balkáni háború eredményeiről hagyértékü előadást. Az események rövid vázolása után a politikai eredményt abban látja, hogy az ellentétes érdekii
francia tőke bevette Balkánt, s nekünk délen
több hadtestet kell fegyverben tartani, közlekedési tekintetben a nyugati forgalom mi
felőlünk északról délre, a tenger felé irányult, már az .uj vasúti vonalak is arra épülnek Szaloniki felé. Gazdasági szempontból
az újonnan letelepülő népek sok ipari szükséglettel állanak elő, itt még szerezhetünk
piacokat, ha velük kedvező
válmszerződést
kötünk s nyers terményeiket, állataikat bebocsátjuk. Lelkes tapsokkal honorálták a fölolvasót.
i
i
—- Harcba liivják Szegedet a — világbékéért. Ezekben a gondterhes, nehéz időkben, amikor föl a város feje, hogy miihez
•kezdjen előbb, a külváros csatornázásához,
vagy a vizmizériák orvoslásához, kissé szokatlannak tetsző átirat érkezett a tanácshoz.
Győrvármegye törvényhatósági bizottsága
harcba szálltja. Szegedet a — világbéke érdekében! Miután' kifejteni az eszme nagyszerű voltát, a világbéke áldásait és egyéb hatását, az átirat -megjelöli az utat-módot is.
hogy miiképen vegye ki a részét SSeraged a
viláigliéke .megteremtésében. Azt kívánja
Győrvármegye, írjon föl a város a miniszterelnökhöz és a kormányhoz és kérje egy .magyar bizottság kiküldését a harmadik hágai
békekonferenciára. A magyar bizottság azután sürgesse meg Hágában a döntőbíróság
megalakítását, amely hivatva volna az öszszes felmerülő háborús (bonyodalmak gordiiusi csomóját kettévágni. Továbbá kérik a
győriek, hogy az ő példájuk után kérjük a
kormányt, járjon közbe a .külügyminiszternél azért, hogy a nemzetközi szerződéseket a
jövőben csakis ugy kössék meg, ha differenciák esetére a döntőbíróságnak döntő szerep
jut. iSzóval Győrvármegye szervezni akarja
!
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Szerdán, 11-én és csütörtök, 12-én
kerül vetítésre az orosz KHANJONKOFFg y á r rovarsorozatának leghíresebb és
legsikerültebb képe
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A kép szerepeit csodásan idomított rovarok,
békák, patkányok játszák. Tartalma ugyanaz,
•
mint az eredeti „Négg
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Magyarországain a világbókéért va-ló akciót, j
A törekvés mindenesetre szép, sőt .nagyszerű, csak éppen az időt választották meg roszsz.nl a győriek. Előbb talán idehaza, kellene
békét teremteni minden, vonatom, a politikai
p'áirtóáí, meg a nemzetiségek között, mert mit
ér az, ha á magyar bizottság gyönyörű tósztokat vág ki Hágában a világbékéről, mialatt itthon pártok rá nemzetiségek egymást
- Tüntetés Danev ellen. Szófiából
jelentik: A tegnapi népgyűlésen, melyen Danev volt miniszterelnök beszélni akart, több
rendbeli zavar történt. Danevot megérkezésekor e kiáltással fogadták:
— Le a hazaárulóval!
Ismételten heves összetűzés keletkezett,
ugy, hogy a rendőrségnek kellett 'beavatkoznia. Végül Danev folytonos közbeszólási ól
zavartatva, egy óráig, beszélt,
— Közgyűlés. A Szegedi Rókusi Iparoskör vasárnap délután 3 órakor tartotta évi
rendes közgyűlését. Körmendy Mátyás elnöki megnyitója utáni IJmay Ferenc dr. titkári
jelentésében rövidén vázolta ,az .egyesület tevékenységét, kiemelte, hogy .az egyesület a
rófcus városrészt, érdeklő összes ügyek intézésében kivette a maga részét örömmel jelen
tette, hogy a felsőipari&kola igazgatója Tordai Imre királyi tanácsos vezetésével az iskola tanárai, művezetői közül mintegy 25*en
az egyesület tagjai sorába beléptek. A pénztári jelentés megtétele után a tisztikart rá
váítótmény-t a következőképpen alak itatták
meg: Elnök Körmendi Máyás. Alelnökök:
Kónya János, Lőrik Árpád; (főtitkár: dr. Lévay Ferenc; titkár Csűrik János; ügyész: dr.
Grassely.Károly. I. jegyző: Hegedűs Antal;
II. jegyző: Tuksa Sándor, pénztára okok:
Csányi Ferenc, Erdődy Mihály; ellenőrök:
Üveges Aüta.l, Czuczák 'Ferenc; iháznagy:
Módos István; könyvtára okok: Klirnó János,
V.lasite János; zászlótartó: Imre József. Választmány'. Rendes tagok: (Barát Béla, Basa
Zoltán, Becker Jakab, Beller Sándor, Buthy
János, Csányi Pál, Dókány András, .Erdélyi
András, Faragó János, iGárgyán Imre, Géme® Antal, Györe Béla, 111 y István, Juhász
Antal, Karsai András, Kéményczy István,
•dr. Kormányos Benő, Kormányos János,
Lantos Béla, Nemecskay István, Orovetz Ferenc, Palotás József, Szerény Ferenc, Sebül®
Antal, Somogyi Károly, Tordai Imre, Tuksa
Gyula, Várhelyi József. Póttagok: Kiss János, Lulla Antal, tPálfi Ferenc, Susmla János, Sajtos György, Siklást Gyula, Váli Elemér. A tisztujitás után az elnök az ülést bezá rta.
- Halál a bálban. Makóról jelentik: A
makói .DMKE-osztály szombaton este rendezte estéjét a Kor cma-szá 11 óba n. Az estén szép
közönség jelent meg s érdeklődéssel várta a
műsor megkezdését. Egyszerre az első sorban egy fiatal hölgy szivéhez kapva, hátrahanyatlott a székén s lebukott. Az illető
Breuer Zoltánnak, a makói uri társadalom
egyik nagyra beesült tagjának felesége volt,
Nyomban kivitték a teremből, de a boldogtalan asszonyka, ki mindössze egy éve van férjnél, rövid szenvedés után meghalt. A szomo*
ru eset, nagy izgalmat keltett az ünneplő közönség soraiban s csak nagy nehezen csillapodott ile az izgalom annyira, hagy a műsort elő lehetett adni. A szomorú eset városszerte mélységes részvétet keltett.
— Vármegyei tfoztvlselók gyűlése. A
Vármegyei Tisztviselők Országos Egyesületének igazgatótanácsa vasárnap délelőtt
Pestvármegye székházának
dísztermében
nagyfontosságú gyűlést tartott, amelyen Wekerle Sándor, az egyesület örökös elnöke is
részfvett. Az ülés elején Fazekas Ágost efnök meleg szavakkal, üdvözölte Wékerlét,
aki kijelentette, hogy örömmel vesz részt az
igazgatótanács ülésén, amelyen megvitatják
az adminisztráció reformját. A közéletre
nagyfontosságú reformnak különösen azt a
részét tartja elsőrendű kérdésnek, amely a
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vármegyei tisztviselők anyagi ügyével foglalkozik és e tekintetben mindig készséggel
áll az egyesület rendelkezésére. Horváth József dr. főtitkár előadásában azután a napirend első pontjaként letárgyalták a municipál.is és kommunális, különösen a járási és
vármegyei takarékpénztárak
meghonosítására szolgáló szerkezetet, amelyre nézve a
közgazdasági és községfejlesztési szakosztály már szervező-bizottságot küldött ki. Az
előadó javaslatot tett arra nézve, hogy milyen módon inditsák meg az akciói és az
igazgatótanács Székely György dr. vármegyei főügyész közbeszól ás a álapján letárgyalta a kilenc pontos indítványt. Azután
foglalkoztak azzal a rrteginditandó közös akcióval, amelyet a köztisztviselőik szolgálati
és jogviszonyainak rendezése érdekébeint terveznek az állami tisztviselők országos egyesületével együtt. Az igazgatótanács azután
elhatározta, hogy a vármegyei közigazgatás
újjászervezését érintő irányelvek megszavazása végett estéket rendez.
,
— Nincs hely a Lipótniezőn. A lipótmezei állami elmegyógyintézet igazgatósága
értesítette a budapesti főkapitányságot, hogy
az intézet zsulíolt és néhány hétig, különösen
férfi-elmebetegek fölvétele nem lehetséges. A
főkapitány ennek következtében elrendelte,
hogy a férfi-elmehálborodottakat az angyalföldi intézetbe szállítsák. Azt is elrendelte a
főkapitány, hogy ne éjjel vigyék a betegeket, Ihanem reggelig tartsák vissza s csak azután adják át az élmegyógyitó-intézetnek.
— A brassói gyorsvonat balesete. Vasárnap este háromnegyed tizenegy órakor a
budapest—brassói gyorsvonat
Brassó-Külváros állomás előtt beleszaladt a Barczarozsnyóra tartó személyvonatba. A gyorsvonat
kocsijai kiugrottak a sínekből. Az utasok köziil nyoican sérültek meg, de egyik sern súlyosan, csak két fütő ,s egy vonatvezető. Az
összeütközést az okozta, hogy a személyvonat nern állott meg a külvárosi őrház előtt
és a gyorsvonat mozdonyvezetője nem vette
észre a tilos jelzést. A kiküldött bizottság
megállapította, hogy a gyorsvonat mozdonyvezetője volt a hibás.
— A margitszigeti játékbank ügye. A
nemzeti munkapárt ma este 7 órákor értekezletet tartott, amelyen Teleky József elnökölt. Voltaképen a váltótörvény
tárgyalása miatt hivták össze az értekezletet s a
javaslatot általánosságban el is fogadták. Az
értekezleten ezután Tisza István grót miniszterelnök bejelentette, ihogy ,a margitszigeti
játékbank ügyiében a vizsgálat befejezést
nyert s az .akták ismét visszakerülitek ő hozzá, ugy, hogy abban a 'helyzetiben van, hogy
a Ház legközelebbi — szerdai — ülésén jelentést tehet. Szeretné, — mondotta a miniszterelnök, — ha az ellenzék a .holnapi ülésen interpellációt jelentene be, hogy igy adjon módot és alkalmat a végleges tisztázásra, viszont ha az ellenzék erre nem hajlandó,
ugy 'kénytelen lesz a párt valamelyik tagja
interpellációt bejegyezni s ő —- a miniszterelnök — arra ad választ, hogy a közvélemény is tájékozást nyerjen.
— Robbanás a fűtőházban. Az arad—
csanádi egyesült vasutak fűtőházában benzfnrobbanás történt. Heidrich Károly lakatos
benzint akart tölteni egy forrasztóláfnipá'ba,
de oly közel vol t a kályhához, hogy a'benzin
fölrobbant és Heidrich súlyosan összeégett.
A közéiben dolgozó munkások is megsebesültek, köztük Heidrich bátyja is összeégett,
aki pedig mintegy öt méter távolságra dolgozott, de a benzin lángja ide is kicsapott.
Gyure Mátyás váltóőr ép a robbanás alkalmával lépett a terembe és ő is sérüléseket
szenvedett. Heidrich Károly haldoklik.
— Emberhalál a tengeren. Lisszabon
közelében összeütközött a Latétia francia
postagőzös és a Dimitrisz görög szállitógő-
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zös. Mint ma Bordeauxból jelentük, 9 ember a vizbefult és pedig, amikor egy mentőcsónak elmerült, amelyben a görög gőzös
öt matróza, a francia gőzös egy hajótisztje,
egy gépésze és két fűtője volt.
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tette a keddi műsorba is. Előreláthatólag telt
házaikat fo-g vonzzani. A imüsor másik érdekessége a Váljunk el! círtiü ihárom fölvonásos francia vígjáték,- amelyben néhány kitűnő helyzet van és a darabon Végigvonul egy
kis pikantéria is. Jegyeik előre válthatók a
Korzó-mozgó nappali pénztáránál. Telefon
11—85.
— Rendőri krónika. A budapesti rendőrség: ma táviratilag: értesítette a szegedi
rendőrséget, hogy Budapesten eltűnt Vörös
Ferenc .géplakatos. Magas, sovány, haja és
szem-e fekete, haja dus; f-ok-ete kabátot, -fehér
csikós fekete -nadrágot, tarka sipkát viselt,
télikabátja nem volt. Az a gyanú, hogy az
eltűnt öngyilkossági szándékkal Szegedre
jött A rendőrség még nem akadt a nyomára.

— Munkások vasárnapja. A nyilvános
vasárnapi előadásokat rendező bizottság,
tegnap tartotta meg az állami felsőkeraskedjelmi iskola vegytani termében az idei titonharmadik előadását, tnagy és figyelmes
közönség előtt, akik feszült érdeklődéssel
hallgatták e szép és tanulságos előadásokat.
Az első előadó Albert István állami felsőkereskedelmi iskolai tanár, az ember tragédiájáról; a második előadó Tonelii Sándor dr.,
a kereskedelmi és iparkamara jeles képzettségű titkára, a Bálkánról, tartottak igazán
tartalmas és mindn izében hasznos és tatouLsIáigos -élőadásokat, melyeknek befejeztéKÖS8AZ6ATÁÍ
vel a hálás és figyelmes közönség szeretettel
ünnepelte &z érdemes előadókat,
— Mikes Kelemen emlékünnepe, A
(-) Szeged közegészségügyéről. Most
szegedi állami felsőkereskedelmi iskola Ba- készült e1! Faragó Ödön. dr. tiszti főorvos a
ros«-önképzőköre a Kágomban: felállit-amdó januári népességi- mozgalomról' és a közMikes-szobor javára vasárnap délután az in- egészségügyi viszonyokról szóló havi jelentézet tornatermében emlékünnepélyt rende- tésével, amelyet imajd a közigazgatási bizett mely ugy erkölcsileg, mint anyagilag zottság februári ülése ölé terjeszt. A főorvos
fényesén sikerült. A nagy terem zsúfolásig decemberi jelenítése is kedvezőtlen volt, a jamegtelt előkelő, érdeklődő közönséggel. A nuári pedig még kezdvezőtlenebb.
Különöhangversenyt az .ifjúsági énekkar nyitotta sen a születések szúrna csökkent
aránylag
meg, kurucdalokat adott elő, Illy József ta- feltűnő nagy mértékben. A jelentés szerint
nár vezetésével. Racskó Gyula önképzőköri januárbari 18J fiu és 196 leánv született; hal©lmok „Mikes" cimü melodrámát adta
elő, va született 8 fiu és 5 leány. A népességi
lat ássál; Hegedűs Berta kiférte zongorám, szaporulat januáriban 128/ decemberben 164
ügyesen. Kertész Lajos zongorán játszott, volt, ami kétségtelenül nagyon kedvezőtlen
hlajd Bállá Gyula Mikes Kelement méltat- jelenség. A kanyaró a város belterületén jata. Böhm Pál magyar ábrándot adott elő he- nuárban elvesztette járványos jellegét, de
gedűn, Kovács Ibolyka zöilgorá-kisórete mel- nagy mértékben gerjedt a külterületen. A járlett. Balla Gyula szavalata után az ifjúsági vány miatt be keltett zárni ujabban a szirZenekar általános tetszés /mellett kuruc da- tosi, retekfálusi, szék/aljai, ifelsőközipomi,
lokat adott elő. Ezután következett a délután gallyast és rókabögyösi iskolákat. Még minfénypontja, „Valami hibája van" cimü egy * dig megdöbbentően /magas Szegeden a trufelvonásos vígjáték előadás. A minden izé- chomások száma is. A lmuft hónapban 408
tan sikerült előadás mindvégig élénk derült
tracbomás beteget gyógykezeltek a város terégben tartotta a közönséget. A színdarabot
Bitről Nándor dr. tanár rendezte és tanítot- rületén. A halálozások igy oszlottak meg a
ta be. A közreműködők mind pompásan meg- mult hónapiban: meghalt ötvennégy egy évállották helyüket. Princz Sándor betegsége nél fiatalabb gyermek és tizenhat 80 évnél
folytán Teleky Sándor, .az intézet volt növen- idősebb ember. Hálált okozott a kanyaró 16,
déke Vállalta el szerepét, kitűnően személyesí- hasiihagyimáz 4, difteritisz 5, gümőkor 40,
tette az orvost. Kovács Ibolyka, mint az ör- elmebaj 2, vizibetegség 26, gutaütés 14, veleves neje, Hegedűs Bébiké, ki a szobaleány született gyöngeség 21, tüdőgyuladás 33
szerepét játszotta, Racskó Gyula mint ma- esetben. A bábaképző intézeti klinikára fölgánzó nagybácsi szerepelt s
mindnyájan vettek a mult hónapban 93 szülő nőt; született a klinikán 52 törvényes és 19 törvényte"agy sikerrel vettek részt az együttesben.
len gyermek. Az állami gyemnek-mehhelyen
— A fátyolos nő. Newyorkból jelentik: 159 gyermek volt, A jelentés beszámol az
is. A főorvosi hivatal
Manningné Henriette asszony, aki férjétől, élelmiszervizsgálatról
©gy gazdag automobilgyárostól elváltán él, januárban 832 esetben tartott élelmi- és táptagnap titokzatos gyilkosságnak
esett áldo- szereket ellenőrző szemlét s elkobozott öszzatul. Késő este egy idegen nő jelentkezett szesen 180 liter tejet és 5 kosár gyümölházában és kérte, bogy vezessék Mann ingná csöt.
asszony elé, mert fontos dolgokat akar vele
— Külvárosrészi mozgalmak. A Rókusi
közölni. Mikor az idegen nő, akinek arcát Iparoskörben vasárnap délután 6 órakor Pet•ttirü fátyol födte el, szemközt találta magát rik Antal, a VI. kerületi kiküldött ismerManningnéval, revolvert rántott és több lö- tette a csatornázás s vízvezeték mielőbbi lékéssel agyonlőtte az asszonyt, aztán elmene- tesítése érdekében megindult mozgalmat s
t i t . A rendőrség több okból azt hiszi, hogy csatlakozásra kérte a rókusiakat. Lévay Fe0
/merénylő férfi volt és csak azért öltözött
női ruhába, hogy nyomát veszítsék.
a®
• •
Harc a vadállatokkal. Egy képet mutattak ma be a Korzó-mozgóban, amely eddfa egyedül áll a maga nemében, Csak
e
Syetlen előadásra kötötte le Vass Sándor
Telefon 807.
Igazgató ezt a csodafilmet, amelyből megtatJuk, hogv mennyire életveszélyes játékot
Előzetes jelentés!
a (tnoziszinésznö, amikor a vadállatokkal
Szerda, 11-én és csütörtök, 12-én
'/dukálja magát a fényképező gép előtt. De
s
A legújabb ASTA NIELSEN-sláger
fazszorosan veszedelmesebb az a fölvétel,
'helyet nemrégiben eszközöl lék Afrika ősi d ő i között. Egy év a Dzsungel- mélyén a
tátne a képnek, amelynek egyik női főszerepjóic több izben is szembe került oroszlánókMiinodráma 3 részben.
Irta: ORBÁN GAD.
?al, hiénával, krokodilussal stb. A legszebb
A f ő s z e r e p e t a világ l e g e l s ő mimo"-'lenét az, amidőn a saját maga által föltragikája
heveit párduc megtámadja a g a z d á j á n rárf)|
hanni készülő hiuzt és izgalmas küzdelem
A S T A
MSElSENjátsza.
"tán halálra marcangolja. A közönség ma
©rie, amidőn az előadásról távozott, szinte
követelöen lépett föl Vass Sándor igazgatóRendes helyárak!
val szemben, bogy ezt a csodálatos filmet
Előadások >/s6, >/t8 é s 9 órakor.
tartsa továbbra is műsoron. Vass Sándor engedve a közönség óhajának, a képet beillesz- • •
••

s mozi

nagy érzés.

renc -dr. a mozgalomhoz való csatlakozást
bejelentette, .miire kiküldött hattagú előkészítő bizottsági tagot a. nagygyűlés. Kikül*
detteik az iparoskör részéről Gángyán Imre,
Kecskeméti .Antal, Körmendi Mátyás, /Lévay Ferenc dr., Lőrik Árpád ós Tordai Imre.

SPORT.
Buday Gyula előadása
a modern testnevelésről.
(Saját, tudósítónktól.) A mai társadalom
ban egyik /legfontosabb probléma a testnevelés -kérdése. A külföldön .már is a legfontosabb, Magyarországon pedig azzá kellene
tenni. Erről a kérdésről rendkívül érdek es,
szabad-előadást tartott Buday Gyula, főgimnáziumi ós tanítóképzői tanár, a szegedi
sportélet egyik vezető embere. Mint a Gyermektanulmányi Társaság tagja tartotta meg
másfélóráig tartó előadását, az állami' főgimnázium tornacsarnokában. Nagyon- szép
közönség gyűlt össze, a /Gyermektanulmányi
Társaság tagjai, -a /középiskolák tanárai. Szele Róbert dr. tankerületi /főigazgatóval az
élén, orvosok és szülők.
/Buday Gyula -előadása kiváltképen azért
érdemel figyelmet, inert a testnevelés elméleti kérdéseivel vajmi kevés szó -esik a. társadalomban. Amig egy-egy íotbalLmeccs. nálunk /is 1 íat-nyolc ezer -embert érdekel ünnepnapon/kint, addig a testnevelés -problémájával alig vannak tisztában. Buday tanár előadásának az volt a rejtett célzata, hogy rávezesse a hallgatókat arra, miszert a modern
testnevelés nemzeti és társadalmi
föladal,
egyike a legszebb tudományaknaik, amelynek
gyakorlása és céltudatos naggyá fejlesztése
feladatokat ró az orvosokra, egyesületekre,
szülőkre s általán az egész magyar társadalomra.
Egyszerű és minden hallgató által köuynyen érthető hangon, .meglepően szép stílusban s csoportosítással adta elő Buday Gyula a testnevelés történetét. Kezdte a görög
korszakon, amikor a testnevelés egyik legfontosabb és legáltalánosabb kérdés v-olt, melyet valósággal művészeti ágnak hittek és
ugy is tekintették. A testnevelés, gimnasztika, a görögök előtt céltudatos volt, azzal a
tendenciával, hogy a nemzedéket mindenképpen erősítsék az ép testben ép lélek elve alap
ján s egyúttal, hogy a következendő nemzedék életerejéről már igy gondoskodjanak. A
görög korszak letűnése után céltudatos testnevelésről évszázadokig szólni se lehet, egy
nemzet, se vetett erre súlyt a nagy népvándorlás! és uj országok alakulásának mozgalmai miatt.
Az eszme a XV. .század elején kerül ismét felszínre, mikor is az ókori tudomány
és művészet felelevenítésével felmerül, a
visszaemlékezés a régi hellén k-orra és ennek
a hatása alatt kezdik hangoztatni a tömegesebben fellépő pedagogusok a. testnevelés
szükségességét, mint az emberiség fejlődésének igen fontos tényezőjét. De a testnevelésügy csak a XIX. század elején kezd nagyobb
arányban fejlődni, mikor is egy fáradhatatlan, zseniális ember, John /Lajos Frigyes vette kezébe és foglalkozott evvel az üggyel s
egész életét annak szentelte. Agitált, /bejárta egész Németországot, s általán mindent
elkövetett, hogy újra áként szerepeljen
a
társadalomban a testnevelés, amint annak
idején a görögöknél. Ja/hn fölállította az elméletet, melynek alapján dolgozniuk knli. És
az agilitása járt kellő sikerrel, mert azóta a
testgyakorlás ügye rohamosan kezdett Iródi-

18.
tani egész Európában. A testgyakorlás fejlődését különösen az segítette elő, bogy a
németek 1806-ban, rettenetes vereségeket szen
védtek a franciáktól s .amikor végigharsant
a kiáltás: a németek szervezetileg gyöngék
•és mindenekelőtt így kell megerősödmök,
különbem elvesznek! Elővették Jahn elméletét s valósággal bitvaltóssá tették, öntudatosan követték a.zt s hamarosan tényleg országos üggyé- tették, ilgy vetették meg alapját a
német tornáz ásnak,
Németország határain tul is hire terjedt ennek a nagy mozgalomnak. Különösen
Svédország fordult figyelemmel ,az egész felé
és akadt egy svéd orvos: Ling Péter Henrik, aki tanulmányozta a német rendszert s
azt orvosi szemmel vizsgálta, minden izemnek .kiszámította a .funkcióját, a tüdő és
sziv működését, az idegrendszert, s a szervezet .fejlődési képességét .szintén számításiba
vette s .megteremtette a svédrendszert,
A
svédrendszernek azóta is — mind több —
hivő van s azt teljesen kifejlesztették, tudománnyá tették.
A svédrendszer alapja a következő gyakorlatokból alakul: 1. lábgyakorlatok, 2. testt> gerindfeszitő, 3. függési-) és testiemelő, 4.
hát, nya.k, •vállizom gyakorlatok, 5. hasizmok, 6. liátizom, 7. oldializoan gyakorlatai, 8.
ugró- és futógyakorlatok, végül 9. légzési
gyakorlatok.
• Kedves jelenet következett ekkor. Huszonnégy első osztályú városi ffőgimmázista
csinos gyerek megjelent a közönség előtt s
fess egyenruhájukban bemutatták a svédtornázás mibenlétét. Meglepő ügyességgel s egyszerre dolgoztak, a 'legnehezebb gyakorlatokat iis könnyedén, megkapó komolysággal
végezték. Mind egészséges, egyenes testtartásu fiu, a kis mellkasuk iináris szépen domborodik, mind a svédrendszer nagyszerűségének élő dokumentálnia. .A közönség elragadtatással tapsolt.
•Ezután a testgyakorlás szükségességéről beszólt újra Buday iGyula, az emberi test
kétféle — testi és szellemi — hivatásáról, a
testmozgás hiányában az anyagcsere — az
egész szervezet — szenved, a tokozott véráramlás munkája az izmokban s a középpontban, fölemiitette, hogy a testgyakorlás
nemcsak egyszerű testi mozgás, hanem lelki
munka is; a testgyakorlás .befolyása a jelleimre, péljdául a dafeost akaratos emlierre
hogyan hat és .miként a kedélyre, a testgyakorlás hatása az idegrendszerre, valamint a
test szépségére, a testgyakorlás és a társadalom. Példákat hozott fel és különösen hatott, amikor egy-egy ország példájára hivatkozott: a francia forradalom rérnnapjai és a
franciák akkora degeneráltsága, miként függött Össze szorosan. Magyarország szintén a
degeneráltság korszakába jutott részben, sok
társadalmi jelenség szól e mellett. Sc,k a tenni való, a tizenkettedik órában vagyunk. Hivatkozott az előadó a hivatalos statisztikára, amely szerint 1867-től 1888-ig, tehát, husz
év alatt a katonai szolgálatra, alkalmatlanok
száma 21:5 százlékról 75:5 százalékra emelkedett. Azután, az ujabb időben különösen a
honvédelmi miniszter kénytelen volt a közckíatásügyi minisztert megkeresni ebben a
dologban, hogy már az iskolákban flblyi helyezzenek a testnevelésre. Fokozatos fejlődésről lelhet beszélni, viszont ínég mindig
rendkívül sok a tenni való, a hiány és a nemtörődömség: radikális .fejlesztés szükséges,
bogy a modern testnevelés Magyar országon
is igazi otthont találjon, mindenütt.
Buday Gyula előadása igeu mély benyo-
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mást tett s a közönség hosszan ünnepelte az
előadót.

Kedden, február 10«én
Közkívánatra!

Vígjáték 3 fölvonásban,
a világhírű Dzsungel sorozatból

az őserdőben.
Dzsungel dráma 3 fölvonásban. Eddig soha nem látott
izgalmas állat viaskodások.

A SELIG amerikai film-

:-: gyár újdonsága. :-:
El .adások hétköznapokon V4>, vasárnap 2 órától folytatólag.
Telefonszám 8 7 2

• v . m ggggi

o A Szegedi Tornaegyesület tisztújító
közgyűlése. Vasárnap délután 4 órakor tartotta
a Szegedi Tornaegyesület az állami főreáliskola tornatermében tisztújító közgyűlését a
tagok élénk érdeklődése mellett. Lövész Antal elnök megállapította a közgyűlés határozatképességét, a közgyűlést megnyitotta: és
a jegyzőkönyv vezetésére Járossy Jenő titkárt kérte föl. Ezután Gönczy Lajos főtitkár
fölolvasta az igazgatővá'lasztmány évi jelentését, mely ennek az agilis egyesületnek a
lepergett év munkásságát részletesen ismerteti. Várady Imre pénztáros a zárószámadások, vagyonleltár és költségelőirányzatról
nyújtott ismertető fölvilágosítást. A közgyűlés a választmány évi jelentését és a pénztári állapotokra vonatkozó jelentéseket tudomásul vette és a fölment vényt .minden vonalon megadta. Faragó Sándor dr. indítványára megkeresi a közgyűlés a választmányt
aziránt, hogy az egyesület a közelebbi jövőben a rókusi állomás mellett elterülő vizál'iásos helyen korcsolya pályát létesítsen. Mielőtt a tisztújítás kezdetiét vette, elnök -a választmány és tisztikar nevében az eddigi bizalomért a közgyűlésnek köszönetét nyilvánította és Gönczy Lajos dr. elnöklete mellett
Járossy Jenő dr. éjs Bogyav Vilmos tagokból álló választási bizottságot kiküldötte a
választások megejtésére és a közgyűlést a
választások megej fáséig fölfüggesztette. Járossy Lajos dr. a választások eredményét a
következőkben hirdette ki: Elnök: Lövész
Antal. Alelnökök: Somlyódy István és Meák
Gyula, főtitkár: Gönczy Lajos. Választmányi
tagok lettek: Bárdos Béla, Blau Ármin, Vajda Lajos. Sztankó István. Bokor Károly dr.,
Faragó Sándor dr. Számvizsgáló bizottság
tagjaivá választattak Mosonyi Béla, Barna
Nándor, Lepp Zoltán, Agócsy Gyula és Beck
Ernő. Ezeken kivül választott a közgyűlés öt
választmányi és három számvizsgáló póttagot. Miután indítvány nem tétetett. Lövész
Antal elnök a közgyűlést berekesztette.

TÖRVÉNYKEZÉS.
§ Tolvaj asszony. Gyurkovics Antalné,
született Urbancsck Mária, makói rendőr
felesége került ma a szegedi törvényszék
második büntetőtanácsa elé. Gyurkovicsné
Somogyi György kőműves-mesternek vo'lt a
takarítónője. Egy alkalommal a .kőművesmester eltávozott otthonról é's az asztalon
felejtette cserépből készült perselyét, amely
•egy hizott disznót ábrázolt és 150—160 korona pénzt tartalmazott. Gyurkovicsné a disznót lenyakazta és a benne levő pénzt ellopta. Ma délelőtt a törvényszék ezért két hónapi fogházra Ítélte.
§ Egy debreceni kereskedő sorsaPár évvel ezelőtt jómódú kereskedő hírében
állott .Debrecenben Bogén Jakab. A gazdasági válság azonban megingatta s többrendbeli hitelezési csalást követett el,
amely
aniatt (letartóztatták. Ügyvédije közbenjáró-,
sár a szabadon bocsátott a a vizsgálóbiróság s
Bogén a legközelebbi vonattal Fiúménak vette útját, hogy Amerikába utazzék. A gyékényosi határrendőrség Bogont letartóztatta #
a budapesti törvényszékre kisérte. Itt .már
megérkezett a debreceni ügyészség megkeresése, liogy a szökevényt Debrecenbe kell szállítani. Amikor Bogént két börtönőr .a kelet'
pályaudvarra vitte, megszökött és «el>es l'u"
tussal eltünk Azóta nyoma veszett. Most Berlinből kapott hírt róla a debreceni törvény
szék vizsgálóbírója. Bogén ugyanis nag>'
nyomorban élt a porosz fővárosban, lopásra
vetemedett, amely miatt elfogták. Ott Barna
Józsefnek mondta magát. Ujjlenyomatot, vettek róla s azt beküldték a budapesti orszt'"
gos bűnügyi nyilvántartó hivatalnak, amely
megnllaptotta, hogy Barna .József nem " iaS :
mint a körözött 'Bogén Jakab. A debrece"1
törvényszék vizsgálóbírója Bogén kiadató''*
iránt megtette nz Intézkedést,
•
' •
i

Bútorszállításokat helyben éa vidékre, berakározást száraz raktár
helyigégben eszközöl

r

o

Uttgár Betlő ö n ugy pazarolja a pénzét!!
szállító
0

szállító
Szeged, Jókai-utca l . s z
Telefon 34.

@

Az általam készített
• á f á m títOofen használható a valódi fogakiái
M nem ismerhető, az eredeti fogakat tetjecea
pótolják. Készitek továöoá arany koronákat és
tevehetó arany hidakat jutányos árak meHett.
Vidékiek 12 óra alatt lesznek tidégifoR. Sármilyen javitást 4 óra alatt készítek.
«ösüstó-«4ca 1. k . s a g q s s .
a i l l B I I R R a B a S I R I I I I I B H l l l l

RoyaS nagy kávéházban
Minden v a s á n a p

NAGY T O M B O L A
é r t é k e s nyerernénytárjflakkal. a
Naponta c z l g á n y z e n e .

SZÍNHÁZI V A C S O R A !
Haját t e r m é s ű kitűnő h e g y i b o r o k .
K ü l ö n l e g e s s é g : „ R o y a l Zöldike."

Tulajdonosok: fllatejka és Fliegel.
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10-én

Szenzációs újdonság ! ! !
Nagy Cowboy dráma

Ii

A

3 felvonásban

és a remek szórakoztató
műsor.

Bóhozat 3 felvonásban. Irta: Ordonaux és Valabree.

Iiseti-ia, ign-paU.

KGZGAZDASAG.
x Előléptetések a Kereskedelmi Bankban
A Szegedi Kereskedelmi és Iparbank igára-,
gat ósága február 7-én tartott ülésén Répás
András ellenőrt cégvezetővé léptette elő, mig
Bárdos Ignác levelezőt főkönyvelővé nevezte
ii.

BARTA ÁGOSTON fogtechnika^

február

MA
D U R A N D É S DURAND.

i

f

szinház.

Városi

mint aki a gyertyát mindkét végén égeti,
ha nem olyan v i l l a m o s jzzókőrtéket használ, mely a legújabb módszer szerint készül,
hosszú élettartamúak és nagyon gazdaságosak. — Minden egyes izzókőrte saját
c é g e m m e l van ellátva.

Á

HAJpftdláa

Kedden,
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A budapesti gabonatőzsde.
A liatáridőpiaeon általában nagyon nyugodt volt az üzlet. Az időjárás ikisáé enyhébb,
a malmoknál néhány fillérrel olcsóbban kelt
el a .buza, ennélfogva, a hasra — azt sem tartván lehetetlennek, hogy további lényeges árjavulásnál mégis csak köthetnek az idegen
áruból üzletet — ma már alig folytatta a
vásárlást, amit néhány helyi spekuláns eladásra Iparkodott föl használni. Éppen ezért
az irány kissé lanyhább volt a délelőtti órákban. Ara árfolyamok a következők:
Buza áprilisra 11.96. májusra 11.92, októberre .10.93. Rozs áprilisra 9.01, októberre
8.52. Tengeri májusra 6.68, juliusra 6.81. Zab
áprilisra 7.75, októberre 7.74.
A készáruvásáron 5 fillérrel lanyhább az
üzlet.

SZEMÉLYEK:
Coquardier
Durand Alfréd, fűszeres
Louise, neje
Durand Alfréd, ügyvéd
avanon, földbirtokos
Sarbarthier, törv. szolga
Charmct
Theodore
De la Tourelle
Irma, leánya
Paquarette
Clarisse
Törvényszéki elnök

Í

Szathmári
Körmendy
Simkó
Petheő
Solymosi
Virigháty
Stella
Edvi
Miklósi
Pálma
Szohuer
Edvi
Erdélyi

APRŰHIRUETÉSEK.

Csipke-

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

külötiszmelalatt

LUCZA JÓZSEF

kelmefestő és
vegytisztltónál
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.

Hajhullás, hajkorpa
gyorsan elmúlik a Leinzinger-félt „
inahajs z e s z " által. Ára 1 kor.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
Hajöszülés ellen
csakis az ártalmatlan Leitzinger-féle „Hajrestorer"
használja. Ára 2 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szegeit,
Széchenyi-tér.
520

Gólya árúház

A budapesti értéktőzsde.
Az értékpiac iránya eleinte szilári 1 volt,
mert a jobb külföldi jegyzések a spekulációt M E G N Y Í L T ! ! !
fedezésekre késztették. lAz értékek 1—2 koronával javultak, de a forgalom igen csekély K o s s u t h L a j o s - s u g á r u t 1. szám
volt, a közeli ellátás miatt. Később a helyi
piacon általános gyengülés állott, be a Köz- (Bruckner vaskereskedés mellett.)
úti, különösen pedig a Magyar Bank részNői szövetek, kézmüárúk,
vényekben1,, amelyek jelentékenyen olcsóbbodtak. Utóbb a bécsi piac szilárdabb jegypongyolák, blousok, aljak,
zései és iaz arbitrázs vásárlásai újra javulást
vontak .maguk után. A készárupiacon az
női ingek, alsószoknyák,
osztrák gáz, Drasehe s a Merkúr részvények
kötények, csipkék, hím•keresették, inig e piac többi értékeit teljesen
elhanyagolták. A járadék piacom eleinte he*
zések, keztgük, harisnyák
lyi intervenciókra a 4 és a 4 és fél százalékos
járadék a tegnapi kurzusát megtartotta, kéés mindenféle női és térti
sőbb ,ara íáljtalános lanyhulás következtélien
egynegyedszázalékos gyengülés állott be és
:-:
divat cikkekben
a 4 százalékos magyar koronajáradék 83.85
koronáig siilyedt. A zárlat csekély üzlet
mellett tartott maradt.
Kötöttek: Osztrák hitel 647.50—648.50,
Magyar hitel 851.75—853.25. Koronajáradék
(prompt) 83.70—84.10. Jelzálog 455.75—456.
Magyar bank 525—527.50. Mercur 281.50- M E G N Y Í L T ! ! !
282.50. Rima 6G6.75—670. Közúti 627—628.25.
Városi villamos 338.50. Déli vasút 108.75—
109.75. Államvasút 722—722.50. Hazai sorsjegy 113—113.75 Esztergomszászvári 429.
Drasehe 1010—1022. Salgótarjáni 751. Újlaki
277—281. Légszesz 91(1—924. Magyar villamossági 447—449. 4 és fél százalékos koronajáradék 91.40—91.51.
folyósitását megkezdettük.
A bécsi börze.
1 évtől 3 5 évig t e r j e d ő e l ő Kötöttek: Osztrák hitel 647. Magyar hitel 853. Angló bank 249.50. Bankverein 540.
nyös törlesztéses kölcsön ket
Lauderbank 535. Dohány részvény 440. Alpesi
búuyarészvény 824.50. iRimamurányi 668.50.
folyósitunk. — Megbízásokat
Prágai vasmii 2547. Skoda 762. Osztrák álk i z á r ó l a g földbirtokokra
lamvasút 710.75. Lombárd 108.25. Török sorsi
jegyek 230. Márka készpénzért 117.32. iAz
f o g a d u n k el.
irány nyugodtan tartott.

igen olcsó árakkal!

Felelős szerkesztő : Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.
MMMI

Szegedi Általános Bank
Rudolf-tér 5. szám.

.:
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