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Nagy mulasztások.
Sebes lépéseikkel (közeledik a tavasz,
nagy közmunkák megkezdésének ideje.
Szinte csak egy-két nap választ már el
föle, az időjárás folytan enyhül, a pénz
olcsóbb lett — és Szegeden egyetlen egy
olyan közmunka nincsen, mely a munkanélküliek százait foglalkoztatni és a pangó
gazdasági viszonyokat föllenditeni lenne
hivatva.
Talán a fogadalmi templom lelhetne
az első. De zsákutcába került annak is az
ügye. Előbb még át kell dolgozni az öszszes részletterveiket a Schulek müvéiszi
Programja szerint és időköziben még mindig előállhat az a váratlan esihetőség, hogy
Foerk Ernő a törvényihatósági bizottságtól nyert erélyes megregulázás miatt viszszalép a megbízatástól. Egyéb városi munkáink teljes pangásnak Indultak. Se az
igen hangos szóval sürgetett kórházi építkezés, se a naponta katasztrófával fenyegető vízvezeték megjavítása, se a látszólag ismét háttérbe szorult tanyai vasút,
melynek hiányát a közvélemény nem pillanatnyilag érzi s melynek létesítése előnyeit egyetlen gyors áttekintéssel felfogni
nem nagyon képes, nincsenek még abban
a stádiumban, ihogy megvalósatásukra a
'fögközelebbi jövőben gondolni lőhessen.
Rendkivüli sulyu mulasztása ez a
[áros hatóságának. Mulasztása annál inkább, mert a gazdasági és hitelviszonyok
a

Forgószél.
Irta: Révész Béla.
Pestről elindították a tolonckocsi:, megoldották a vasúttal s valahol Gömörben leOjtök Qá-bor Istvánt. Odahaza volt, a kis íató?an, amely körül napot, világot takarva
aalkodtak a nagy hegyek. Háborgó indulatok között tűrte a fojtogató pillanatok, a káré órák váltakozását, kódorgott a hegyi tvíaf?n> ült este a kalyibák előtt, amikor a pá3s
bura alászállt a falura és csillanó szeW
' a vashegyekre bámult. A lejtőn fee
tri 7 tcrpeszkedéssel dobogott a hámor, orréban teste ki-kivörösödött, ha a tüzes füstöt
.szétverte -föl-ölté a vihar. Emésztődve,
í r a t o t t vérével tehetetlenül ült és nézett
[ sújtok) megvetéssel a hámor munkásaira
JJ nd olt, akik pörkölődnek a kohók mellett,
iged-elmesen elfogynak a lángos kemencék
tóvékában; Gábor István majd megpattant
£ b evette magát a korcsmákba, barakkoktó ahol a munkásokkal találkozott, öregek
A 'italok iurcsálkodva nézték, a rossz hiV k n i , a t t alázatosságu,k dacára dölyfösködL ; VeIe, d-e a pál-inka, a pihenő fáradtság
C * < t ó örömei alatt hallgatództak, a váa
Vh
gyárak, a más munkások dolgain
kant-V spekulálással elgondolkoztak, fölhira
tös?
rosszvérű ember csábos meséjét
v a| tóen, dühöngve visszaverték és mégis
amelyé nap, Gábor István innen meszf
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javulásával ma már semmi akadálya nincs
annak, hogy a beruházásokihoz szükséges
tőke előteremtessék. De mivel a papiroson
nincs előkészítve semmi, ezért nem sürget
a nagy kölcsön lebonyolítása sem. A főváros épen most helyezte el százharmincöt millió koronás nagy kölcsönét a német
pénzpiacon; mennyivel könnyebben bonyolíthatná le hitelműveletét a dúsgazdag Szeged, melynek fekvőségei meghaladják a száz millió korona értéket s mely
okszerűbb gazdálkodással megsokszorozhatná jövedelmeit!
A legnagyobb baj az, hogy a szegedi
városházán mindig csak akkor dolgoznak,
ha valahol nagyon szorítanak egy ügyet.
Akkor se túlságosan fekszenek rá a munkára, csak ugy tessék-lássék, ismételt nógatásra döcögtetik el a végső megoldáshoz. Ha a közvélemény, vagy a sajtó, vagy
egy mindennapi botrány előpiszkál és aktuálissá tesz valamely témát, ha takargatni, halogatni, bizottságakihoz utasítani kell,
akkor a szegedi hatóság elemében van.
Sajnálattál és szégyenkezéssel állapítjuk
meg ezt, de hiába tagadnánk, akkor is igy
volna.
Hol van az -ember, aki ötletekkel látná el ezt a bürokratikus rendszert, aki
élő szellemet vinne egy mechanikusan
mozgó gépezetbe, vagy fel tudná -ébreszteni az elfáradt, elcsigázott hivatalnoktestület alkotó ambícióját? Az az ember
Szegeden a gyémántcsi-náló mesterségét

folytathatná és dúskálhatna mindenféle
földi javakban, mert csupa nyers erő, csupa feldolgozatlan anyag áll rendelkezésére s megfelelő talentummal, életkedvvel
és fáradhatatlan ambícióval megáldott vezető ember évtizedek nagy mulasztásait
hozhatná helyre néhány rövid év alatt.
Nem először idéztük- már e helyen a
városépítő puritán magyarnak, néhai Ka-da Eleknek példáját. Nem tehetünk róla,
de mikor vasenergiáju, tervszerűen dolgozó modern férfiúról kell képet rajzolni,
mindig csak az ő nagy emléke száll föl
a sirból megrendítő emlékeztetőül. A férfiúi tevékenységnek, az alkotó vágynak, az
élet lelkes odaadásának mintaképe volt.
Véletlenül akadt a minap kezünkbe egy
hírlapi cikke, melyben arról számolt be,
hogy a berlini gyüimölcsekszporthoz miféle vasúti refakciáfcat esziközölt ki a kecskeméti polgárság szálmára. Micsoda perspektívája tárul föl ez egyszerű cikkben a
városépítő nagyúr véghetetlen ambíciójának! Lehetetlen megindulás nélkül szemlélni.

sziről, a völgyből, a korcsmából odatolta az
öreg igásokat a főfelügyelő elé.
Az ajtó előtt tévedeztek.
Az esztelen elszántság megbénította
valamennyiüket, ijedten egymásra néztek, a
finom ajtó tükrös fehérségét hunyorgató
szemekkel megbámulták, a csizmás lábukat
váltogatták, az egyik kinyögte a többi gondolatát:
— Ez a felügyelő . . . De kié a hámor? . . .
— Miért nem látni soha? . . . Kié a hámor? . . .
Gyáván a vak cselekedetüktől szűkölve, itt a félelmes ajtó előtt, erőlködve keresték a rejtelmes valakit, akit sohasem látvak, akinek sohasem hallott, de mégis rájuk
rótt parancsát busz-harminc éven keresztül
mukkanás nélkül teljesítették, akitől most,
vergődve a bátortalanságok között, először
az életűkben kérni akarnak és mernek.
Beszédültek a főfelügyelő elé.
Valamicskével több kenyeret kértek.
Lábujjhegyén- lépegetve, előre ifurt fejével a bástyás Íróasztalától elindult a főfelügyelő, az öreg emberek elé lépett, szemüvege alatt összeszűküli a szeme, egy-két
pillanatig szótlanul állt a lmunk-ásók előtt,
aztán nyurga testét megrázta a vihar:
— Megbolondultatok? . . .
Háborgott, a szája hápogott, ordítva szakadtak föl belőle a szavak:
— Megbolondultatok? . . , Ki mondta

nektek ezt? . . . Ennyi idő alatt nem tanultátok meg a rendet? . . .
A hosszú embert verte az őszi-n-e megbőszülés, 'hátra-előre lépett, megcsudálta a
munkásait és magamagának mondogatta:
— Hallatlan, hallatlan . . . Fenyegetőznek . . .
A munkások zavarodva álltak a felügyelő előtt, rémülve nézték a tomboló embert, az egyik közülök előbbre lépett, izgatottan forgatta a fejét jobbra és balra, figyelt, a messzi szobákban néma hivatalnokok görnyedtek, az öreg munkás fulladó torkán valahogv kijött:
— Hol a gazda? . . .
A főfelügyelő fölrán-totta a tükrös, szárnyas ajtót.
Kikergette a munkásokat.
Odalent a hámorban lobogtak a nyalábos lángok. A kemencék, olvasztók mellé
visszavert emberek émelyegtek a kátrányszagtól, cipelték a vasérceket, poklos kohók
ölébe beledönt-ögették a vastuskókat, nagy,
zavaró hőség ült a fejükön.
Egy szálas aggastyán közönyös buzgalommal mérte az utat darugéptől az olvaszíóaknáig, talieskázta az ércet, a vaskosorat
ledöntötte, kidöntötte, a fáradt kezével megcsavarta a sárga szakálját és megtanult
szorgalommal visszatalicskázott az ut elejére. Az olvasztó egyik falánál meglapulva
állt egy fekete ember, mocskos arcáról barázdában csúszott alá a meleg verejték, a

Egy ember, aki lelket adna a csupán hivataloskodó hatóságnak, — ez az egy ember ép ugy hiányzik ide, mint a lelkes közkatonák serege. Beszélünk, írunk, zajongunk eleget; a nehéz szekér nem mozdul
és nincs szándéka a jövőben sem mozdulni. Az angolok elmentek a maguk kölcsönajánlatukkal: most már rnem beszél senki
a nagykölcsönről sem. A fogadalmi tem-
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plom egyelőre valahogy dűlőre jutott;
ujabb mulasztás felfedezéséig most már
béke lesz ezen a téren is. A kórházról, vízvezetékről csak panaszok hallatszanak;
munka, tervszerűség, ötlet és elhatározás
sehol a széles láthatáron. Bizony nem jól
van ez igy. A közöny és tespedés városa
ez a város, mely belátható időn belül nem
fog felszabadulni saját tehetetlenségének
nyűgös járma alól.

A pénzintézeti reform kérdése
Az -ez évi gazidaság-politifca egyik sarkalatos pontja a takarékbetétekíkel foglalkozó
pénzintézetek működésének törvényhozási
uton való .szabályozása. A gazdasági és hiteléletünkre nagy horderővel biró kérdés nyer
evval megoldást, mivel hivatva van a takarékbetétek szabályozatlanságát és rendezetlenségét megszüntetni a a betétettevő közönség bizalmának megszilárdításával kapcsolatban a takarékbetéteik biztonságát törvényhozási uton emelni. Fontos, szükséges, de
nagy körültekintéssel, nagy óvatossággal
megoldandó probléma, mert vigyázni kell,
nehogy — mint Kelemen Gyula dr. mondta
— „hitelszervezetünk különös alakulása mellett specialiter vidéki pénzintézeteink létalapjukban megtámadtassanak." Nem mai keletű, hisz ezelőtt 30 évvel tartott jogászgyülés
tó foglalkozott már ezzel a kérdéssel, de a
lezajlott magy gazdasági-, hitel- és tőkeválság tanulságai megérlelték az időt, hogy
ezen kérdés tó megoldást nyerjen,
Miután a törvényjavaslat részletei nem kerültek még a nyilvánosság elé, nem is tehetjük bírálat tárgyává, csak egyes rendelkezéseit tómertetjiik néhány szóval.
iA megalkotandó törvény kell, hogy megállapítsa a betétekkel foglalkozó pénzintézet
kitágult szeme két lyuk előtt őrködött és lihegve, szomjas nyelegetéssel leste, vigyázta a füzet: a violás és zöld lángok marakodva ették egymást. A káprázó tekintete
hirtelen megfordult, apró, rémült kiáltás hallatszott, egy teknős üst fölött valaki megmozdult és a lendülő, kajpálódzó teste belelöttyent a párolgó vasba.
A fekete munkás megnyomta a szemét,
a tekintetét zavarta a tüzekből rászállt szivárvány és a szivét meg (harapta a találgatás, mi volt ez . . . égő salak . . . égő
ember . . . vonitva sikoltott egy élet, aztán
csönd lett, a lehütött teknőből kizühintották
a tömböt, zavarodó munkások körülólálkodták a tüzes vasat, a társukat nem találták.
A talicskázó öles aggastyán körüljárta
a tömböt, morogva a földet nézte, szákállas arcát a mellére szegte, a talicskázó uton
ide-oda topogott, meredve megállt, (fülelt,
hallgatta a többiek jajgatását, .káromkodását és megrúgta a lába alatt a salakos, fekete földöt:
— 'Harminc éve . . . Mint a kutyákkal . . .
Odakiáltott a többinek, őrjöngött a
hangja, a patkós csizmájával rúgta a földet
és az irgalmatlan ökle ütött, mutogatott:
— Nézzétek . . . Mekkora gödör van a
földön . . . Harminc éve járom az utat, én

alaptőke nagyságának minimumát.
Hogy
mekkora legyen, azt még most nem állapithatjuk meg, mivel e 'kérdés, megoldásánál
figyelembe kell venni a helyi viszonyokat s
csak azclk mérlegelése után mondhatjuk ki a
szükséges alaptőke nagyságát.
lEvvel kapcsolatban meg kell azt is állapítani, hogy a betétek mily arányban legyenek az alaptőkével.
Törvényűozásilag ki kell mondani, hogy
betétüzlettel tisztán a nyilvános számadásra kötelezett vállailaták foglalkozhatnak,
a
magánbankok nem fogadhatnak el betéteket
takarók-betétkönyvekre, vagy bármi más névéin kamatozásra. A nyilvános számadásra
kötelezett vállalatok közül ás csak azok, melyek a törvényes kellékekkel rendelkeznek.
Foglalkozni kell a törvénynek a gyümölesőzés végett pénzintézeteknek átadott betétösszegek elhelyezésének módjával olyképen,
hogy a betétállomány bizonyos hányada biztos, megfelelő értékpapírokba, nagyobbrészt
állampapírokba fektetendő, hogy ezáltal is a
betétek biztosíttassanak.

vénycikk keretében feltétlenül m e g o l d á s t kell, hogy nyerjenek.
Szem előtt kell azonban tartani, hogy "
törvény intézkedései a gazdasági élet harmonikus egységét meg ne zavarják, s hogy a
gazdasági életet egészséges mederbe t e r e l j é k .
Szauer

M.

János.
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Reformok a szegedi
ipartestületben.
— Fölemelik a tagsági és egyéb dijakat. -

A Ketéthammtláb nagyságát törvényhozási uton szabályozni nem lehet, s nem is
szabad, csak oda kell törekedni, hogy a betétkamatláb mazimnma és az Osztrák-magyar
bank kamatláb között bizonyos arány legyen.
Állami beavatkozás, állami elleti őrzés
szükségtelen, azonban a pénzintézetek alapítása és vezetése körüli szabályok reformá'landók, az alapítást bizonyos 'feltételekhez
kell kötni.
Mindezek után pedig szükséges, hogy a
vidéki pénzintézetek az ausztriai Kommun ái iSpa ríkass a mintájára szerveztetmének a pénzintézetek közötti egységes autonómia szempontjából.
Ezek volnának azok a főbb momentumok,
melyek a takarók biztositásáról szóló tör-

(Saját tudósítónktól.) A szegedi ipartestület elöljárósága tegnap este Pálfy Dániel
elnöklésével népes ülést tartott, amelyen a
tagsági dijak progresszív rendszerű fölemelésére vonatkozó javaslatot tárgyalták. Az
ipartestületi közgyűlés többsége ugyanis a
progresszivitás mellett foglalt állási és megbizta az elöljáróságot, hogy ilyen értelemben
dolgozza ki a tagsági dijak uj beosztására
irányuló javaslatot. Az elöljáróság ennek a
megbízatásnak eleget is tett, -a tegnapi ülésén azonban állást foglalt a progresszivitás
ellen, mert az a meggyőződése, hogy a tagsági dijak kirovásánál az egyenlő elbírálás
elvét kell fentartani továbbra is. Ezért még
egy javaslatot dolgozott ki, amely ugyancsak az ipartestületi közgyűlés elé fog kerülni.
A progresszív rendszer hét skálát isméi
és a lényege az, Ihogy akinek a mestersége
után nagyobb jövedelme van, mint a másik
iparosnak, az nagyobb tagsági dijat fizessen. A progresszív javaslat indokolása szerint egy nagyiparos az iparából eredő jövedelme után főbbet kell, hogy fizessen, min'
például egy városvégi papucsos, akinek feleannyi jövedelme sincs az iparából, mint annak a nagyiparosnak. Viszont más oldalról

tapostam ki a földet . . . És most kirúgtak
bennünket . . .
Az aggastyán kiegyenesedett és tűzzel
a szemében, ami hevesebben tündökölt, mint
az olvasztók emésztő lángja, az üstök mellé
ugrott, verekedő szilajsággal hármat-négyet
fölborított. Kohók, olvasztók forrósága rásuhant a mindig alvó igáskoponyákra, lealázott, rongy emberek, ismeretlen füzekben
megkeményedtek, mint az acél.
Egyszer kiéhezetten, végre tombolt az
akaratuk.
.Pusztítottak.
A hirtelen bólondúlás visszasujtott a
munkások fejére.
Csendőrszuronyok elé kergette a lázadókat, az őrjöngőbbek belesodródtak a börtönökbe, a hámor pedig, emberek fölött a
hegyen, friss, fiatal munkásokat rántott magához.
Gábor Istvánt vasraverték, elcipelték,
zörgő öregasszonyok a kalyibák előtt álltak
és káromkodtak:
— Kötelet n e k i . . .
— Sátánfattyu . . .
Gábor István dölyfösen, vörösödő ábrázattal mosolygott, elkomolyodott, az aszszonyok mögött az emberekre nézett, akik
szótlanul, ellenkezés nélkül álltak a szitkozódok mellett. íMent, előre lépett, de a szuronyok közül visszacsavarodott a feje és a

villámos tekintete az émiberek szemét kereste.
Azok a földre néztek.
.
Az asszonyok óbégattak, a kerekes k"
elé szaladtak, a kenyértelen kenyérvágó késeket köszörülték és meghurcolt szivü rrjté
kások a hámor elé csúsztak. Forrtak az té
tök, lángoltak a kemencék, de fiatal-má®
talieskázták az ércet, lobogtatták a tüzek®/
emelgették a vastuskókat. Bűnbánó műnk"'
sok esze kegyetlenül gyulladt:
— öregek vagyunk
Azért nem fogadnak vissza . . .
Mások forgatták a gondolatot:
— A nagy olvasztó aknája hibás •
Uj ember bajt csinál . . . Húsz évig dolg°
tam vele . . . Ki van az én helyemen? • ' '
Csönd volt, az esti árnyékok már kté
dözték a világosságot, a padkán gunnvték
emberek valamire vártak, a bukdácsoló '
gondolatok közül az egyik kinyílott és f'eir
püit:
jtt
— Hát kié a hámor? . . . Nincsen ^
gazda? . . . Harminc éve csak dolgo^to,
csak dolgoztam, csak dolgoztam és nem
tam soha a gazdát . . .
. kö'
Párás homályban asszony-karaván „
zeledett, lomposan, kavarogva erre hu
sokasodtak, már itt tülekedtek, jajgató 5
vukkal az emberek csaptak:
— Minket is kilöktek

első kézből, nagy választékban csakis az
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Juhász Gyula állapota javult.

ügygyei. Általánosan megállapíthatják, hogy
a közölt beszédek semmi ujat nem tartal(Saját tudósítónktól.) Szerte az országmaznak, de élesen megvilágítják azon ese- ban mély megdöbbenést és őszinte sajnálkoményeket, melyek a két beszéd között leját- zást keltett Juhász Gyulának, a legfinomabb
lelkű magyar 'lírikusnak a tragikus esete.
szódtak, vagyis Wesselényi ismételt menesz- Szerencsére a revolvere, amit hirtelen idegtését és az ő ismételt felkinálkozását és gör- roham közben szegzett a mellének, nem ejVasárnap délelőtt kilenc órakor folytattett halálos sebet a költőn, a szivét — ezt a
ják a mult vasárnap abbamaradt közgyűlést, csös ragaszkodását a főipáni állásihoz, ami- vergődő, csudálatos nagy és termékeny sziamelyen a két ellentétes álláspont 'fölött fog- lyenre alig van példa az utolsó évtizedek kor- vet — gondosan kikerülte a kis ólomgolyó s
amint az orvosi vizsgálat most már pontosan
lak most már valószínűleg véglegesen dön- mányzati krónikájában.
megállapította,
nemesebb szervet nem is
teni. Az elöljáróság bemutatja ugyan a prog- nH»aiai»a>iHmuHH>a»iM>iiMiii>iaMa<isai>ii»
érintett. A tüdő fölött fúródott a testébe és
resszivitásra vonatkozó javaslatát, a maga
megakadt a bordák között. Az eltávolítása is
részéről azonban ennek a mellőzését fogja
sikerült már, ugy, hogy a beteg az orvosok
iavasolni. Előterjeszti azután az egyenlő elvéleménye szerint néhány hét múlva gyógyultan hagyhatja el a budapesti Rókus-kórválás elvén alapuló saját javaslatát. E szer
'nt a tagsági dijakat 3 koronáról négyre, — Mi történt a móravárosi iskolában? — házat.
írók, költők, miivészek — Julhász Gyula
iparjog váltása alkalmával pedig a beiratási
(Saját tudósítónktól.)
A községi iskola- jóbarátai — egymást követik betegágyánál.
di
iat 10 koronáról husz koronára akarják szék szombaton délután négy órakor Faragó A poéta valamivel már jobban érzi magát,
fölemelni. A szerződési dijakat két koroná- Ödön dr. tiszti ifőorvos elnöklésével tartotta mint tegnap és halkan beszélget is a látor
ó' három koronára, a szabaditási dijakat szokásos havi ülését. Az ülés megnyitása gatóival. Budapesti tudósítónk is meglátoPe
% négy koronáról hatra kivánja fölemel- után jelentette az elnök, ihogy Jánossy Gyu- gatta Juhász Gyulát, aki azonban csak .kela királyi tanfelügyelő kifogást emelt a mult
ni
a javaslat s végül a munkakönyvek beje- ülés jegyzökönyvének egyik pontja ellen. A veset beszélt, mert az orvosok kímélni akarják a legcsekélyebb megerőltetéstől is.
fotésénél 20 fillér fizetésére akarja kötelezni kifogásolt pontban az iskolaszéknek arról a
— Tegnapelőtt délben — mondotta —
az
ipartestület tagjait.
határozatáról van szó, amelyben kimondta, szinte öntudatlanul bolyongtam Makón s
ihogy autonóm jogát nem adja föl és három
A holnapi közgyűlés előreláthatólag vi- igazgató-tanitói állás szervezését fogja kér- már alig emlékszem azokra a percekre, amikor fölültem a pesti vonatra. Itt Budapesten
haros lesz, mert a közgyűlés többsége már ni a közgyűléstől. A tanfelügyelő az iskola- is, mintegy öntudat nélkül tévedtem 'be abba
előzőleg is ellene volt az elöljáróság javas- székhez intézett átiratában kijelentette, hogy a kis hotelbe s amikor már nem bírtam toa rendszeresítést ellenzi s ragaszkodik ahoz vább a tulfeszült idegességet és a rettenetes
á n a k .
i
a gyakorlathoz, bogy az igazgató-tanitói ál- agynyomást: előrántottam a revolveremet.
'""•••.„„„„„„„„„„„....„maiiiriiHiiii
lásokra az iskolaszék jelöltjeit ezután is ő
Igy fejezte tlie szavait:
— 'Ha most fölépülök valahogyan, akkor
Wesselényi, a volt főispán. Az ellenzéki nevezze ki. A kérdés fölött a közgyűlés fog
majd dönteni.
Ferenezi Sándor doktort keresem föl és megfook, nyilván Wesselényi Miklós báró kezkérem, hogy gyégyitson iki engem az idegEzután
a
Móravárosrészi
Ifjúsági
Egye:r
fiésé
bajból. Mert ugy fiallom, hogy Feronczi a
e közlik azt a beszédet1, mely miatt sületnek Raffner Dezső igazgató-tanítóval
r
legjobb idegspecialista.
t
®sselényinek főispán korában összetűzése történt incidense került az iskolaszéki ülés
Az idegbaja Szakolcán hatalmasodott el
asztalára. Az ifjúsági egyesület, amelynek
foadt előbb Khuen gróffal, majd Tiszával, elnöke Raffner Dezső, programja szerint rajta. Ugy találta, hogy ez a kis város teakkori belügyminiszterekkel. Ugyan- minden hazafias ünnepet meg szokott ülni. mető, a hová befalazták. El lett vágva a viHetek óta készülődik a március tizenötödiki lágtól, az élet lüktetésétől s messze esett a
ok közlik azt a beszédet, melyet főispán- ünnepségre is s mintegy nyolc-tiz nappal ez- kultura országutjától. A lelke sóvárogva váj á t ó l való tfávozásakor mondott Wesse- előtt a szereplők, — nagyobbrészt hivatal- gyott Budapestre. lEz lett a Mekkája, a fétinokok, — próbát tartottak a móravárosrészi se, ebbe a gondolatba temetkezett bele és
fo'- Ezáltal a politikai k ö r ö k k é n y t e l e n i t iskolában. Este volt s a próba nagy hango- nem tudott szabadulni tőle. Mindent megtett,
f a n n a k újból foglalkozni ezzel a f u r c s a
san folyt az egyik teremben, nyitott ablakok hogy áthelyezzék, de nem sikerült. Idősebb
mellett. A társaság néháiny itagja állítólag tanárok voltak előtte, akiket nem leheteít
ittas állapotban volt s a kurjantások fölkel- megelőznie. Egészen betege lett ennek a tués Kétségbeesetten és dühösen, asszonyok
tették Raffner Dezső igazgató figyelmét, aki datnak s gyönge, ingerlékeny természetére
s.térfia,kössze-vissza lamentáltak, keserű
éppen
arrafelé ment. Bement az iskolába és deprimálóan hatott a megváltozhatatlan, a
1( fosedtséggel egymást nézegették, bámészlehetetlenség érzése. Amellett életmódját
áiiító é s tudatlanul, a hevülő csöndben, a figyelmeztette a társaságot, hogy ilyen hely- egészen poétái viziói, álmai szerint rendezte
re ittas fővel beállítani és Ihangos zene-botótó az - élet fogamzik, a parlagos szivük
nát csapni nem illik. A társaság egyik-másik be s a poézist különcködéssel át akarta plánMozdult. Elmondták:
tagja erre sértő szavakkal illette Raffnert, tálni a valóságba. E miatt többször ellenkeAz
zésbe, összeütközésbe került a valósággal, a
Vas ^
aki most már erélyesen lépett föl és fölszómi megrázta idegrendszerét. Ezt az örökös
lította a társaságot, Ihogy az iskolát nyomban
én szememet kifröcscsentette a hagyja el. A fölszólitás azonban nem hasz- ellentétet ezelőtt másfél évvel is revolverlövéssel akarta kiegyenlítetni, de meggyónált, mire Raffner rendőrt hozott és karha- gyult, talpraállt s tovább taposta a számV
Az én, karomat összezúzta a da- talommal kényszeritette a társaságát az épüűzött poéták, Ovidiuszok országút ját.
let elhagyására. A heves szóváltásnak, amely
főra
Az emelgetéstől leszakadt a bé- az elnök és az egyesület tagjai között táJuhász Gyula tragédiája alkalmából,
madt, folytdlása lett a járásbíróságnál, ahol Kosztolányi Dezső, az országos hirü poéta és
V a ^ M o s t elbánnak velünk, mert öregek Raffner és a tagok kölcsönös becsületsértési müforditó, gyönyörű cikkben emlékezik meg
JiovtóT H á t
kinek szolgáltunk mi? . .
Hát pört indítottak. Raffner azonkívül Tóth An- a Juhásszal töltött évekről, amikor még
tal népiskolai felügyelő utján jelentést tett mind a ketten az egyetemre jártak. A cikkfofot a gazda? . . .
a
az iskolaszéknek is, kérve, hogy az ügyet ből közöljük a következőket:
nén? • '
"Vak a , , völgyben az odúk előtt, az árJuhász Gyula, a költő ma reggel revolmár Ke
a
vizsgálják meg és az egyesület kellemetlení&Ve
feketedő borulásban, amiből
verrel mell belőtte magát egy budapesti száls
kedő
tagjait
zárják
ki
a
móravárosrészi
ism "V? S
;°n te'm
förmáit
mutogatva, fönt a lejlóban, Délután láttam őt, a Rökus-kórház 19.
kolából.
ked€t
csók) '.'
j'káit
t a hámor. Szikrasöprüket
számú kis sízobajjában,, mozdulatlanul feAz iskolaszék nem határozott ebben az
é g felé
és
! Kibont
< a füstölgő lángok, mint
küdt,
a mellén jegestömlő volt, koromfekete
ügyben, hanem abban állapodott meg, hogy
r m o d t ó l h a j ' f emelyet
megíutt a forgószél, bevárja a becsületsértési pör eredményét s szemeit, amelyek most .is ugy égtek, mint a
je ,fö!ött
& vertóltó ,
' együgyü munkáo l g o j
.
i g . f e d t e k a fürkésző, vaduló gondo- ahoz képest fog azután intézkedni. Egyben szurokfekete lángok, mereven és közönyösen
a
A&
gazda? . . . Hol a gazda . . . pedig fölhívja majd a tanfelügyelőt, 'hogy az a padlatra szögezte. .Ez a varázsos poéta, aki
i nem
mor
ifjúsági egyesületekkel szemben a jövőben a legkülönbek közül való, a szemével mondta
Paru
lobbant és morgott.
• „ irt'
£
SZemet
nézett
nagyobb felügyeletet és szigorúbb ellenőr- el, miért emelte magára a fegyvert. Mindig
b i eedS
zést gyakoroljon, sőt szükség esetén azok a szemével beszélt. Aki csak egyszer látta
o proletárokkal.
re
őt, annak a szeme maradt emlékezetében, a
feloszlatása
iránt is intézkedjék.
igato &
lő érv gyanánt azt 'hozzák föl a progresszivitás ellen, Ihogy az iparosság kebeléhen
osztályokat teremt, ami a közösség rovására
van és bizonyos érdekellentéteknek a kiélesitésére alkalmas, holott a cél az, hogy az
érdekellentéteket összeegyeztessék.

Becsületsértési pör
az iskolaszék előtt.
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Dús választék kész diván, ottomán, matracok,
garnitúrák stb. — Javítások jótállással szakszerűen és olcsón eszközöltetnek.
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DÉTMA GYAR ORSZÁG

Műkedvelők főpróbája,

mely törékeny -és sovány arcát jelentőssé -tette, fénybe vonta, megszépítette. Idegesen világítottak ezek a szemek. A tekintet, amely
•belőlük előtört, mélységekből jött, a szív -bá- A Protestáns Jótékony Nőegyesület
szinházi
nyájából, a lélek, .az intuíció, a fájdalom
estélyéhez.
mélységes tárnáiból -és a szavaknál meggyő
zőbben beszélt. -Csak verseiben láttam viszont
(Saját tudósitónktól.) Zsibongó méhkasezt a babonás és különös fényt.
hoz hasonlított szombaton délután a színház
-Juhász Gyula az u j irodalom tavaszi for
rougásában, került felszínre, majdnem mint belseje. Nagy sereg jelmezes szép asszony,
gyerekemberrel találkoztam vele, az egye- vidám gyerekhad, színes ruhás férfinép zatem padjaiban, az erjedés, az indulás, a bál- jongott a színpadon, ahol a Protestáns Jótéványidantés korában. Egy ideges és groteszk kony Nőegyesület hétifői szinházi -estélyén-ek
emberke, aki -néhányunkkal együtt a szélső- főpróbáját tartották meg — -zsúfolt -nézőtér
baloildalon ágál a modem irodalom jogáért
Este petróleumlámpánál a ferencvárosi szo- -előtt. Ilyen főpróba is ritkán akad a színház
báikban irodalmi séanee-okat rendeztünk, tíz- körül. A földszinten sehol egy ülőhely. A söórai kapuzáratig. Juliász Gyula volt ezeknek tét páholyok telve -előkelő uri asszonyokkal
a séance-oknak a lelke, ő, aki gyengéden ne még az első emeletiek is. A nézőtér homálya
mes, andalítóan muzsikáló -költeményeitan mozihoz teszi a színházat hasonlatossá. A
az u j magyar lélek fátyolos hangjait és riadt
sejtéseit zengett-e meg, itt szatirikus, csipős, bejárók természetesen zárva vaunak, csak a
'elmés, volt, legk egyetlenebből gyűlölte az buzgó tűzoltók őrködnek minden ajtónál,
minden folyosón. Egy szóval, a meg nem
akkori irodalmi (félisteneket.
-Belül azonban mindig remete maradt és hívott, de megjelent vendégek a fél város
— ugy látszik — öntudatlanul remetesorsot | uri társadalmát képviselték. Nónay Dezsőn-é
akart magának. Gyakran meglátogattam vi- a jótékony nőegylet rendkivüli agilitása eldéken, a kávéháziban lángoló szemmel beszélt
nöke, két uri asszonyt -állított az egyetlen kia céljairól — mindig extázisban beszólt
és a kudarcairól. (Nézegette a kávéház arany- járat élé, hogy a. buzgó ingyen-közönséget -a
füstös cirúdáit, a szomorú angyalokat, a vak jótékonyság szent nevében adakozásra hívtükröket és azt mondta, hogy ez az ő Ver- ják föl.
sailles-je. Amint egyik lábát a másikra tetA főpróba a zsibongó gyerekhad rózsate, észrevettem, hogy a cipőtalpa Jynkas.
Nadrágszárából kikandikált a fehér haris- lakodalmával kezdődik. Nónay Tibor úrfi
nyája, Fehér harisnyát hordott. -Mint a ha- vezeti kézen a kis menyasszonyt,
Szigethy
lottak, szólt romantikus öngúnnyal, tompa Piutyut s a jegyespár mindjárt a belépésnél
szomorúsággal. Mindig szerelmes volt. Min
összeszólalkozik valamin. Az élesszemű eldig .boldogtalan volt. Mindig költő volt,
nökasszony, aki a kis vőlegény mamája is
— Majd igy fejezi be a cikkét Kosztoegyúttal,
rászól az osztoizkodókra:
lányi:
Azt -akarom, édes Gyula, olvasd el -eze— Csitt gyerekek, még nem vagytok házaket a sorokat, amelyeket sietve róttam a sok, veszekedni ráértek még azutáíi is! . . .
szerkesztőségi asztalon, mert máris a telefonMoh-arózsák, heroldok, tücskök, fátyolhoz szaladok és megkérdezem az -ügyeletes
leányok
sorakoznak föl egymásután. Szines,
orvost, hogy aLszal ma éjszaka? Emlékezz
azokra, amikre én emlékeztem és lásd be, mozgalmas, kedves kép, melyhez a .zenekar
hogy mégis érdemes élni, a múltért, vagy a Lohengrin nászindulóját húzza,
jövőért, -de érdemes élni és kell éln-i. -Ha lábA gyerekek után élőkópék következnek.
badozol és besüt paplanodra a fehér, márciusi verőfény, megszorítom sovány kezed Az időrend, a históriai elsőbbség ugyan egy
és odacsempészem az ágyadra a csütörtököt kissé feje tetejére van állítva, de liát ezt
mondott nekrológot. Olvasd -el és — -nevess ki senlki sem veszi olyan szigorúan. Az élső kép
érte.
rokokó királyi udvartartást ábrázol, Paredes
ismert festménye után: Mozart
VersaillesApponyi, Tisza és a nemzetiségi kérdés. ben, amint Franciaország utolsó királynője
A sajtóorgánumokból még az ellenzékiekből előtt hódolatát mutatja be. Ott -ül a terem
is nehezen tudják leplezni azon zsákutcát, a közepén, kecses zongorája előtt Marié Antoimelybe a román tárgyalások alkalmával Ti- nette királynő, a-k.it egy elragadó szépségű
sza ellen intézett rendszeres támadásaikkal úriasszony, Domokos Lászlóné ábrázol. Előtjutottak. A komoly közvélemény megalkot- te a hódoló Mozart, köröskörül a liajporozott
hatja annak a fordulatnak képét, mely a po- frizurás főúri társaság, összeválogatva csulitikai és a parlamenti helyzetben beállott és pa franciásan finom arcélű uríasszonyokból
bova-hamarább lehetetlenné fogja tenni az el- és leányokból. Nagy Gézáné, Simíts Ferenclenzéknek a parlamenti sztrájk
folytatását. né, Gergely Manyi, Hevesy -Klári, Korláth
Különösen mély hatást tett Apponyi beszé- Panni, Nagy Erzsi és Reichmth Lily úrhöldének azon rész-e, amelyből kiderül, hogy a gyek vesznek részt a csoportban.
románoknak szóló kedvezmények terén a
A következő kép Shakspere hódclata Erkoalíciós kormány a fontos pontokban meg- zsébet királynő előtt. A trónján álló királyelőzte Tisza grófot, hogy tehát e tekintet- nőt Hoyos Györgynó -grófné személyesíti,
ben az ellenzéki sajtó agyarkodása komo- mellette két büszke főtartásu udvarhölgy:
lyan- nem vehető.
Abafy Rózsa és Váradi iBözsi -dr. -De van.
még az udvarhölgyek között másik dr. is:
Pataky Erzsébet. Ebből is lehet látni, hogy
MMm^mmwMmmmmmmmmm
Erzsébet milyen magas szellemi színvonalon
álló hölgyekből
válogatta ösze
udvarát.
Egyébként ebben a csoportban szerepelnek
még Schreiber
Miklósné, Baghy Mi-ci és
ajándék-dobozok
Roósz Margit,

SZÍNHÁZI CUKORRAK,
gyönyörű

választékban

Kárósz-u., Ungár Mayer-palota.

Telefon H-M

a f l H a f l H B U H B a a u

(Majd Sappha és hallgatói kerülnék sorra.
Sappho pompás személyes!tője:
Jezernitzky
Márta, bánatosan hajol lantja fölé. A képet
Almássy Endréné kiválóan plasztikus fehér
istenasszony-szobra uralja, fölöttébb gondolatkeltő, finom gesztussal. .Ebben a csoport- I

ban szerepelnek még: Matuskovich Imréné,
Bellovics Elékné, Roósz Margit, Sziey Gtó.
Jezerniczky ,Emmi, Salánky
Lonti, Dely
Margit és Lippay Györgynó.
Az ezt követő empire élőképet Rusz Gusztávné, iSarka,di Manci, Krutschnitt
(Baba,
Bagáry Manci, Biró Margit, Csernus Lili,
Korláth Margit, Kurbos Ilonka, Német Erzsi, Salánky Bella és Veszprémi Etelka alakítják.
Végül a csárdás apoteózisát feltüntető
magyar élőkép szereplői: Németh Kálmánná
Edvy Gyuláné, Adok (Rózsi, Bagáry Klári.
Kamocsay Iduska, Kováts Manci, Kovács
Ibolyka, Kőrössy Rózsi, Kratochwill Ilonka,
Kuibala Böske, Miiskolczy Margit, Németi
Erzsike, Szilágyi (Baba és Szivy Ilonka.
A -kép gyerekszereplői közül nagyon, tó
tűnik a gyönyörű Szuchányi Györgyike, ^
-kecses és- finom mozdulataival kész s z í n é s z n ő .
A -nagysikerűnek igérk-ező hétfői előadás
összes jegyei el lévén már árusítva, igazán
szükségtelen a várható siker nagyságáról részélni. E helyett a közönség tájékoztatását*
leközöljük az estély kész programját, mely 8
következő:
1. Wagner R.: A mesterdalnkok.
Elő)8'
ték. Előadja a m. kir. honvéd zenekar.
2. Prológ, i r t a Szárny Gyula, mondja
Almássy Endre, színigazgató.
3. Rózsalakodalom, gyermekiballett,
4. Élőkép: Mozart Marié
Autóink
előtt. (Rokokó.)
5. Goldmark: Házitiicsök III. felv.
téka. Előadja a m. kir. honvéd zenekar.
6. Élőkép: Shakspere hódolata ErzséW
királynő előtt. (Angol ,divat.)
7. Thomas: Mignon. Nyitány. E l ő a d j a
m. feir. honvéd zenekar.
8. Élőkép: Sapphó és hallgatói.
élőkép.)
9. Élőikép. Magyar
vendég
Póri
(Empire.)
10. Élőkép. Csárdás. (Magyar élőkép-'
A honvéd zenekart vezényli: .Ficht"'
Sándor, m. kir. honvéd karmester.
Az élőiképeket konferálja: Vasadi
logh György dr. állami főreáliskolai
Az estély előkészítésében r e n d k i v i i l i ^
deme van Nónay Dezsőné úrasszonynak,
fáradhatatlan agilitálássa-l hozta össze &
kedvelőiket és kigondolta a műsor egy0"
szeit. Sokat fáradoztak azonkívül még
F. József és a kitűnő Ferenczi Frigy 05 '
szín ház lelkes főrendezője, aki valóba11
radhatat'lan igyekezettel és lelkes hoZ
téssel dirigálta végig a főpróbát. ^
Bútorszállításokat helyn ég vidékre, berakArozást száraz raktár
helyiségben eszkSzfll

JJrtrfár
® szállító
Szege<J

J ó k a í -utc»

Telefon

,,
1

^

Ön ugy pazarolja a
mint aki a gyertyát mindkét
hanem olyan villamos izzóhttrtéjtó^ 1
nál,mely a legújabb módszer szerijL^t;
hosszú élettartamúak ég nagygüJ^
gosak. — Minden egyes i z z ó k é
cégemmel van ellAtva.
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Március elején ismét „szerető" családi
mat az elnökségnek. Ezt az inditványt az
egybegyűltek lelkes éljenzéssel, egyhangúlag körébe került, ahol aztán hamarosan elbánelfogadták. Majd Ragályi Rezső alelnök szó- itak vele: március 12-én már háláit volt. Az
lalt föl. Fejtegeti, hogy a vezetőségnek eddig orvosi boncolás a halál okául azt állapította
összeTisza István segíteni fog heljzetükön. — még nem állt módjában beváltani program- meg, hogy az egész csontrendszerét
ját, mert nem tud óriásit teremteni és ezt törték. Az orvosi jelentés alapján a vizsgálat
(Saját tudósítónktól)
A MÁV. irodake- nem tudja olyan gyorsan megvalósítani, megindult Ruváék ellen és mind a kettőjüket
zelök körének elnöksége, ma Budapestről mint ahogy azt óhajtaná és a tagok szeret- letartóztatták. A szegedi ügyészség gyilkosság miatt emelt ellenük vádat. A vád szeSzegedre érkezett, hogy tájékoztassa a kör- nék. Ebben nagy része van a napi politiká- rint a gyermek testét Ruváék összenyomnek tagjait, arról a munkáról, amelyet az nak. Most azonban őszintén kijelentheti, ták, még pedig ugy, hogy készakarva ráhogy ügyük soha jobban nem állt, mint a
egyesület vezetősége az irodakezelők (hely- mostani kormánynál és soha hatalmasabb feküdtek, a fogait pedig egy fogóval kitörzetének megjavítása érdekében eddig vég- pártfogója nem volt, mint a jelenlegi kor- delték.
Már többször ki volt főtárgyalásra tűzzett. A szegedi tagok pedig erre az alkalom- mányelnök, Tisza István gróf. (Lelkes élve ez az ügy, de nem lehetett megtartani a
jenzés.)
Nem
kellene
ezt
megmondani,
de
ö
ra meghívták az ország összes városainak
nem birja elhallgatni, hogy amikor Tisza Ist- főtárgyalást, mert Ruván kitört a börtönMÁV. irodakezelőit, ihogy a mai nagygyű- ván gróf előtt feltárták az irodakezelők hely- ben a tüdővész és állapota válságosra forlésen ők is részt vegyenek és ügyük állá- zetét, akkor a kormányelnök
megbotránko- dult. Haza engedték Szentesre, ahol január
sáról közvetlen tájékozódást szerezzenek.
zásának adott kifejezést, hogy ilyen intel- 30-án a közkórlházban. meghalt. Betegsége
Ma este 8 órakor volt a nagvgvii'ré a z ligens emberek ilyen helyzetben vannak és alatt természetesen többször kiihallgatták, a
mikor is az asszony ellen terhelően vallott
Európa-szálló külön termében ahol 185 tiszt- ezt ilyen sokáig tűrték. Egyben megígérte, és mindent ő rá akart hárítani. Többek közt
hogy oda fog hatni, hogv a kérelmük teljeviselő jelent meg Budapestről, Szegedről, Te- sedésbe menjen. Már pedig azt mindnyájan azt mondottáV hogy Csengődiinének már
mesvárról, Aradról, Pécsről, Szabadkáról, tudjuk, hogy aki azt az ígéretet tette, az két gyermeke volt é s azokat is megölte. A
olyan férfiú, aki a szaváért mindig helyt ál- vizsgálat meg is állapította, hogy a z l a s z Nagyváradról, Debrecenből és Miskolczról.
Az irodakezelök helyzete nem valami lott. Mi pedig ezt az Ígéretet azzal háláljuk szonynak tényleg volt két gyermeke a törvényes urától, de hogy ezek miért haltak
rózsás. Ép azért alakították meg a MÁV. meg, 'hogy mindenkor kitartsunk emellett .a
meg,
azt utólagosan nem lehetett kideríkormány
mellett,
bármit
is
mondanak
azok,
irodakezelők körét, hogy ez, mint testület,
akik
hangzatos
frázisokkal,
az
álhazafiságot
teni.
könnyebben vívhassa ki a sérelmek orvosRuva halála lehetővé tette a főtárgyalását. Ezek a sérelmek pedig abban állnak, szeretik hirdetni.
hogy a MÁV.-nál a személyzet két státuszEzután az alelnök az egész vezetőség lás megtartását és Csengődiné ma délelőtt
ban van elhelyezve: a) és b) státuszba. Az nevében megköszönte a bizalmat és kitartás- egyedül került a vádlottak padjára. A 'tárelsőbe tartoznak azok, akiknek jogi kép- ra hivta föl a tagokat. Majd elhatározták, gyalás elnöke Hevesi Kálmán volt. A vádat
zettségük, vagy pedig érettségijük van; a hogy Tolnay elnök-igazgatót táviratilag üd- Decleva Dénes királyi ügyész képviselte, a
másodikba pedig az összes többi alkalma- vözlik. A gyűlés után még sokáig maradtak gyilkossággal vádolt asszonyt Rózsa Andor
dr. védte. Orvosszakértőknek beidézték Gyuzott van beosztva. Már most az irodakezelök együtt a tisztviselők, lelkes hangulatban.
ritza Sándor dr.-t és Balassa Péter dr.-f. Az
képzett és intelligens emberek, csakhogy
elnök először Csengődi Pál né t hallgatta ki.
nincsen érettségijük. (Négy középiskolája
Az asszony tagadta, (hogy a kis leányát ő
mindegyiküknek vau; sőt sok közülök 6, 7,
gyilkolta volna meg. Sirva mondotta, hogy
8 osztály végzettségével is rendelkezik és
mennyire
szerette és neki f á j l legjobban, a
mégis ezek az emberek egy osztályban vanmikor meghalt. Szerinte ugy történt a szenak a kalauzokkal, bakterokkal, pályafelvigyázókkal, utkaparókkal stb. Az ezelőtti
- Az esküdtszék felmentő Ítéletet hozott. — rencsétlenség, hogy mig ő a kúton volt, Ruva föltette a kis leányt az asztalra, ahonnan
kormányok nem javítottak helyzetükön, most
leesett.
Ezután fölolvasták Ruva vallomását,
azonban ennek a hatalmas testületnek fordu(Saját itudósítónktól.) Ma tárgyalta a
majd
a
tanúkihallgatásokra került a sor.
lópontra jutott a dolga.
szegedi törvényszék esküdtbirósága
CsenA
tanuk
vallomásából nem lehetett poNyolc órakor kezdődött a társasvacso- gődi Pálné, harminc éves vásárhelyi asz- zitív megállapitani Csengődiné bűnösségét.
rával egybekötött naggyülés. Király Béla szonynak bünpörét, aki Rum Sándor ci- A vádbeli cselekmény végrehajtásánál senki
Sz
egedi leszámítoló tisztviselő fölkérte a ve- gánnyal élt vadházasságban és az urával sem volt jelen, tehát a gyilkosságot nem látzetőséget, hogy nyilatkozzék, mint áll az együtt gyermekgyilkossággal vádolta meg ta senki sem. Az elnök kérdései pusztán csak
úodakezelők ügye, mert a tagok már nyug- az ügyészség.
Csengődiné hat évvel ezelőtt ment férj- arra irányultak, hogy tisztáztassék, mint
talankodnak és aggályok merültek föl, hogy
bánt Csengődiné a gyermekkel. Erre vonata hosszú harc nem más, mint meddő küz- hez Kisköröshöz, férjét azonban elhagyta és
kozólag pedig nagyon eltérők voltak a védelem.
Budapestre költözött szüleihez. Budapesten lemények. Akadt olyan tanú is, aki azt valErre Darvay Dezső, az egyesület elnöke ismerkedett meg egy Fekete János nevü em- lotta, hogy nagyon szerette a kis leányát és
Emelkedett szólásra. Azzal kezdte beszédét, berrel, akitől 1911-ben egy leánygyermeke sokszor megvédelmezte Ruva támadásaival
h°gy szívből örül annak, hogy ilyen össze- született. Csengődiné a kis leányt a gyer- szemben. Más tanú meg azt mondta, hogy
Artás van a kör tagjai között, amit kellő- mekmenhelyre vitte, ahonnan kiadták Vá- neki folytonosan arról panaszkodott a vádfopen illusztrál a hatalmas számban való sárhelyre Pelikán Józsefnéhez. Az asszony lott, hogy milyen boldog lehetne, ha nem
megjelenésük. Ha 1907-ben ilyen tömörülés 1913. év elején meglátogatta Vásárhelyen volna a kis Erzsi a nyakán. Emiatt pokol
tá't volna, akkor ma már más helyzetben Erzsike leányát é s ekkor megismerkedett az élete.
folnának. Ezután röviden vázolta azt a csu- Ruva Sándor lóalkusszal, akivel hamarosan
A tanúvallomások délután 5 óráig tartotállapotot, amelyben jelenleg sínylődik megbarátkozott. A cigány ajánlatára aztán tak. Azután a kérdések megszövegezésére
az irodakezelői kar. Majd nagy érdeklődés közös háztartásra léptek, azzal a kikötéssel, került a sor. Az ügyész indítványára a bífozepette elmondja, hogy a kör vezetősége ihogy Ruva Csengődiné kis leányát is magá- róság két kérdést intézett az esküdtekhez,
minden lépést megtett arra nézve, hogy ezen hoz veszi és eltartja.
az egyik kérdés gyilkosságra, a másik kérdz
állapotokon segítsen. Egész világosan
Az asszony később a leányát el is vet'.e dés pedig szándékos emberölés
bűntettére
L e ' n nyilatkozhatik, de annyit megmondhat, Pelikánné gondozásából és együtt ment lak- vonatkozott. Majd a védő- és vádbeszéd köJ]?gV a segéd-tiszti státusz fölállítása iránti ni Ruvával. Eleinte békességben éltek; a civetkezett. Rózsa Andor dr. másfél óráig tarErelmü.k nem szenvedett elutasítást, hanem gány szerette a csöppséget, de néhány hó,
8ak
halasztóik nyert.
Még pedig ennek nap múlva, amikor az asszony értésére adta, tó meggyőződéstől sugalt, erős érvekkel bög
i '; 'gérése olyan helyen történt, ahol az hogy ismét gyereke lesz, (Ruva egyszerre j velkedö beszédben kelt a legsúlyosabb váetrví?* Megtartás szokta követni. Ennek megváltozott. Ettől fogva nem volt ínyére • dakkal terhelt asszony védelmére és bizonyígyelore/politikai akadályai vannak, de a ve- a más gyereke és folyton azt hangoztatta, tani igyekezett, hogy Csengődinének gyer0
meke meggyilkolásában semmi része sincsen.
r ' f o g legszentebb becsületszava legyen gahogy a kis leányt ő nem tudja eltartani. Ha- Azuitán Declava Dénes dr. királyi ügyész
la a r r a
«r?H
' hogy az igéret megtörtént és az ragját éreztette is feleségével, aki-t nagyon
m
mondotta el egy és fél órás vádbeszédét.
tap.
c-„ / é n y be fog következni. (Viharos
elkeserített állandó szemrehányásaival és e A nagy koncepciójú vádbeszéd mély tartals
éljenzés.)
miatt napirenden voltak a civódások.
mával nagy hatást gyakorolt az esküdtekre.
Ilyen körülmények között CsengődinéA zí
a u , '-s megmondja, hogy ők egyenesen
Félnyolc órakor az esküdtek tanácskonek is az kezdett motoszkálni az agyában,
g
; ^; metékesebb fórumhoz fordultak: a korzásra
vonultak vissza és egy félórai tanácshogy milyen jól volna, ha gyermeke megvolt , • Mert volt idő, amikor Marxtól, a
kozás
után Kende Ferenc az esküdtek elnöhalna,
vagy
valami
isten
csudájából
meg: a /, e lnökigazgatótól kérték helyzetük javiszabadulna a kis leánytól. Egy alkalommal, ke, kijött a többi esküdtektől követve é s kérde az elnök
gVoti
őszintén megmondta: „na
amikor a leányka megbetegedett, ugy adott te a törvényszéket a bünsegédségre vonatk 0 r '' .hívesen rendelkezésükre állok, ha a
kifejezést anyai érzelmének, ihogy a szom- kozó kérdés föltételére. A törvényszék,
"fov napirendre tűzi ezeket a dolgokat"
szédok tanácsára gyermekének összefogta a minthogy az ügyész Ruvával szemben a vátaitui h f a z z a l végezte be Darvay, hogy
kezét-lábát és ugy lóbálta a levegőben, — dat elejtette, a perrendtartás értelmében az
fotii f g - a Mig célúkat el nem érik, küz
ihogy meggyógyuljon. A kis leánynak ettől esküdtek kérését nem teljesíthette.
Tognílk
gediv
ős a harctól eltéríteni nem en
Fél kilenc
órakor
ért
véget az
a gyógyulástól kitört a keze és bekerült a
Ulk
magukat.
kórházba, ahonnan másfél hónap múlva ke- esküdtek tanácskozása, mikor az esküdtek
Zu
Hz in tan Abonyi Zsigmond (Versec) azt rült csak ki gyógyultan.
az esküdtek tanácskozása, mikor az esküdtek
"uitvány tette, hogy szavazzanak bizal

A MÁV. irodakezelők
nagygyűlése Szegeden.

Gyermekgyilkossággal
vádoltak egy anyát.
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elnöke fölolvasta a verdiktet, amely szerint
az esküdtek mind a két kérdésre nemmel feleltek. A biróság a verdikt alapján Csengődinét a vád alól fölmentette és egy évi vizsgálati fogság után azonnal szabadlábra helyezte. Az itélet jogerős.

•

•

TTTt.V
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Igazgató

0000

Színházi műsor:
VASÁRNAP délután: Katonadolog, epe
nett.
VASÁRNAP este: Az ezredes, vígjáték.
Páros 313
iHÉTFÖ: A protestáns nőegylet estéje.
Bérletszünet.
KEDD: Szigligeti Ede 100 éves évifordulója alkalmából díszelőadás. II.
Rákóczi
Ferenc fogsága. Páratlan 1/».
SZERDA: Nemtudomka, operett. Bemutató. Páros 2/s.
CSÜTÖRTÖK: Nemtudomka, operett Páratlan 3/s.
PÉNTEK: Nemtudomka,
operett. Páros 1/a.
SZOMBAT: Nemtudomka, operett. Páratlan '/,.
VASÁRNAP délután: Budagyöngye.
VASÁRNAP este: Aranylakodalom,
látványos szinmü. Páros s/3.
• V. Krammer Teréz vendégjátéka.
A második estén operettet játszott a szinlház
kitűnő vendége. Tulajdonképen örülni kellene rajta, hogy kedvéért elővették a régi bájos Straus-operettet s annyi év után ismét
•hallhattuk az ifjúságiink szebb éveire emlékeztető melódiákat. Sajnos, az este sikere
nem állott arányban a várakozás nagyságával. Rosalinda szerepe nem felel meg Krammer Teréz nagy operai stilusának; idegenül
mozgott benne és kevés illúziót tudott kelteni. Partitúráját ismert kitűnő énekművészeiével énekelte végig és a teljesen megtelt nézőtér teljes elismeréssel tapsolta meg minden száma után, ám kétségtelen, hogy operettben nem a zenei rész kifogástalan érvényre juttatása termi meg a személyre szóló sikert. A játék és az egyéni báj eredményesebb rekvizitumok ezen a téren. Krammer
különösen, az első felvonásban ekszcellált kitűnően iskolázott énekművészeiével; a második felvonás magyar jelenete mérsékeltebb
hatást keltett. Az operett előadásának zenei
része általában gyöngén sikerült, pongyola
volt s a készületlenség minduntalan kiütközött belőle. Békefinek néhány énekszáma zajos tapsot kapott, úgyszintén teljes hatást
keltett Déri Rózsi megvesztegető, ötletes vidámsága és tánca. Orlovszky hegeket Szebeni Margit játszotta látható nagy belső izgalommal, mindazonáltal igen fessen és rokonszenvesen; hangocskájával is ügyesen
bánt ezúttal, Heltai és Sümegi megfelelő játéka mellett Solymosi és Szútmári kitűnő humora igen jól elszórakoztatta a mindenképen kegyes kedvében levő közönséget.
* Díszelőadás Szigligeti emlékére.
Szigligeti Ede születésének századik évfordulóját diszelőad ássál ünnepli m eg kedden a
szinlház. iEz alkalommal a legtermékenyebb
magyar színpadi író egyik legismertebb müve, a II. Rákóczy Ferenc fogsága cimü történelmi színmű kerül előadásra. A darabban,
amely Szegeden egyébként is tavaly fölelevenitésre került, úgyszólván a teljes drámai
személyzet játszik.

VAS S Á N D O R
Telefon 1 1 - 8 5

Ma vasárnap, március 8-án

Világszenzáció!

Főszereplők

6 Hull
a Comedie franse tagjai.

I

ballcritta
hőstette.
Dráma 4 felvonásban.

Előadások pénteken és szombaton 5 , 7, 9-kor.
: Vasárnap d. u. 2 órától éjjel 1 2 óráig. :

1914. március 8.
* Nemtudomka. A színházi iroda jelenti:
Telivér pesti operett kerül szerdán a. szegedi
közönség elé, ép ugy sugározza ez a zajos
fővárosi éjszaka gyanús jókedvét, mint a
csöndes budai délután bidermájer érzelmességét, Szerenesésen találkozott ebben a kellemes hangulatiban a zeneszerző Huszka Jenő
— régi kedves ismerőse egyébként is a színházba járó közönségnek — a szövegíró Bakonyi Károllyal ás a poéta Harsányi Zsolttal.
Egyik szeretetreméltóbb, mint a másik. Huszka Jenő melódia-gazdag, csapon,góan vidám 8
finoman érzelmes épp ugy simulnak a librettó hangulatába, mint Harsányi Zsoltnak (a
Limonádé ezredes szerzőjének) elmés, könyny.üveretü, forma dolgában kifogástalan versei. iA Bcib herceg népszerű komponistája
sokáig hallgatott, de nem tétlenkedett ízlésesebb, fordulatosabb, találékonyabb
technikai tudása megerősödött, csak épen ősi
érzéke az iránt, Ihogy milyen muzsika kell 0
tömegizlésaeik, maradt a régi: valósággal
ontja a biztos népszerűségre hivatott melódiát és rohammal veszi be a sziveket és ia
/füleket. Őszintén sir és őszintén kacag a muzsikája, ezért indit meg, amikor ellágyul
mulattat a humoros részieteknél. A szeged1
színház diszes kiállításban hozza szinre fl2
újdonságot. /A 'bemutató jegyeit vasárnapi®
kezdve árusítja a nappali pénztár.
* Aranylakodalom. A jövő vasárnap március tizenötödikén, Rákosi Viktor és Beöthy
László pompás hazafias színmüve, a látványosságszámha menő Aranylakodalom, k e r ü l
szinre. Az előadásban az egész társullat részt
vesz.

decentralizálják már
az irodalmat Szegeden*
("fessünk e g y pillantást a „Jelen"- be.)
?Saját tudósítónktól.) A kevésbé komoly
és túlontúl ambiciózus irodalmi férfiak nlí'1/
régóta epekednek azon, hogy decentralizál®
kellene a magyar szépirodalmat, amely
zárólagossági joggal a fővárosban ütött t 0 '
nyát. Hát most ezeket a férfiakat megnyurt
tathatjuk, amennyiben felfedezzük előttük
hogy Szegeden a decentralizálás munkája
rényen folyik. Ma jutott a kezünkbe, egész00
véletlenül, a „Jelen" cimü szépirodalmi
tamilmányi szegedii lap, amely már ugy®1'
m i n t a l a p fején . l á t h a t ó Il-ák é v f o l y a m á b a 0
virágzik, mindazonáltal egy kis ismertet01®9
szorul, mert a nyilvánosság eddig nem
vett róla tudomást, A kedves, kiis szépir 0 "'^
mi l a p b a , amelyet diákok készítenek
művészi litografálással jelenik meg 24 ® .
terjedelemben, nem érdektelen •betekint0®'00
A lap árát, előfizetési föltételeit, bel
életének főbb mozzanatait, a „ s z e r k e 0 ,
üzenetekből" tudhatjuk meg, amely s ® dik
nyen és őszintén az utolsó oldalon hu®
meg és azt 'teljesen betölti. Eszerint:
fos." A lap szerkesztéséért a szer kész®,
den másért főmunkatárs a felelős."
főmunkatárs. H a a debreceni merényi® M'1
teseit nem bírják megfogni, ha Albán' 0 ^
W/ied herceg ellen felizgatja a kedély1®'
az alattomos Esszad basa, h a
megint forradalom lesz, ha Ouba szig 0 9 ^
nekülni akar a spanyol fenhatóság
lék
a buroknak nem tetszik az u j csat®' 11 -fezért egész nyugodtan a „Jelen" főm® 1
sát lehet nyakon csapni, mert az ö l y 0 ' ' ^ 1
férfiú, hogy l a p j á n a k s z e r k e s z t é s e n
minden másért v á l l a l j a a . f e l e l ő s s é g ® ;
De menjünk tovább. iA szerkes®®^,//)'
netek másik kiemelkedő része:
r W
nek. Már többször hangoztattuk, 1®®' u /
punk megjelenése időhöz nincs köt"®n

1914. március 8.
még egyszer és utoljára kijelentjük, liogy lapunk havonta kétszer jelenik meg; -hogy mikor, azt előre meg nem ígérjük." Jó lesz tehát, ha most idefigyel Wilson barátunk, meg
Poinearé, sőt Doumergue és Szászán ov; Kokovoev, Huerta, Guerre ide Diez, Fernando,
Pó, iHudson River, Káspi tó, meg az Atlanti
°©eán is, a Himalaja hegység is, mert többször nem jelentik ki mindenkinek,
bogy a
Jelen, mikor jelen meg. De azért előfizetni
lehet még a következő feltételek mellett: ki
S számot elad, egyet féláron kap, ki tizet elad, ingyen; fél évi előf. K 1.60, egynegyed
évi előf. K —.80. Egyes szám: 16 fillér, kettős szám (?) 32 fillér.
Ezek után, eléggé előkószitvén az olvasót, merünk a Jelenből egyenlőre csak néhány szerkesztői üzenetet teljes egészében
minden változtatás nélkül leközölni: „N. L.
Budapest. Cikkeit köszönettel vettük. A közlésre vonatkozó kérésének eleget teszünk, habár nézetünk az, hogyha valaki közöl valamit, :ne széigyelje legalább nevének kezdőbetűit kitenni. No de nem (baj. (Még csak egy
megjegyzést legyen szabad tennünk.
Azt
látjuk, hogy cikkekiben nem smucig ön; hanem másban . . . igen. Egyébként ezer bocs.
Üdv." — Ugy látszik az N. L. ur elfelejtett bélyeget tenni levelére és ezért érik
a méltányos szemrehányások. — B. J. BudaPest. A gyönyörű ifogdiitás, sajnálatunkra
!n
®m közölhető, mert nem akarjuk lapunkat unalmassá tenni. Mást kérünk. Szívélyes
üdvözlet. S. — K. A. egyet, halig. Budapest.
töja meg a másik cikk cimét. Ha ez elfogy,
majd kérjük. 'Mondja meg N. L. és iB. J.
araknak, hogy szűkös anyagi viszonyaik dac
ái'a, támogathatták volna lapunkat. De ami
'késik, nem miulik. Üdv. — Lapzárta 8 nappal
a
megjelenés előtt. (De hisz hogy mikor jelenik meg, az titok.) Szerkesztőség: Vasárnap
d. e. 10—12 Arany J.-u. 14. — Egy másik
®zámban N. L. és B. J. uraknak: „Jövő szádunkba okvetlenül kérünk humoreszket, k o
tooly elbeszélést, vagy verset. Kezdőbetűt
az
°nban kiírjuk."
(Most aztán tekintsünk be a szépirodalmi11 és tanulmányi lapba, nézzük ott mi van.
föntebb emiitett N. L.-től egy vers, aki —
tóy látszik — főszereplő a Jelenben. A oime:
Üámúlom a holdat. A bámulás a következőh
szól:
Sárka búzatáblákra már
Rászakadt az éj,
Alig-alig látszik itt-ott
'Egy-egy kis karéj.
Vonat prüszköl. Szikraeső
Száll arra-erre,
S kialudta®, kavarogva
Hull le a pernye.
A hold mélán nézi-nézi.
(Sápadt ezüst oldat)
S én a vonat ablakából
Pámulom a holdat.
z
.^ ütán Bán Oszkár a lap főmunkatársa,
tó miként felelős) irt egy tárcát ,A cigaj-tó f fetje mellett" címmel. Néhány szeaz ő írásából is közlünk, mert iga6r
a & dekes, hogy milyen érzelmek fogják el
Isjj., "möt, amikor a cigaretta füstben megjea
szörny:
Ctxetó
félember, maga ós a világ
^ m e n t é s e , hisiz magát a mentőkkel el
szállítani az Angyalföldre, maga
5,0)°nsóges őrült! — rivaltam rája félig
\<J J ° Sar> - s 'ki tudja, mit vágtam volna
tó, a fejéhez, ha az hirtelen, ugyanoly
"Saség^al, mint amilyennel lejött, ott

DÉLMAGYARORSZÁG
nem termett volna a cigaretta füstben, a
mely ismét kettészakadt . . .
De a lap tanulmányi része se kis kutya. K. A. egyetemi hallgató ir „Az ember
származása" cimmel. A bölcs cikk, mindjárt
igy kezdődik:
„Az átmenetet a mai állatvilág megmutatja a béka fejlődésénél. — Most ezután egy oly pontra érünk, honnan kissé
bajos a következő lépést megtalálni. Vájjon a kétéiétüekből fejlődtek e a csúszómászók és beletartoznak-e ezek az ember
genealógiájába és ha igen, merre folytatódott a fejlődés? Azt már itt szükségesnek tartom megemlíteni, hogy véleményem
szerint a madaraknak a
származáshoz
semmi közük."
Majd később igy elmélkedik a szigorú
természet kutató:
„De ine feledkezzünk meg a macska
bajuszáról, mély dacára, hogy szőrképlet,
tapintószervül szolgál. Van azután egy
más jellemvonása a békáknak, mely az
emlősökkel szorosabb rokonsági kapcsolatot mutat. És ez az ivadékról való gondoskodás, melynek oly magas fokát mutatják,
-hogy ebliől levezethetők az emlősök e nemű
szokásai. (Folyt, köv.)"
Több mutatványt már nem köztünk a
Jelemből. Aki 'kiváncsi rá, vegye meg. Ha
elaid belőle tiz számot, ingyen is kap egy pél-
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Sötét pont
Dráma 3 felvonásban.

A Nordisk Films Compagnie fölvétele.
•
A főszerepben:

WALDEMÁR

PSYLANDER.

Farmerdráma 2 részben.

m
i as küzdelm a ualat
Előadások hétköznapokon V26 órától.
Vasárnap d. u. 2 órától folytatólag

dányt. Annyit azonban még kötelességünknek tartunk megemlíteni,
hogy a
lapot
Hirsch Béla szerkeszti, akihez a szellemi
részt érintő közlemények küldendők s azonos
azzal, aki a szerkesztői üzeneteik végén a sok
szíves üdvözletet röpíti világnak. No meg aztán néha ő maga is ir a lapjába tudományos
cikkeket ..Szerkesztő" aláírással. Ezenkivül a
„hasznos-tudnivalók" rovatvezetője és diszr
krét fiu, aki még titokban sem árulja el előre, hogy mikor jelenik meg a lapja. — Pá!
Sziv. Üdv! Ezer bocs!

Szeged atlétikai sportélete.
(Saját tudósitónktól.) A futballban Angliát, az atlétikában pedig Amerikát kell követnünk.
Ami a futballt illeti, azt 'hiszem, hogy
evvel az országban mindenütt meg vannak
elégedve, de nem mondhattak ugyanezt el
az atlétikáról, különösen Szegeden nem. Érdekes, hogy az atléta kifejezésnek milyen varázsereje van és mégis milyen kevés a hive
az atlétikának. Kevés azért, mert ez a sport
.nagyon komoly munkát követel, hogy erezhessük a hatását és eredményt' is tudjunk
fölmutatni. Régóta hangzik a panasz, hogy
nincs Szegeden atléta-gárda. Evvel mindenki
törődik, csak a sportegyesületek nem. Ezek
aképen gondolkoznak, hogy miért áldozzanak erre a sportra, ha nem jár semmi haszonnal. Egyrészt igazuk van, mert az atlétika ez idő szerint tényleg nem hoz hasznot pénzbelileg, de másrészt tévednek, mert
megfeledkeznek arról, hogy nem egyes emberek, hanem az ő kötelességük istápolni
olyan sportágakat, mely, ha kifejlődik idővel,
nemcsak faji kiválóságunkat fogja igazolni,
hanem híveket is toboroz.
A tavasz közeledtével elérkezett az az
idő, amikor már megállapíthatjuk azt, vájjon melyik sportegyesület gondolt komolyan:
az atlétika felkarolására. Külföldön ilyenkor
élénk élet folyik a mezőkön. A mezei futóversenyeknek március hónap az ideje. Nálunk, Szegeden semmi hir arról, hogy rendeznek-e ilyen versenyt. Valamikor a SzAKnak volt erre is gondja, most, ugy látszik,
ő is megfeledkezett erről. Egészen érthető is.
Ahol nincs atléta, ott senki se sürgéti a szükséges tennivalókat. Ezért kell minden egyesületnek kiváló sportembereket nevelni. Ha
a vezetőség megfeledkezik valamiről, a tehetséges tagok ébren vannak és rámutatnak
a mulasztásra. Arnig ez igy van, eléggé érthetetlen, hogy a tehetséges tagok figyelmeztetését, vagy a kivánságát nem igen
respektálják egy egyesületben se. Az igazságot még szomorúbban is le lehetne irni,
de nem célunk támadni, hanem inkább jóakaratulag mi figyelmeztetünk.
Szeretjük a futballt, rajongunk érte, de
igazságtalanság minden bevételt tizenegy
ember lábmiiv észét ére áldozni Adjunk abból
a bevételből néhány fillért az atlétikának.
Nem árt talán, ha negyven-ötven emberrel
több mozog a pályán, fárasztja a tüdejét,
hogy annál erősebb legyen. Az nem baj, ha
egy-két évig csak élesztgetjük az atlétikát,
majd lábra kap. De végre valóban lássuk,
hogy éled ez a sport városunkban.
Hol késnek a biztató jelek? A mezőn pirult arccal futó atléták?
Homo.

kiváló b ó r - é s
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vese- és hóiyagbAjoknál, köazvénynél, czukoroetegségnél, vörfaeaynél, emésztési te
lélegzési szervek hurutjainál kitüni tutim. — Természete* v&smeates savaayuvts.
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SZEGEDI KALENDARIUM
AZ IDŐJÁRÁS: A meteorológiai intézet
jelentése
^^
I
szerint: Még
változékony
|
és szeles idő várható lém j
I
nyegtelen hőváltozással és
^ ^
'
kevesebb csapadékkal.
—
Sürgöny prognózis:
Változékony, szeles, enyhe,
elvétve csapadék. — Déli hőmérséklet: 12.3 Celsius volt.
A VÁROSHÁZÁN
valamennyi
hivatalban délelőtt nyolc órától 11 óráig van hivatal. A polgármester betegsége miatt nem
fogad. A főkapitány fogad délelőtt 10 órától
11 óráig.
A TÖRVÉNYSZÉKEN,
táblán, a mán.
üzletvezetőségnél és a
munkásbiztositó-pénztárnál nincs hivatal.
AZ ÁLLAMI
GYERMEKMENHELYEN
délelőtt 8 órától, délután 2 óráig van hivatalos óra. Állandó ügyeletes szolgálat. Betegek
látogatása délután 2 órától 3 óráig.
VÁROSI
KÉPTAR, nyitva délelőtt 10
órától déli félegyig. Kultúrpalota.
Belépődíj
nincs.
A SzAK ujszegedi sporttelepén football,
mérkőzés. Délután félkettőkor
kezdődik.
A TISZA-SZÁLLÓ
dísztermében a zeneiskola hangversenye négy órakor.
A KÖZKÓRHÁZBAN:
a beteglátogatási
idő délután 1—3 óráig tart.
A FEMINISTÁK
gyakorlati
tanácsadója hétfőn és csütörtökön délután 6—8 óráig
tartja hivatalos óráját, a Berlitz-iskola helyiségében. (Csongrádi Takarék uj palotája.)
VÁROSI SZÍNHÁZ:
Délután
félnégy
órakor „Katonadolog„" operett. Este nyolc
órakor „Az ezredes", vígjáték.
URÁNIA SZÍNHÁZ:
Délután 2 órától
kezdve este 11 óráig: Sötét pont. Dráma 3
felvonásban, A főszerepet Psylander játsza,
KORZÓ M07J: Az előadások tartanak
délután 2 órától kezdve este 11 óráig:
„A ballerina hőstette", dráma 4 felvonásban,
VASS MOZI: Délután 2 órától kezdve
este 11 óráig: „Florette és Patapon", bohózat
6 felvonásban.

l e - —
l /Psylande

Minden eddigi alakítását
felülmúlja.
$

Budapesttel egyidejűleg.

Kizárólagos joggal

czímborá|a.
Dráma 4 felvonásban.

Mikszáth jellemző ereje
(Saját tudósítónktól.) A Szabad Egyetemen előkelő közönség hallgatta Rubinyi Mózes ujabb előadását, aki Mikszáth
Kálmán
alakjairól és motívumairól beszélt. Színesen,
elevenen fejtette ki Mikszáth írói zsenijét;
az ő fantáziája csodás vegyüléke a mesésnek,
a reálisnak, néha felhők között nyargal, majd
hirtelen eltűnik szemünk elől s már lent a
reálizmus országútján keresi az emberi lélek
kincseit. Miikszáthnál a cselekmény, a mese
másodrendű ©él, de meséi is lebilincselők, lelket fogé vonzások, amelyekben az embert
elevenen, valójában látjuk. Egy-egy odavetett könnyed sorban nagy életbölcsesóggel
olyan filozófiai jellemzést t á r az olvasó elé,
mely kitörülhetetlen nyomot hagy s ép abban van nagysága, hogy azt az iró nem keresi, ajkáról vagy tolláról ugy folyik a szó,
mint a kristálypatak. Alakjainak
megfigyelésére helyezi a súlyt. Csak akkor í r j a ile, mikor lelkébe vésődött azok formája, cizelláló
művészetével ibele lát alakjai belsőjébe, ismeri jellemüket, szokásaikat. Sokszor egyegy alakja, egy-egy rövid novellájában szerep'lő karakter vissza-visszatér regényeibe
is, az olvasó azonban szívesen veszi ismerősét, mert Mikszáth visszatérő alakjainak karakterét frissen, változatosan, vagy a régi
hiányokat kiegészítve adja elő.
ElsŐ pesti szereplése idején jellemtan.nlmányokkal foglalkozott. Éjjeli megfigyefléseket tett s ott az éjszakai élet menedékhelyén,

Számozott helyek!

Jegyek mától kezdve
válthatók a pénztárnál.

YVY
YY
Y
Rendes hely árak!
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borgőzös kocsmában ismeri fal Krauz Jánost, volt iskolatársát, .akiről mint Hiripi
Gáspárról emlékezik meg, Igen érdekes jellemrajzban. Mikszáth megfigyelései élesek,
találók, szatírái esipősek, de nem bántók,
mégis az ő harrikaturája buktatta meg Bakai Nándor képviselőt, vagy Dám Ferenc
szegedi főispánt.
Mikszáth Jókai nyomdokain haladt. Nem
volt .utánzója, de igen sokat olvasott Jókai
müveiből. Ö irta Jókai Mór szegedi látogatásáról is a riportot a „Szegedi Napló"-ha.
Később, amikor Pestre került, megírta Jókai
élete és kora cimü müvét, mely egyike a l«gszebb ós legigazabb Jókait méltató írásoknak. Gyulai P á l Mikszáth Jókai imádatát
perhorreszkálta és tiltakozott a túltengő Jó'
kai imádat ellen. Mikszáth azzal felelt, liogy
1893-ban, Gyulai jubileumán, az ő sajátosan
jellemző stílusával megírta:
Ha Gyulai az az apró, cilinderes ur, kézirattáskával végigvonul az utcán, az emberek azt fogják monid'ani:
— Ez döfte le Jókait, ez szúrta agyon
Dóczyt!
— Nem értem — Írja Mikszáth' — hogy
egy olyan okos ember, mint (Gyulai, hogya®
lehet poéta, olyan jó emiber, miképon lehel
kritikus?
Mikszáth névtelen, apró emberekből ssinál sokat emlegetett nevű embereket, igy
Tisza Lajosra is ő hinta fel az ország figyelmét. az ő irása nyomán emlegették Buda
Pált, a paraszt poétát is. E tekintetben ugJ'
gondolkodott, mint egyik alakja, HungyásnL
a hetvenéves öregasszony, aki egy kezdő fl®'
tat orvost hivatott (betegágyéihoz.
— Tudja-e, doktor ur, hogy miért hivattam épen magát?
— Nem én.
— Azért, hogyha nem iud meggyógyít 9 '
ni és meghalok, azt mondják: nem kár érteszép kort érti H a pedig meggyógyít, az 0
a vélemény: ügyes doktor, a vénasszonyt b
meg t u d j a gyógyítani!
Mikszáth „A fekete város" cimü regényében búcsúzik múzsájától. Mintha é r e 0
volna, hogy elért élete végéhez. Ebben 9
munkában felvonultatja alakjait, megemlh1
kedvenc virágait, a pipacsot, a marman©*/'
mindent és mindenkit, akivél az életben 3e'
lentős dolga volt
Rubinyi Mózes doktort élőadósa végé?
tüntető tapssal ünnepelték.
ÍLegközel0"
Mikszáth humoráról t a r t előadást.
— Tisza Bécsben. Tisza István Í'J
miniszterelnök ma reggel titkára,
Latin0/
Endre dr. kíséretében a királyhidai szénié'5'
vonattal Bécsbe érkezett. A miniszterelnök
bankgassei Magyar Házban szállott meg- $
délelőtt folyamán a miniszterelnök hivat3
ügyeket intézett el, azután rövid tanács*
zást folytatott Burián István báróval, 3 ..
rály személye körüli miniszterrel. Tiz-etl6
órakor a miniszterelnök a Hofburgban ^
gánkihaügatáson jelent meg a királyné
sza István gróf a mai nap folyamán 31 •
látogatta Berchtold gróf közös kiilü^' j
nisztert és azután találkozott Stürgkk
osztrák miniszterelnökkel. A Neues
Tagblatt Tisza István gróf miniséére'" %
nek mai kihallgatásáról ugy értesül, ^
„
miniszterelnök jelentésének nagy rész0
^
magyar
képviselőház
munhaprogrü
^
foglalkozott. E szerint a Ház a
befejezi a román vitát, azután a köb >
tést tárgyalják le a bizottságban. A d ^
ciók után az uj polgári perrendtartás ^
napirendre, az őszi ülésszakot pedig 3 ^
igazgatás államosításáról szóló j a v a t ó ^
szenteli. Közben letárgyalnak több
igazságügyi javaslatot, közöttük a s7-e^\f
becsület védelméről szóló törvényt- /
a király már előzetesen szentesitett
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lyet szerdán terjesztenek a képviselőház elé.
A delegáció ülésszakára, április 23-án Budapestre jön a király.
— Közgazdasági osztály a műegyetemen
A hivatalos lap közli a Műegyetem Közgazdasági osztályának szervezeti szabályzatát,
melyet a király Jankovich Béla dr. kultuszminiszter felterjesztésére a mult Ihónap 16-án
jóváhagyott. Wlassicsnak amaz intézkedése
óta, amely a nők előtt megnyitotta a tudományos egyetem orvosi és bölcseleti fakultását, nem tudunk kormányzati cselekedetet, amely annyira gyökeres változást jelentene főiskoláink életében, mint ez az uj szabályzat.
Azok a kitűnő férfiak, akik hosszú időn
keresztül sürgették a közgazdasági
egyetem
fölállítását, Széchenyi István gróf szellemét
idézték, az ő nagyszerű neanzetnevélő pnin°ipi urnára .hivatkoztak, az ő korszakos müveiből olvasták ki, ihogy a 'nemzet a gazdasági küzdelmek mai korszákéban elmerül, iha
értelmiségének neveléséből éppen, a legbecsesebb és .a verseny harcára legkívánatosabb
elem hiányzik: a közgazdaságii műveltség.
U j egyetemet fölállítani nem lehet mostani
Pénzviszonyaink között. De a majdan elkövetkezendő nagy intézmény magvát mégis el
kellett vetni. És erre alkalmatosahb tala.i
Pem kínálkozhatott, miint a IMüegyetem, a
hol évtizedek óta annyi sikerrel nevelik a fiatalságot a produktív munkára. Igy . egyelőre
a közgazdasági egyetem helyett és csirájaként létrejött a. Műegyetem ötödik szakosztálya: a mérnöki, gépészi, építői és egyetemes
osztály mellett a közgazdasági. A szervezeti
szabályzat szerint ennek a közgazdasági osztálynak célja: közgazdasági szakférfiak tudományos kiképzése rendszeres tanítás utján. A közgazdasági osztályon egy éves és
négy éves tanfolyam szervezendő.
— Goga Oktavián darabja. Budapestről telefonálja tudósi tónk: Politikai körökben
élénken (tárgyalják, ihogy a bukaresti követségünk lépéseket tett a romániai kormánynál Goga Oktáviánnak a bukaresti nemzeti
színházban előadott Jegyző ur cimü darabiának a játékrendről való levétele végett. A
bukaresti hir szerint a követség hangsúlyozta,, bogy a darab, mely a magyarországi románok helyzetével foglalkozik, nem alkalmas
előmozdítani azt a békés megegyezést, mely
most foglalkoztatja Magyarországon az érfokéit tényezőket.
— Durazzóban az albán fejedelmi pár.
Durazzóból jelentik: Dróttalan távirat jelenti, hogy az albán fejedelem é s felesége délután három óra tájban Durazzóba érkeztek.
— A városi párt Ölése. A városi párf
Kedden, március 10-én délután 5 órakor
uszti- és 6 órakor közgyűlést tart az (Európa
tavari éttermében, mely alkalommal a vámendezési programmal kapcsolatban a tisztí t á s t is tárgyalják. Az elnökség nemcsak
a
Párt tagjait, de a törvényihatósági bízotta
8 minden tagját szívesen látja e gyűlésen.
Magyar városok kongresszusa, A
yar városok kongresszusának állandó blfoUsága ma délelőtt értekezletet tartott Bua
Pesten, a központi városiházán, amelyen a
P'dgázról, a városok hitelszövetkezetéről és
a
városi tisztviselők nyugdijáról volt szó.
t h l ° Z y " s t v a n a Polgármesterek tiszteletére
bédet adott a Pannoniában. Délután gyűlést
irtottak, amelyen többen fölszólaltak, külöfofn a földgázkérdésével kapcsolatban. Be) «,n . B°logh Károly szegedi városi tanácsis. A kormány hajlandó támogatni a vámoknak iföldgáz iránt való akcióját, sőt
stamoskodni kiván arról is, hogy a városok
ua
m r kölcsönt kapjanak erre a célra. Bárlriag
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czy István elnök fölolvasta Tisza István gróf
miniszterelnök erről szóló levelét. A kongresszus bizalommal várja a terv keresztülfotyósStását megkezdettük. vitelét.
— Szeged nagygyá fejlesztése. A Ma1 évtől 35 évig terjedő elő- gyar Mérnölc- és ÉpitészdSgyestiilet szegedi
nyös törlesztéses kölcsön ket osztálya március 12-én, csütörtökön délután
fél 6 órákor a városháza közgyűlési termében
folyósítunk. - - Megbízásokat vita-estét rendez, melyben Nagy Gyula, fők i z á r ó l a g földbirtokokra mérnök Szeged város naggyáfejlesztéséről
tart előadást. A íközérdekü, aktuális tárgyú
fogadunk el.
ülésre vendégeket szívesen látnák.
r
— Hadkötelesek útlevele. A belügyminiszter körrendeletben értesítette a törvényhatóságokat, hogy az osztrák belügyRudolf-tér 5. szánt. ..
miniszterrel való megegyezés alapján mindazokat a 17—36 év között levő magyar hadköteleseket, akik az osztrák határt át akarják lépni, útlevél dolgában szigorú vizsgálatnak vetik alá. Még az időszaki munkásokat
Royal nagy kávéházban
is. A 'törvényhatóságok tehát az uj rendet
Minden vasánap
mennél szélesebb körben tegyék közzé és különösen az időszaki munkások útleveleit soNAGY TOMBOLA
ron kivül intézzék el.
értékes nyereménytárjgakkal. q
— Előadás a román stílusról. A szeNaponta czigányzcne.
gedi képzőművészeti egyesület választmánya szombaton délután hat órakor CsernoSZÍNHÁZI V A C S O R A !
vics Agenor elnöklésével ülést tartott. GyuSaját termésű kitűnő hegyiborok.
ntza Sándor dr., az egyesület igazgatója
Különlegesség: „Royal Zöldike."
beterjesztette a mult évi zárószámadást és az
1914. évi költségelőirányzatot, amiket a váTulajdonosok: M a t e j k a é s Fliegel.
lasztmány jóváhagyólag elfogadott. Ezután
az Alföldi Képzőművészek Egyesületének felhívására elhatározta a választmány, hogy
üsaaaxasaHsaiaBlaBnKflaaaaaBaBB
bizottságot küld ki, amely a két egyesület
T
együttműködése érdekében tárgyalni fog az
ff ( f
illamos vagy gázcsiilárt szeAlföldi
Képzőművészek Egyesületének harezne be, tekintse me;/ FONVÓ
sonló célból kiküldött bizottságával. Végül
SOMA modern csillárraktárát bejelentette Gyuritza Sándor dr. a választSZEGED, Köleseg-utea 4. szmánynak, hogy a jövő héten Sebestyén Káil
Gyári árak I
= roly szegedi főreáliskolai tanár előadást fog
izsaaRt tartani a városházán a román siilusról, mivelhogy ez a 'téma a fogadalmi templom tervei kapcsán most nagyon aktuális.
— Hangverseny. A Szeged-városi Zeneiskola március 8-án, vasárnap délután 4 órakor a Tisza-szálló dísztermében, magyar zeneszerzők müveiből rendezi második iskolai
hangversenyét. iEz lesz a műsor: 1 „Volikman:
Vonós négyes op. 34. I . tétel. Előadják: Kovács 0., Somlyódy Á., Tirozka L., Répás B.
2. Janetschek: Magyar Ábránd. Fuvolán előadja: Lengyel László. 3. Bloch Air Hongroise
TELEFONSZÁM 807.
Hegedűri előadja: Kovács István. 4. Liszt al)
Rigolettó Ábránd. Zongorán előadja: Cziimer
Margit, b) XIII. Rhapsodia. Zongorán előHétfőn, kedden és szerdán
adja Szivy Ilonka, 5. Fichtner Sándor: Air.
Gordonkán előadja: Baranyai Gyula. 6. KéCsak felnőtteknek!
nig Péter: Arató dal (fordította Naszády 3
szólamu női kar.) 7. Volkmann: Szonáta op.
! Vígjáték esték !
1.2. I. Moderato Cantalbiie. II. Presfis&Lmo.
Zongorán előadja: Bihari Teréz. 8. Bloch:
A Gaumont JHUBIÓ UlliÚB" s o r o z a t á b ó l .
Prelude et Polonaise. Hegedűn előadja: Horváth Árpád. 9. Kőnig Péter: Toccata. Zongorán előadja: Paulovits Antal. 10. a) Szauaoos: Mária ének A bolond cimü operából
(.3 szólamu.) b) Erkel: íNászkardal, Bátíhorl
Mária oimü operából. 11. Major: KoncertFantáiaiák zongorára zenekarikisérettel. al
Északi fantázia. Előadja: Kintzig Margit,
Szellemesen plkániulMíftt kát pőszöad.
b) Magyar fantázia. Előadja: Schwartz Izabella. Kiséri az intézeti zenekar: A fuvó-szólamökat játszák: Lengyél L., Müller S.. Erdélyi J., Pávó F., Sándor Gy., Poós S., Kovács
I. Trauer E., Újhelyi A., Paulovits A. Helyárak: Páholy 4 ikorona, számozott ülőhely
(első 5 sorban!) 1 korona, számozott ülőhely a
G-ik sortól kezdve 50 fillér, diákjegy 20 fillér.

Szegedi Altalános Bank
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A múmia.
Vígjáték 3 felvonásban.
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— Meghalt egy Vanderbilt. Londonból
jelentik: Vanderbilt Georges washingtoni
sokszoros milliomos ötvenegy éves korában
vakbéloperáció következtében meghalt.

— Megalakult a tanyai Iskolaszék. A

Előadások Vs6 VoS és 9 órakor.
Vasárnap, 2 órától folytatólag.

felsőtanyai iskolaigazgató-gondnokság szombaton délben tartotta alakuló ülését a városháza bizottsági termében. A gondnokságnak,
amely a tanyákon az iskolaszéket fogja he-

m
lyettesiteni, tudvalevően fele részben választott, fele részben a mindenkori főispán által
kinevezett tagjai vannak. Választott tagok:
Fajka János, Fajba Lajos dr., Kószó István
dr., Kordás József, Pálfy József dr., Papái
József, Pottyondy Miklós, Vadász Lajos és
Velró Sándor. Kinevezett tagok:
Turóczy
Mihály dr., Becsey Károly dr., Lippay Nagy
István, Niedermayer Antal, Peták József,
Kiss Qyuía, Kriszt Sándor és Bérczy Antal.
A gondnokság szombati ülésére, amelyen
Kószó István dr. elnökölt, az összes tagok
megjelentek s az újonnan választottak letették a hivatalos esküt. A gondnokság először
elhatározta, hogy üléseit felváltva, egyszer
a 'Felsőtanyán, egyszer a városban tartja.
Ezután a számvizsgáló bizottságot alakították meg, amelynek elnöke Bérczy
Antal,
tagjai Fülöp József, Fajka Lajos dr., Papái
József és Niedermayer Antal lettek.
— Virányi Sándort elitélték. Ma délelőtt tárgyalta a törvényszék felebbviteli tanácsa Virányi Sándor volt szegedi szinész és
Müller Mátyás karmester ügyét. A mult év
április 26-án a szinész és karmester, közös
erővel megvert egy bérkocsist. A kocsis följelentésére a járásbíróság Virányit és Midiért tettleges becsületsértésért 20—20 korona
pénzbüntetésre Ítélte. Ma a 'törvényszék helybenhagyta az ítéletet azzal a változtatással,
hogy Müller büntetésének végrehajtását felfüggesztette a novella értelmében.
— Rendőri krónika. Egy évvel ezelőtt
több lopás történt a Szeged-állomásom. A tettest sokáig kereste a rendőrség, de nem tudta megtalálni. Máté Gyula törökkanizsai járásbirónak is ebben az időiben ellopták sárga
bőröndjót az állomásról, amelyben ötszáz korona, értékű ékszer és pénz volt. Ugyancsak
a mult óv március havában Roszláczi Ferenc
makói lakatostól is ellopott valaki a Szegedállomáson 300 korona értékű csomagot. A
nyomozás ekkor is eredménytelen
maradt.
Most aztán sikerült a rendőrségnek a lopások tettesét Bába Gábor 24 éves, szegedi szobafestősegéd személyében kinyomozni. Bába
sokáig tagadott, de végül is a (bizonyítékok
súlya alatt bevallotta tettét. iMivel már egyszer másfél évi börtönre büntetve volt, letartóztatták és átkísérték az ügyészségre. —
Németh Péterné, Galamb-utca 16. szám alatti lakos, lakásába március 5-én 'betörtek 'és
egy utazókosárból 446 korona készpénzt elvittek. A tettest a rendőrség ma Puskás Lukács személyében elfogta. Az ellopott pénzből 405 koronát megtaláltak nála. Letartóztatták és az ügyészségre kisérték.
— Az Astoria szálloda megnyitása
Március 14-én, szombaton nyildlk meg ünnepélyesen ós még ugyanaz nap át is adódik a
forgalomnak Budapestnek ez a legújabb látványossága. Világvárosi intézménnyel gyarapszik fővárosunk, mely idegenforgalmunk
emelésére is nagy kihatással lesz. Mint értesülünk, ez a teljesen amerikai mintára
épült palota a Kossuth Lajos-utca és Muzeum-körut sarkán minden elképzelhető (kényelemmel fel van szerelve: márványhall ós
éttermek, a souterrainban vidám bor és tágas söröző áll a közönség rendelkezésére. Min
den szoba interurbán telefonnal, meleg, hidegvíz szolgáltatással, 60 szoba pedig fürdőszobával van ellátva. Mindazonáltal ugy a
szóba, mint az éttermi árak igen olcsók,
olyannyira, hogy már négy és fél koronáért
is kapható szoba.
— A vasúti szálló Hétfőn szenzációs
bemutató lesz a Vass-mozgóban. Vetítésre
kerül: A vasúti szálló cimü bohózat, mely
Párisban óriási sikert ért el. Ennek a pikáns
bohózatnak minden jelenete humor és tréfa.
Az előadást csakis felnőttek nézhetik végig.
Az Urániában egy hatalmas bűnügyi drámát
vetítenek: Egy borzalmas é j cimmel. Ebben az izgalmas drámában Maurice Oostelló
játsza a főszerepet

Hirdetések közlésére legcél
szerübb a Délmagyarország.
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Juhász Gyula
verseiből.
*
A BÚCSÚZÁS

SZONETTJE.

Bucsut veszek ma fájón tőletek
Nyugodt, 6 formák, zárt gyürük, szonettek,
Mik rejtve rejtik a szép mérgeket,
Keserveit megölt, megtört
szivemnek.
Bucsut veszek ma fájón tőletek,
Szonéttek, ötvözöttek és keringők,
Nékem ez ékes forma elveszett,
Én eltévedve járok már nagy erdőt.

!" ' I

1914. március 8.

Pósa Lajos jeles költőnk érdekében
országos mozgalom indult meg. Ebben
a mozgalomban a szegedi társadalomnak
is részt kell venni. Felkérjük ezért 'Nagyságodat, hogy a részvétel módozatainak
megbeszélése céljából március 12-én,
csütörtökön délelőtt féltizenegy órakor
a belvárosi óvóda emeleti gyüléstermében tartandó gyűlésen megjelenni szíveskedjék. Kiváló tisztelettel: Lázár
György dr.
polgármester.
Polgár
Lászlóné elnök. Jánossy Gyula tanfelügyelő.
/Mii azt hisszük, eredményes volna, ha
•többek közt irodalmi matinét (hangversenynyel kibővítve) rendeznének, amelyre meghívnák Pósa Lajost, -aiki bizonyára megjelenne. S valószínű, ihogy Pósa hü kegyeres
pajtásai közül is meghívásra eljönne egykettő olyan, aki ma már országos nevű

Hol immár végtelen dallam lebeg
Mely csillagok felé tör s mélybe zendül
S mig egy talányos és uj félelemtiil
Szivem remeg, a végtelen egek
Szelíden és örökre rám hajolnak
S én társa láltem a holt csillagokmk.
A TÉKOZLÓ FIU.
A fiu:
Véres a lábam. Tüske marta!
Hajam zilált. Künn járt viharban!
Szemem vörös. Villámba
nézett!
Szivem törött. Cibált az élet!
Az ajkamiat száz esák égette,
A lelkemet száz pók mérgezte.
Atyám: te jó, öreg, áldott
Fiad vagyak, a visszapártolt . . .
A

testvére:
Én mindig a te fiad voltam,
Atyám, én soha nem ujjongtam,
Én meni daloltam, nem öleltem,
Én itt maradtam a közelben!
Ő bűnös, ő koldus, ő gyönge,
Ö elbukott, vesszen örökre!
Az atya:
Öreg volnék, de érzem én még
A régi lángok égetését.
A boromat kiittam én is,
Volt gyászom és ujjongtam én is.
Ez a fiu a vérem vére,
A szomorúság lett a bére,
Az átok fogta, vihar verte
S az életet sirván szerette!
Kelj föl, ez a nap áldott szombat,
Beteg karommal
átkarollak!
Ne sirj! A sorsnak lelke nincsen,
Balcsillag ég a sziveinkben!
Szárnynak ólom, — dér a virágnak
És a gyönyörnek bére bánat.
Itt egy a vétek: élni merni
És egy vigasztalás: a semmi.
BÚCSÚSZAVAK VERSEIM VÉGÉRE.
Ez az én vérem! ó vegyétek . . .
vegyétek tünő életem,
a tünő élet örök élet
ha vérét és szavát veszem,
nem a mulandó, tarka szókat,
mik zengenek utcán, teren,
de a magányba elbuvókdt,
miket láz és örvény terem,
a csudálatos, fájó szóhat,
mik fél-zene, fél-rejtelem,
miket a lélek álmodón hall
s mik mélyebbek, mint végső sóhaj
az elröppenő életen . . .
(*) Szeged és Pósa Lajos. A szegedi
társadalomban nagyarányú mozgalom indul
most Szegeden, a nehéz viszonyok (közt élő
Pósa Lajos érdekében. Tudvalevőleg Pósa
neve összeforrt Szegeddel, hiszen innét, indult országos hódító útjára, Szegeden volt
újságíró, itt kezdett dalolni . . . Remélni lehet tehát, hogy a szegedi társadalomban
élénk visszhangot kelt az a felhívás, amelynek ez a szövege:

»
MOZGOSZINHAZ.
Telefon 8-07.

Ma vasárnap, március 8-án
A kinematorgráfia
legsikerültebb bohózata

Florette
(s

Falapon.
írták:

HENEQUIN és WEBER

6 felvonásban.

Páratlan komikum!
• • •
4 Ellenállhatatlan humor
Előadások Vt6, 7*8 és 9 órakor
vasárnap d. u. 2 órától kezdve.

MULATSÁGOK
0000

Vege minden bálnak
Utolsó báléj. Bábosán fodrozó csipkék
omlása. Meleg bálterem zsongó hangulata.
Ezer félelem. Kacajok. Reménykedések. Szerelem megindulása és elmúlása. Izgatottan
sétáló párolk vágyódva .lesik a ritmus zeneszólamát. A méhkas zsibonsága jut eszembe
és szomorú vagyok. Ma még .nézem, hogy a
gondtalan élet miként zajlik, de holnap . . .
holnap tülekedni kel-1 a létért ..s ez a szép
hangulat eltűnik a .gondok ködében.
Mámor, zene és virágillat.
Sziláján jöttek a szomorú fiuk vigadni.
Rajta. Ez a nemzeti tánc: „Felkötöm a rézs
arkantyum". Azután jönnek a túrok hosszú
láncolatban. Modern keringők s ©gy négyesre intonáló klarinét szólam.
Most jön a zagyvaság, a kedvesen csacska összevisszaság, az öntudatlan érzések akkumulátora.
Közibük állók, de csak rontanak és bontónak. Ugy-e rossz májú vagyok kedves olyasé, hogy ilyenre vetemedem? Nem szóltak
érte, de miért 'is szóltak volna, ugy sem hallgattam volna senkire, csak unalomból tetto®, no meg azért, hogy legyen valaki, aki
tói akarja csinálni.
Most jön a szupé. Az emelkedettebb, vi"ágosabb nemtörődömség. Leülök egy pamlagra és .gondolkozni akarok. Nem tudok. Zav
ar az „ereszd el a hajamat", de örülök neki,
dert örülni kell annak, ba eleresztik a hajamat. H a akarnám, hogy megfogják a hajamat, hát jól van . . .
•Bocsánat, nagyon éltértem .a tárgytól,
hindössze esak azt akartam megérni, hogy
jött a hajnafukezdetén — ugy láttam a látomásaimban — egy nagyon nagy négy kerekű kocsi, hat ifeldiszitett féliér ló vo.lt elé
[ 0 £va, nagysüveg.ü kis fiu fogta gyenge kis
kezével az erők összszahályozióját, a második ülésen egy ragyogó szép szőke leány ült
s
fogadta a hódolók honőrjeit; én nem merto® köszönteni és elbújtam. Egy pillanatig
tóttani az egész látományt, Akkor láttam, a
tóikor a cigány kifagyott már minden mo[törn keringoből s egy régi zsongó Strausz
keringőbe kezdett.
__ Behunytam a szememet, de csak a kőzeteié; hallgattam. iFéltem, hogy kizökkenek
dámoros szép hangulatomból. Felugrottam
® félig nyitott szemekkel rohantam a ruha1
árba. Felsegiitették a kabátomat, kivettem
pénzdarabot s a virrasztó asszonynak a
tóébe nyomtam. Rohantam le a lépcsőn,
dég égtek a lámpák és söpörtek az emberék.
,, Behunytam a szememet, hogy semmit se
dssak. Fehéren szerettem volna megőrizni
a szép hangulatot, mig haza érék, azután
feküdni és igy elaludni.
Amiint igy kergetőzött egyik szép gon! °'atom a másikkal, valami éktelen muzsifeszó tépett bele a lelkemita s méltó kisédfil egy borízű hang énekélte:
„Sárga lábú mindenit az anyádnak."
„ óriási lelki zökkenőt. Elkezdődött ú j r a
élet.
Ivánkovits
Imre.
I

lí.
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(o) A felsőipariskolai növendékek mu,
A szegedi állami felsőipariskola ifjua
® szombaton 'este tartotta idei mülatsá
^ a Tisza-szálló dísztermében. Magát a
^ duulalságot pompás műsor előzte meg.
j. l f jusági zenekar Braumann Ferenc vezeBoieldien: A kalifa oimü zenedarab
at
*ta
elő nagy tetszés kíséretében. Ezután
a
l, l 'jondük háza" cimü háromifelvonásos
^ zatot játszották el az iskola növendékei
j,- 'már,) Árpád, a szegedi színtársulat tag^ [ kitűnő rendezése szerint. A darab előtó
vihanos tapssal honorálta a zsufoládegtöltött nézőtér. A rendezőség, amely-

nek sorában legelsősorban Tordai Imre királyi tanácsost, a felsődpariskola igazgatóját
illeti az elismerés, gondoskodott arról is,
hogy felvonásközökben nivó-s zeneszámokkal
szórakoztassa a közönséegt. Az első felvonás
után Ch. Dauda, op. 66. Hommage á Tamitié
cimü szerzeményét adta elő Bori Imre hegedűn, zongorán Perr Gyula bisórte. A második felvonás után Beethoven Szerenádját
adták elő vonós hármasban: Stolcz Emil hegedűn, Bartzer Imre mélyhegedűn és Breaumann Ferenc gordonkán. A Bolondok háza cimü darabban különösen Somogyi Lajos, Solti Márton, Örvös Pál, Széli Mihály és Szabó Gergely tűntek ki. A műsor után tánc következett, .amely a legpompásabb hangulatba® reggelig tartott.
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VÍZÁLLÁS
Márc. 8.
DUMA:
Bécs . .
Pozsony
Budapest
Újvidék .
Zimony .
Pancsova
Orsova .

-

Cm.
- 185
- 220
- 286
- 480
- 484
- 444

12
8
28
1
. 9

_ —

TISZA:
M.-Sziget
Tokaj
Szolnok
Csongrád
Szeged
Török-Becse
. . . .
Titel
MAROS:

76
425
528
364
423
435
455

Co

-| 10
- 10
8
- 9
7
—

13 -

5

8 Hb 6
155 - - 7
26 - - 10
65 - - 5
110 - - 5
5 -- 5
5 -- 5

Arad
Makó

+ 14
-F 150

24 -b
74 - -

BÉGA:
Temesvár
N.-Becskerek . . • •

10
t-)- 122

40
20

12

6

-b 8
-V 12

Jelek m a g y a r á z a t a : -j- null fölött, — null alatt,
höinérsék C° Celsius.
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KÖZGAZDASÁG
0000

x Közgazdasági társaságot Szegednek
f e b r u á r 28-án tartotta alakuló közgyűlését a
Miskolczi Közgazdasági Társaság. Elnökké
Sugár Ignác dr. kereskedelmi és iparkamarai
titkárt választották meg. A Miskolczi Közgazdasági Társaság az első, mely Magyarországon a budapesti mellett vidéken a közgazdasági tudomány ápolására megalakult.
E rövid (hir regisztrálása mellett azon reményünknek adunk kifejezést, hogy tán Szeged is követni fogja Miskolcz példáját s megalakítja Szeged közgazdasági életének fejlődésére oly kiható erővel biró, közgazdasági
tudományok ágait kultiváló társaságot, melynek célja lenne Szeged közgazdasági életébe
uj életet teremteni. Szükséges ez már annál is inkább, mivel Szeged helyzeténél fogva predesztinálva van arra, hogy a vidéki
városok között praedomináló állást foglaljon el.
x Drágul a paprika. Az utóbbi négy
liétben a közép minőségű paprika árai, 20—30
sőt 40 koronával is emelkedett. Az olcsó miísógü kereskedelmi paprikát egyáltalán
nem kínálják és ebben a minőségben kevés
áru kerül a piacra. A szegedi édes nemes paprikában a kinálat meglehetős és igy ennek
árai az őszi árakhoz viszonyítva, még olcsóbbak mint akkor, amikor a legtöbb á r u
került a piacra. A közópminőségü áruk nagyon jó elhelyezésre találnak és a kereslet
ezen minőségékben igen nagy. A szerdai és
mai piacon meglehetős élénik kereslet mellett
jó árakon lettek közép és olcsó minőségek
eladva, mig ellenben az édes árukban kereslet egyáltalán nem volt. További áremelkedés várható minden egyes minőségtan, a
mennyiben Kalocsa vidékéről kinálás nincsen. Hozzájárul ehez, hogy a spanyolországi ékszportőrök ez időszerint még csak ajánlatot se tesznek, mivel náluk is kis termés
ós nagy kereslet van. Emiatt az árak az utolsó hat hónapban cirka 40 frankkal lettek
drágábbak.
x Bíztositó intézetek. A „Hungária"
Általános Biztosító Részvény-Társaság,
mely
nek közel egy év óta van vezérügynöksége
Szegeden, januáriban 3,692.320 koronáról szóló életbiztosítási ajánlatot intézett el az 1913.
január havi 2,685.300 koronával szemtan. A
biztosított tőkeállomány január végével meg
haladta a 65 millió koronát. — Az Első Magyar Általános Biztosító
Részvény-Társaság
rendes közgyűlését márcus 26-án fogja megtartani. Ez alkalommal két igazgatósági tag
választása is napirenden lesz. — A bécsi
ker" megvalósitani szándékozik két év óta
viselős tervét, egy külön magyar intézet alapítását. Ez a terv a közeli megvalósítás előtt
áll. Az „A.niker" ugyanis 1 millió korona részvénytőkével Budapest székhellyel .biztositó
intézetet fog létesíteni, mely egy speciális
ágazatot, az orvosi vizsgálat nélküli, sorsolással kapcsolatos takanékbiztositást fogja
művelni. — A Gazdák Biztositó
Szövetkezete, melynek Szegeden .is van vezér ügynöksége, fölvette üzletágazatai közé a betöréseslopás és rablás elleni biztosítást és ezen ágazat üzemét már meg is kezdte. A kontinensen
ez az első eset, liogy egy szövetkezet foglalkozik a betöréses lopás elleni biztosítással.
x Az újvidéki Duna-hid építését néhány
héten belül megkezdik, mivel a városnak sikerült a kormánynál 1,400.000 korona állami
hozzájárulást kieszközölni. Az u j hid Újvidéket Péterváradda'l köti össze és megépítésével Újvidék város szabályozási terve is megvalósul.
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x Szeged-délvidéki kereskedelmi és
automobil-forgalmi r.-t. Szeged cég alatt
50.000 K alaptőkével (250 darab 200 K névértékű részvény) u j vállalat alalkult Szegeden. Az igazgatóság tagjai: Gerliczy Ferenc
báró, Teleky Géza gráf, Káldy Jenő és Csiky
Ferenc <dr. Cégvezetők: Fabriczky
István,
László (Miklós és Csikós Nagy József dr.
x Székhóz-épités Temesvárott. A temesvári ipartestület székház építését tervezi. A szükséges tőke beszerzésére 4000 darab
4 és fél százalékkal kamatozó és kisorsolás
utján 40 év alatt 'törlesztendő épitési részjegyeket bocsájt 'ki az ipartestület.
x A biztosító intézetek és az orvosok.
Ismeretes, Ihogy az Országos
Orvosszövetség
fölemelte azokat a vizsgálati dijakat, amelyeket a biztosító intézetek esetről-esetre az
orvosoknak fizettek. Eddig ugyanis a vizsgálati dij 20,000 koronáig, 10 és 20,000 koronán felül 20 korona volt. Az orvosszövetség a vizsgálati dijakat 5000 koronáig 10,
azon felül 20 koronában állapította meg. A
•biztosító intézetek ezt a tarifáit tufmagasnak találván, tárgyalások jöttek létre, amelyek során ideiglenesen abban állapodtak
meg, hogy a vizsgálati dij 5000 koronánál 10
és csak 5001 koronától 20 korona. A bizitositó intézetek azon kivül még azzal is rekompenzálni kívánják magukat, hogy fölemelik azt a határösszegeket, amelynél eddig két
orvost alkalmaztak.
x Vásárcsarnok-épités Versecen. Verséé város vásáricsarnok építését tervezi. A
tanács a terveket pályázat u t j á n fogja beszerezni.
x A szegedi tUzérségi lőszerraktár
építésével Zerthoffer Mihály kőszegi vállalkozót "hízták meg 23.377 koronáért.
x Pénzintézeti hírek. Az Orosházi népbank r.-t. február 8-án megtartott közgyűlése, — mint köztudomásu, — az igazgatósági
javaslattal szemben az intézet további fentartását határozta el és az ügyek vezetésére uj
igazgatóságot választott. Az intézet helyzete
a közgyűlés óta lefolyt idő alatt 'történtekből itélve konszolidálva vau, amennyiben betétesek, kik a közgyűlés előtt erősen ra-,
gaszkodtak betéteik kifizetéséhez, már viszszavonták föimondásaikat, sőt uj betétek is
folytak már be. A viszontleszámitoló hitelezők a legmesszebb menő jóakarattal támogatják az intézetet és igy minden jel arra -a
reménységre jogosít, hogy a szanálás eredménnyel járt, a reorganizált intézet fennállása biztositva vau. — A
Temesvár-józsefvárosi népbank r.t-. (Temesvár), március 8-án
tartja alakuló közgyűlését. — A Temerini takarékpénztár r.M. március 5-én tartotta közgyűlését. Az igazgatóság javaslatára az alaptőkének 200,000 K-ról 300,000 K-ra való felemelését mondta ki 1000 drb 100 K n. é. uj
részvény kibocátása utján.
x Fizetésképtelenségek. A szegedi Klein
és Siehermann vb. cég csődtömegéhez tartozó alábbi áruik versenytárgyalás utján kerülnék eladásra. Ajánlatok Weász Gyula dr.
ügyvéd csődtömeg gondnokihoz március :15-ig
intézendök és azok az 5104 korona becsértékben felvett cserépkályhák,
káílyhaalkatrésze'k, vaskályhák és tüzszerszám garnitúrák:
ra, a 6346 koronára liecsült mozaik, cementes betonámkra, a 3600 koronára értékelt cementlap-prés, motor, légkompresszor, bloékgép és festékszóró-gépre, a 4681 koronára becsült aszifaltifőző üstre, magnezit, asbestliszt,
amaJigán és különféle oementárükra, végül a
730 korona becsértékü Remington-irógóp, ellenörzőpénztár-gép és pónzszékrényre szólhatnak. Bánatpénz a vételár 10%-a. — A békéscsabai Pollák Mór lkézmüáru- és női konfekció-kereskedő tíz évi fennállás után beszüntette fizetéseit. Arukért 129.000 koronával tartozik, pénzért 50.000 koronával adós,
amivel szemben az áruraktár 73.000 koronát,
a künn lévőség 7000 koronát, Pollák
háza
.16.000 koronát ér. — A verseci
Stojanavics
Miléta vb. kereskedő hitelezőivel ujlból megkezdte az egyezségi tárgyalásokat. A passzíva 21.200 korona, az aktivá 9160 korona, 30%-

ot kinál. — A nagybecskereki Winter Fülöp
nagybirtokos ellen a nagybecskereki törvényszék megnyitotta a csődöt A 700.000 k©
róna tartozással szemben az aktíva 300.00°
korona.
IHBBBBRBBflBBaBBBBRBBBBBaB"
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bőröndös é s finom bőrdlszművek készítője

ÍÖPáSZ-lfta 12.

SZEGED,

isüola-uíta 11-

Prófétával szemben. — Brauswetter órással

szemben-

S z e g e d e n é s a d é l v i d é k e n hiánytp ó t l ó , t e l j e s e n m o d e r n berendez é s ű b ő r ö n d ü z l e t é s műhelyR a k t á r o n s a j á t k é s z í t é s ű , valamin'
k ü l f ö l d i u t a z ó c i k k e k é s bőrdls*'
m f i á r ú - k ü l ö n l e g e s s é g e k . J a v í t á s o k é s rendelés®"
elfogadtatnak.

Telefon: 1 2 - 5 9 . •<>. Telefon: 12-59.

Pénz nélkül,
betáblázott terhekkel eladó
7 kis holdas tanga; részben

szántó,

nagyobb részt

szöllővel beültetve.
lásra

Ngara-

is alkalmas, mert

v a s u t á l l o m á s y posta
:-:

10 percnyi távolság.

:-:

Szegedhez egy óra fővonalon.
Cím a kiadóhivatalban megtudható
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lei nem waeiheáA, az ereded fogakat M P ű
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Astoria szálloda

BUDAPEST, Kossuth Lajos-u. és Muzeum-körűt sarok
2 0 0 szoba, 6 0 külön
fürdővel. Szobák inár 4
és fél koronátél feljebb.
Minden szobában városi
és interurbán telefon.
Központi fűtés. Hideg és
meleg viz. Gyönyörű
márvány hall, étterem,
amerikei bar.
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Megnyílik szombaton,
1914. március 14-én !
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A világhirü new-yorki

Tulajdonos:
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„ASTORIA" szálló pendantja I

GELLÉR MIHÁLY, a new-yorki ASTOR-féle St. Regis Hotel volt igazgatója.

SPORT

E sorok irója, ki egy fél emberélet java
iA legtöbb családokban még nincsen .kellő
hagyományos Ismeret, szokás a sportok iizé- m u n k á j á t fordította arra, hogy a magyar
se iránt. Sőt a gyermekek sportszenvedélyé- ifjúság a .kellő testgyakorlatokban megked0000
hől bekövetkezett bukások, sportbalesetek velje a testet erősítő, lelket edző sportokat
miatt sok .család valóságos ellensége a tanu- és hogy a magyar társadalom érdeklődjék a
Folyó hó 8-^iikán, vasárnap délután
lók sportolásának. Úgyde a mai ifjabb szülői nemzeti erősödés iránt, jóleső érzéssel el
3 órakor a Budapesti
Atlétikai
nemzedék már részben a sportok ismeretében, kell, hogy ismerje a 30 éves lassú haladás
gyakorlatában és szeretetében nőtt fel. Kez- után az élénkebb tevékenységet. Az állam,
Klub kombinált csapata és a Szedik már a családok a sportot megbecsülni s a hatóságok, az iskolafenntartó felekezetek
gedi Atlétikai Klub I. csapata mérnem féltik tőle gyermekeiket. Nem kell már vállvetve hatalmas munkát fognak végezni
angol példára hivatkozni, hol az apa együtt az ifjú, erős Magyarország érdekében, de
kőznek a SziAK ujszegedi sporttesportol
a fiával, mert tudunk esetet, mikor munkájuknak csak ugy lesz eredménye, ha
lepén. — Előzőleg délután 1 óraa magyar i f j ú vigyáz az apjára, hogy spor- a szülők érdeklődésére és támogatására szákor a Szabadkai
Spopt
Egylet—
míthatnak.
tolásában kárt ne tegyen egészségében.
(Hegy
a
.családokban
örvendetes
kedv
van
Szegedi MTK bajnoki
mérkőzése.
keletkezőben az ifjúsági sportok iránt, az
o BAK—SzAK. A holnapi mérkőzést már
nagyrészben Bárczy István és dr. Déri Fe- minden készen várja. Az érdeklődés igen
Szülök és a sport4
renc tanácsnok érdeme, kik a főváros tör- nagy, kivánesian várják sportkörökben
a
Irt
a : Porzsolt Jenő, felső keresk. isk. igazgató. vényhatóságát nagy áldozatkészségre vették SzAK első tavaszi szereplését. A BAK-nak
rá, mely az iskolai és egyleti sportokat hatavaly két csapata járt nálunk; első csapata
.. Mit várhat a nemzeti erősödés fontos talmasan fel lendítette. A családok látván, 4:2 arányban, második csapata 6:4 arányban
foka a szülőktől? Első sorban a;zt, hogy ma- hogy a főváros tanügyi hatósága mily sze- győzött, de mindkét eredmény realitásához
gu
k is .igyekezzenek éppily erősek lenni ós retettel karolja feli az ifjúság sportját, ma- igen sok szó fért. A holnapi küzdelem vatt
Maradni; adjanak példát gyermekeiknek az guk is jobb sízemmel nézik .gyermekeik spor- hivatva végleg tisztázni a z erőviszonyokat.
^készséges életmódra. Továbbá minden szülő tolását. Sőt a főváros hatósága által rende- Remélhetőleg szép számú közönség fogja felprésen annyit a testneveléshez, hogy gyerute- zett iskolai versenyek u t j á n a tanulók sem keresni a SzAK ujszegedi 1 sporttelepét, hogy
g f sportját irányítani, ellenőrizni tudja. Ér- tekintik már a tornatan itást unott tantárgy- buzdítsa kedvenc csapatát. A BAK a követtóklődjenek a szülőik gyermekeik testi fejlő- nak, hanem kedvderítő, erőtadó .szórakozás- kező összeállításban veszi föl a küzdelmet a
nak.
iránt,
SzAK csapata ellen:
(Lássák Ibe tehát a szülök, hogy az erős
A .csöppnyi kis gyermek is örüi erősödé=ó
6
Hofbauer
7 k, büszke erejére, ha 'gyengébb társával testű gyermekben, még ha nem a .legjobb
Knarcer
Balog
foeztet.heti, iA már nagyobbacska fiu hiuság- tanuló is, több örömet találhatnak, mint a
Waldner
Gerő
Deutsch
mutogatja fejlődő karizmait. Vegye ezt véznában, csenevészben, bár jeles előmeneRáezkevy
Székely
Konrád
Moldován
Bódis.
telülben.
A
nemzetek
életének
is
nagyobb
.természetes erősödósi vágyat észre a szülő
biztositéka
az
általános
testi
épség,
pároA
csatársor
a
csapat
legjobb
része.
A
'»e en.gedje csökkenni. Mert az vet gátat
sniva
az
erkölcsi
tisztasággal,
mint
az
érmérkőzést
ifj.
Steinhübel
Zoltán
vezeti.
Elő/folytonos erősödésnek, hogy az ifjú először
telmi, szellemi nagyobb tökély. 'A népek zőleg délután 1 órakor, a Szegedi MTK—
(r,táa, liogy a testgyakorlatdkra szentelt idő
*
okoz szellemi .előmenetelében, másod- lánglelkü vezetői, apostolai születnek, a nép Szabadkai Sport bajnoki mérkőzése kerül
döntésre.
iíá Itte ® nem veszi észre erősödését, A szü- maga nevelődik, fejlődik.
'Minden sziilő, h a gyermekei ós nemzete
o A szegedi úszósport. Különös, hogy
./'mk arra kell tóliát törekedni, liogy egyik
'fi se álljon be kedvcsökkenés a spartek javát alkarja, mindenekelőtt gyermekének Szeged város nagyon kifejlődött sport élete,
fo>t. Ossza be a szülő gyermeke munkaidejét erkölcsi tisztaságáról és testi épségéről gon- sportegyesületeinek elért szép és országos sihogy a' testi és szellemi munka egymást doskodjék. Ez első soriban szülői feladat; az kerei nem 'lelkesítették annyira a komolyabb
^ károsítsák és vezesse a sjwrtolást. ugy, értelmi oktatást, ugy-ahogy, elvégzi aa is- sportxnaneket, hogy az úszás rendkivül egészg
séges sportját szervezzék s egyes port egyey a fejlődés bár lassú, de folytonos legyen. kola és befejezi az élet,

sületek szakosztályainak kezéből kivéve önálló hatalmas egyesületet létesitsenek, Városunkban pedig igen jó anyaggal és nagyon
kedvező alkalommal találkozunk lépten nyomon. A középiskoláik, felsőipari iskola tanuló
ifjúsága nyáranta csaknem minden szabad
idejét fürdéssel tölti s közöttük igen sok jó
uszó ás van. A partfürdő részvénytársaság
meglakulásávai mintegy ötszáz méter ihosszu
kifogástalan uszópálya állhat a rendelkezésre megfelő felszerelésekkel. A mostani rendezetlen viszonyok (között is hajlékra talált
az úszás nemes sportja egy kisded lelkes
csapat körében. Ez a kis csapat, amelyet
csak a lelkesedés s a sportrajongás kötött
össze, rendszeres tréninget tart már csaknem
három éve nyaranta a Regdon uszodáiban,
telente pedig a városi gőzfürdőben. A csapat
tréningje sportszerű szakszerűséget akkor
vett, amikor Tóth Lajos többszörös úszóbajnok Szegedre jött s a legnagyobb tudással és
szerétettel vette a dolgot kezébe..A telkes uszógárda, ahol csak megjelent, mindenünnen a
győzelem pálmájával jött haza. Aradon az
1913, évi folyami úszóbajnokságot Takács
Elemér nyerte meg. Barczány Imre, Kaszta
Jenő, Hódi Pál, szintén érdekes dijakat nyertek ezen a versenyen. Ugyanekkor az országos hölgy úszóbajnokságot nyertük
meg.
Többen szerepeltek még Baján, Rákosiigeten,
s néhány fővárosi versenyen mindenütt respeetabiiis eredménnyel. Stafétájuk elsőrangú Tóth János, Kaszta Jenő, Barczány Imre,
Takács Elemér, Szabó Géza, Saller Tihamér
és Kőrössy Zoltán. Kitűnő hosszutávuszóik:
Barczány Imre, Takács Elemér, Szabó Géza.
Elsőrendű sprint erek: Tóth János, Kaszta
Jenő. Középtávuszó: Kőrössy Zoltán. Tehetséges melluszóiik: Hódi Pál, Götter Imre,
Pottyondy Antal. Hát- és búvárúszóik is kiválóak. A pólóosapat olyan elsőrangú, hogy
a vidék bármely pólócsapatávál felveszi a
versenyt. A versenylátogatás, a tréning feltétlenül szükségessé teszi, hogy ezen különféle sportkörök kebeléibe tartozó kiváló erők
egy külö-n egyesületbe való csoportosulását,
örömmel kell üdvözölnünk tehát azt a mozgalmat, mely nagy hiányt pótlandó a Szegedi Uszó Egyesület megalakítását célozza.
A lelkekben a nemes eszme már gyökeret
vert, most már a szervezés munkája van
hátra, amit azonnal meg kell kezdeni s befejezni. Az aláirásd iveket már ki is osztották
az érdeklődő sportembereknek és ílebet remélnünk, hogy a most már egyesületbe tömörült
úszóink szép dicsőséget fognak hozni városunknak. A létező sportegyesületek részéről
is örömmel látják az uj alakulást, mert ezek
vezetőiben nagyobb az úszás iránti szeretet,
mintsem önző klubérdekben valamelyes akadályt görditetének az alakulás elé. Az előkészítési munka már olyan előrehaladott stádiumban van, "hogy a formális alakuló közgyűlés a közeli napokban megtartható lesz.
Akik tévedésből aláírási ivet nem kaptak,
azok forduljanak Lévay Ferenc dr. Széchenyi-tér 9., I., 6., ügyvédhez, aki a legnagyobb
készséggel áll minden érdeklődőnek a rendelkezésére.
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APRÓHIRDETÉSEK,

Csipkeés szövetfüggönyök
nös gondal vegyileg
títtatnak olcsó árak
tett és rövid idö

külötiszníelalatt

Hajhullás,

hajkorpa

gyorsan elmúlik a Leinzinger-féL „
i n a h a js z e s z " ártal. Ára I kor.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyl-tér.
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LUCZA JÓZSEF
kelmefestő és
vegytisztitónái
Laudon-utca 9., Valériatér sarok.
Telefon 994.
Gizella-tér 3. sz., Baloghalota.
Telefon 1055.
ióküzlet: ZENTA, Főtér
Zenta és Vidéke Takarék
házában. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Szegedi-u. 8.

P
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Hajőszülés

ellen

csakis az ártalmatlan Leitzinger-féle „ H a j r e s t o r e r 1
használja.
Iji Ára 2 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyszertárában Szeged,
fyogyszertárá'
zéchenyi-tér,
520
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Pénz-piac.
A pénzpiac hangulata még mindig kedvező. A (kamattételeik emelkedtek. A kínálat
megcsappant.
A magán-kamatlábak:
Budapesten
37/s%
Bécsben
T/2%
Berlinben
3lA%
Londonban
29/.„%
Párisban
2a/.%
Brüsszeliben
31/» %
Amsterdamban
3s/» %
Az európai nagy jegykibocsátó bank
kamatlábai:
Osztrák Magyar Bank
4Va%
Német Birodalmi Bank
4%
Angol Bank
3%
Francia Bank
3'/•-•%
Deviza-piac.
A deviza-piac élete az elmúlt héten élénk
volt. Külföldi hitelekről még nem lehet beszélni, mivel a kamattételek nem engedik
meg a gazdaságos arbitrázst. A határidőre
csak nagy ritkán fordul elő kötés, a halasztás dijai az átmeneti kurzusok miatt teljesen bizonytalanok. A dunai hajózás megindnltával a lei piac rövidesen megélénkül,
Legutolsó árfolyamok: márka 117.45, angol
font 24.01, párisi frank %.2Tlí, olasz Ura
94.97»/., svájci 95,20, dollár 4981/., rubel 253.35,
holland 198.90, belga frank 94.82'A.
A budapesti gabonatőzsde.
A készáruvásár mai nyugodt üzletmenete folytán a határidőpiacon is meglehetősen
mérsékelt volt a forgalom, a külföldről sem
jelentettek lényegesebb árváltozást, de az
irány mégis elég gyakran változott. Átmeneti lanyhulás után
javult, majd ismét olcsóbbodott a buza ára, még pedig
nem annyira az idegen áruból a legutóbbi
napokban mutatkozott kínálat, mint inkább
a tavaszias időjárás folytán.
iBuza áprilisra 12.39, májusra 12.33, októberre 11.12. Rozs áprilisra 9.31, októberre
8.63. Tengeri májusra 6.74, juliusra 6.84.
Zab
áprilisra 7.63, októberre 7.66. A ikiészárnvásáron változatlan volt az üzlet.
A budapesti értéktőzsde.
A ibécsi sajtóban ma is egyet mást közöltek az orosz készülődésről. Newyorkból pedig igen lanyha jelentés érkezett! A tegnapi
utótőzsdén föllépett javulás ennek következtében ma nem tett előmenetelt, mindazáltal
a határidőre kötött papírok 1—2 koronával
javulták és csöndesen zárultak. A készárupiacon nem volt üzlet. A járadékpiac változatlanul gyönge volt. A zárlat tartott, de
csöndes.
Kötöttek: Magyar hitel 844.50—845.50.
Jelzálogbank
444—444.50. Magyar bank
530.75—532.50. 4 százalékos koronajáradók
82.45—82.55. Városi vasút 331—332. Közutii
vasút 629.50—631. iRimamurányi 664.50—
666.10. Merkúr 275. Hazai sorsjegy 112.75—
113.
A bécsi börze.
Kötöttek: Osztrák hitel 638.50. Magyar
hitel 843. Angló-bank 343. Unió-bank 610.
Banikverein 536. Landesbank 521.50. Dohány
438.50. Alpesi bánya 840. Rimamurányi 663.50
Prágai vasmű 2614. Skoda 734. Osztrák államvasút 713.50. Lombard 104. Déli vasút
244.50. Török sorsjegy 227.50. Márka készpénzért 117.55.
Az irány kedvtelen.
t
ron
tés,
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Árujegyzés.
Budapest—ferencvárosi
zárt sertésvásáfölhajtás déli fél tizenkét óráig: 548 ser10 süldő. Árak: Zsirsertés, fiatal nehéz
fillér; közép 146—158 fillér; könnyű 168

—172 fillér; süldő 132 fillér, élősúlyban, levonássá]. Vásár iránya lanyha. Árak változatlanok.
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Felelős szerkesztő : Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.
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DÉLUTÁN

KATONADOLOG.
Operett 3 felv. írták: Mérei Adolf és dr. Béldi bor.
Zenéjét szerzette: Zerkovitz Béla.
SZEMÉLYEK.
Heltai
Pálma
Déry
Sümegi *
Balázs
Solymosi
Mihó
Virágháti
Antal
Miklósy
Szebenyi

Fucsufu, kormányzó
Nakinak, a leánya
Man-Sing, kinai ifjú
Máriássy László
Bodor Pista
Zabola Péter
Mu-Ci
Pu-Ci
Pimpimpáré
Ping-Pong, igazgatónő
Rózsaméz
ESTE

AZ EZREDES.
Vígjáték 3 felvonásban. I r t a : Herceg Ferenc.
A Konzerv-Huston
Katiié, leánya
Huszti Sándor
Pálma | , e *"yai
Guidó
A csavargó
Martin, szomszéd
Jolin
,
Hidalgó
csavargók
Carmen
Bili

Heltai
Szohner
Baróti
Gömöri
Pálma
Petheő;
Körmendi
Szatmáry
Solymosi
Erdélyi
Martinyi M.
Hilbert

Auer-fény világítási- és
jókarbantartási vállalat.

Szeged, Kosuth Lajos-sugárut 1. szám.
Csillárok, gázfőzők és
mindennemű gázfelszere:: lési cikkek raktára ::
Telefon: 468.

Telefon: 468.

addig legjobb gyógyszerünk a jó táplálkozás*
Ha azonban tulerőltetés, betegségek, vérveszteségek, gondok stb. folytán szerveink
gyöngülni kezdenek, akkor a gyöngeség és
betegség föltartóztathatlanul tör előre. Ha
tehát az ember gyöngül, ha ideges izgalmak,
fej-, hátfájások, fejnyomás, vértódulás, szédülés, átcikkázó idegrángások és fájdalmak,
szívdobogás, álmatlanság, izgató, zavart álmok,
félelmi érzetek gyötrik, ha állandóan lehangolt, életunt, feledékeny, már reggel törődöttnek, egész nap gyöngének érzi magát, ha
étvágytalan, székrekedése, fölpuffadása gyakori, továbbá, ha sorvasztó betegségek folytán legyöngült, elerötlenedett, akkor azonnal
kell oly anyagról gondoskodni, mely a vérizom és az idegek főtáplálékát képezi. Ily
tápszer a hosszú éveken át eszköz ;lt kísérletek alapján előállított Nutrigén, a vér és
idegtápsók királya. Eme kitünö tápszerrel
szerzett tapasztalatairól számol be egy tapasztalt orvostudor egy könyvben. M i n d e n k i ,

akinek erőre, egészségre és gyógyulásra van szüksége, kérje ezt a könyvet és Nutrigén próbát, melyet kívánatra díjtalanul
és
portómentesen
küld meg a

Nutrigén-Vállalat
BUDAPEST, ül., UBrDimaMui 45. I. em. A.

1914. március 8.

DÉLMAGYÍARORSZÁG

TE&EFOH

Délmagyar országi fióktelep,

IS—16.

Uv&tíii,

ftetemes-a.

11. T e l e f o n 833.

Uj szén- és kokszüzlet

3828—1913. végr. szám.

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881- évi
LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré
teszi, bogy a szegedi kir. törvényszók 1913.
évi 9457. számú végzése következtében dr.
Faragó József ügyvéd által képviselt Adler
és Szigeti cég javára 196 kor. 66 fill. s jár.
erejéig 1913. évi április hó 26-án foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 815 kor.-ra becsült kővetkező in-,
góságok u. m.: papir áruk, gépek stb. nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a szegedi kir. járásbíróság 1913. évi V. 801/6. számú végzése folytán 196 kor. 66 fill. tőkekövetelés, ennek 1913.
évi február hó 15. napjától Járó 6% kamatai
ós eddig összesen 103 kor! 40 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig a
fizetett rész levonásával Templom-tér 7. szám
alatt leendő eszközlésére

jegelsörendü porosz fütöszenet,
legelsőrendü porosz kokszot,
faszenet, k o v á c s s z e n e t é s aprított
tűzifát. Sulyhiány kizárva, m i n d e n
8
zsák plombálva van.
8

HsgiibeisQ rendeléseiket kéri

l e d e r I r e r

FARKAS ELEK kir. bir. végrehajtó, SZEGED

Árverési hirdetmény.

Tisztelettel tudatom a n. é. közönséggel,
hogy T i s z a L a j o s - k ö r u t 8 5 . s z . alatt
(Honvéd-tér sarok) tüzelő anyagraktárt
létesítettem. Állandóan raktáron tartok

Histioss szállliás díjmentes.

15
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Tisza üalos-KDPuf 85.
(Honvéd-tér sarok.)
T e l e f o n 13—16. szám

1914-IK ÉVI MÁRC. HÓ 12-IK NAPJÁNAK
DÉLELŐTTI II ÓRÁJA HATÁRIDŐÜL
Thierry A. gyógyszer, balzsama
segítséget nyújt bármely betegség ellen
különösen a légzési szervek megbetege
Jéseinél, köhögés elnyálskásodás, gége
kstarrhus, tüdőbai, étvágytalanság, ross?
emésztés koleraszerli betegégeknél, gyomorgörcs esetén. Külsőleg az összes szájbetegségeknél, fogfájásnál, mint szájviz,
égési sebeknél és kiütések ellen kitűnően
bevált. — 12 kis vagy 6 dupla vagy I nagy
speciáltiveg 5 6 0 K. Nagyobb rendeléseknél jelentékeny árengedmény.

* (jCH O O J
ttfln uSkr Riteam

Thierry A. g y ó g y s z e r é s z e g y e dül valódi Centifólia-kenőcse

legakadályozsmegszüntet vérmérgezésfájdalmas operációkat leggyakrabban Set
eslegessé tesz Használatoa gyerekágyas
-fiknél, fájó emlők tejmeginditásnál, rekedés. emlökeményedés ellen. Orbánc
s 0n ,„ ."',
ieltört lábak, sebek, dagadt végtagok
' m í> t e k ( ré<*. ütés, szúrás, lövés, vágás
allal
ltöo»
v
•uzodás
által okozott seoeknei
sebeknél kitdno
kitünS
n szer
8mn
- 'degen testek eltávolítása
iS»L u í e S- szálka, por, serét, tüske s t b , kiH|n?,e*. karbunkulus, képződmények, valal 6 | " " k ellen, féreg, rothadás, körömgvűlés,
klfitVfA- (gési sebek, hosszú betegségeknéí
'y4«ntiU fölfekvésnél, vérkeléseknél, fülfoaná
>. valamint k i p i l í s esetén csecsemőket
nél stb. stb kitünfi hatású.
v [ c l y á r a K 3'6°
pénz előzetes bekülPóse vagy utánvét mellett kapható.
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•j,, - J S t e n - — Ahol nincs
err

lerakat, ott rendeljünk

y A. „Őrangyal"-gyógyszertárából

^

Sokszorosítások,

másolások.

irógépjavitásoÁ

Amerikai kellékraktár. Állandó gépíró tanfolyam

Szakácsnő,
férjes, gyermektelen, havi 40 K fizetésre
és teljes ellátásra f. hó 15-ére felvétetik.

Pénzügyőri

szakasz

kit űzetik és ahhoz venni szándékozók oly
megjegyzéssel hivatnak meg, ihogy az órmtett ingóságok az 188L évi L X t.-c. 107., 108.
§-a értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén becsáron alul
is elfognak adatni.
Elsőbbséget igénylők ennek, az árverés
megkezdéséig való érvényesítésére felhívatnak, amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, jelen árverés az 1881. LX. t.-c. 120. §-a és az 1908:
XLI. (41.) t.-c'útk 20. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik.
Szeged, 1914. évi február hó 20-án.
FARKAS,
kir. bir. végrehajtó

Szeged, Kossuth Lajos-sugárút 4 0 . s z á m .

közvetlenü

Prcgrada

(Rohitsch-Sauerbrunn mellett.)

a árúház
m e g n y í l t ! ! !
u , h

(ö

Lajos-sugárut 1. szám
*ckner vaskereskedés mellett.)
üjoi szövetek, kézmfiárúk,
Pongyolák, blousok, aljak,
ingek, alsószoknyák,
kötények, csipkék, him*ésgk, keztyük, harisnyák
fet£nindeníéte női és f é r f i
»
divat cikkekben
Pt

s^n olcsó árakkal!
j j e g n y i l t ü !
SBBEaSiSiS&Q&aBEiaEGI

ADLER JÓZSEF
b 0 0 1 t m i & x £ i s e t >

liókja

SZEGED, üeiemen-ii. 4. sz., Dr. Sziráky-ház.

Duoble- és Ti iple-eventek. Halmozott fogadások. Start odds fogadások az összes versenyekre.

v
B

Logeiőnfös&fofe fix fogadások.
*****
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1914. március 8.

DÉLMAG YAKORSZÁG

Szeged szab, kir. város központi

választmányától.

2/1914. k. p. v. szám.

C s o d á s hatásra arcszépitő és finomító

Hirdetés.

A VILÁGHÍRŰ F Ö L D E S - F É L E

Szeged szab. kir. város I. és II. országgyűlési képviselő választó kerületében az
országgyűlési képviselő választásra jogosultak
1915. évben érvénynyel bírandó névjegyzékének a folyó évben eszközlendő kiigazítása céljából a központi választmány a mai napon tartott
ülésében akként intézkedett, hogy az I. országgyűlési képviselő választó kerületi választók
névjegyzékének kiigazításával Tárezay Ferenc
elnöklete alatt Lévay Béla és Balogh Ferenc
tagok személyéből alakított küldöttséget, a
II. kerületi országgyűlési képviselő választók
névjegyzékének kiigazításával Kelemen Kálmán elnöklete alatt Zombory Antal és Hirháger Ferenc tagokból álló küldöttséget
bizta meg.
A küldöttség működését folyó évi márc.
hó 9-én a városi széképület I. em, 18 sz.
helyiségében reggel 8 órakor megkezdik és
befejezik folyó évi április hó 8-án d. u.
1 órakor.
A küldöttségek működésűknek ideje fent
jelölt határidőben naponkint d. e. 8 órától
délután 1 óráig tart.
Mely intézkedés az I. és II. országgyűlési
képviselő választó kerületbeli közönségnek
azzal hozatik tudomására, miszerint az érdekelt választójogosultságra vonatkozó igényüket már ezen munkálatok közben előterjeszthetik a küldöttségeknél.
Szeged szab. kir. város központi választmányának 1914. március hó 6-án tartott
üléséből.

MARGITI Is:

a M a r g i t - c r e m e zsírtalan, ártalmatlan, rögtön szépít. Ara 1 kor.

A Földes-féle fYüsrgit-szappan pár
nap alatt lemossa a szeplőket,, májfoltokat és megszüntet minden bőrbajt.
= = = = = Ára 7 0 fillér. = = = = = = =
Kapható m i n d e n g y ó g y s z e r - t á r b a n ,
drogueriában és if latszerkereskedésben

FÖLDES KELEMEN gyógvswtára ARADOD
Szegeden kapható:
Barcsay Károly, Bcntslk Lajos, Gerle
Ferenc, Leinzinger Gyula, Franki Antal,
Franko Antal, Meák Gyula, Vajda Imre
és Társa drg., Fodor Jenő és Társa drg.

Hl

Kiskundorozsmán kapható:

SZABÓ LÁSZLÓ

gyógyszerésznél.

cipész és orthopéd,

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 felhivom
vizhatlan cipőimre és csizmáimra.

Hirdetéseket felvesz a
kiadóhivatal Kárász-utca 9.

Ara

8

korona.

Egyedárusstás Csorcgrádvármeg<Je
reszere
0

0

műszaki üzletében

SZEGED, SZÉGHEHÜI-IER IG. tt

Xongoratanitás
Szegheő Gyuláné, lakik Zászló-utc*®
7. sz. a. zongoraórákat a d : kezdők 0 ';
haladókat gyakorol, akár saját laka"
sán, de óhajtásra házhoz is megr

őszibaraczkfát,
gytnilcsfi vadonezot,
akáczcsemetét,
p gyökee
rs szőlővesszőtI
•Indeiflk

A

Unghváry Lászl ^

faiskolája Q e g t é d

m

Vénig gyula

polgármester h.

igen olcsón ad

2 óva alatt annyi
ruha mosható, mini
ezelőtt egy szeméi!)
egy nap alatt mosott-

6 koronás rendeléseket bérmentve küld

Bokor Pál,

Xf/ii/i

mosógéppé!!

.Tessék árjegyzéket

F
vegyileg tisztitok és festek

érfi-, nói- és gyermekruhák, pipere dolgod
napernyők, csipke és szövet függönyök, Pa/
nama és mindennemű férfi és női kalapokat kizárólag

testj

meglepő olcsó árakon!

Hűen minta után festek selymet, szövetet, c s i p k é t sbtKereskedőknek és női szalonoknak árengedmény !
^
Gyászesetben szövet és selyem ruhák férfi öltöny0
stb. soron kivül egészben festetnek feketére!
a
A tisztításra átadott férfi ruhák s z a b ó o s z i á l y o o i b a n
leggondosabban ki is javíttatnak.
^
Jó munkáért elismerő levelek az ors z a y
minden részébe!!
a.
Telefon hívásra helyben a ruhákat elhozatom és 0 3
szállítom.
0|c
A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve, vag;
kiváló tisztelettel

Lucza \b%**\
05

vegytisztitó kelme*
Főüzlet: London-utcza 9. — T e l e f o n 994.
Fióküzlet Gizeila-tér 3. - T e l e f o n 1055.
„
S z e n t g y ő r g y - u . 10. T e l e f o n 1281.
V i d é k e n : Zenta, H ó d m e z ő v ó s á - h e l y .

NYOMATOTT

.ffohc

VARNAY L. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, SZEGEDEN, KÁRÁSZ-UTCA 9.
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fomb,

