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Szeged, 1914.

Újoncozás előtt.
Irta: Tisza István.

jjavitások.

tanfolyam.

ila
I. szám.
on: 468.

MM

Itt a tavasz; közeledik az újoncozás
ideje; pár hét múlva megkezdik az ujoncozó-bizottságok munkálataikat.
Ráteszi
kezét az állam a fiatalság színe-javára;
kiragadja őket családi 'körükből, elvonja
a békés polgári foglalkozástól: a honpolgárok legnemesebb, de legterhesebb kötelességét, f^ hazának fegyver alaféti szolgálatát kivánja tőlük.
A besorozott újoncok száma újból
szaporodik. Ebben a z évben csak 2388-cal,
de ez a szám évről-évre emelkedik s 1918föl fogva 13,676 újonccal fog többet kiállítani a magyar nemzet a közös hadser
eg és a honvédség céljaira. Nagy teher,
súlyos adó ez mindnyájunkra nézve. Vétkeznék a magyar nemzet ellen az a kormány, amelyik parancsoló szükség nélkül
r
óná ezt rá, de még súlyosabb, még menthetetlenebb biint követne el az, aki azt a
férhet, amelyre hazánk, tűzhelyünk, feleségünk, gyermekeink védelmére szükség
v
an, nem merné a nemzet vállaira rátákni.
Lássuk tehát, valóban szükség volt-e
er
re a létszámemelésre?
Egy körülmény megkönnyíti ezt a
föladatot. Az ellenzék váltig fogadkozott,
"°gy igy-ugy számadásra von bennünket
e
rórt az uj teherért, de Ígéretének beváltásával bölcsen adós maradt. Még a defegációban azt hirdette, hogy majd megh a t j a ezt a kérdést a képviselőházban, a
to'dőn pedig az ujoncjavaslatnak képviseföházi tárgyalására került a sor, szépen
téol maradt. Kitért a bírálat, elbújt a
a
ró elől. Miért? Bizonyára, mert hadsetogünk szaporításának szükséges voltáról
táeg volt győződve ő is.
^ Valóban, akinek az Úristen szemét és
Szét
|
el nem vette, aki látja a körülöttünk
. °'yó eseményeket s tud józanul gondol° d ni felettük, nem hunyhat szemet az
az igazság elől, hogy ha a békét és
a
zán,k biztonságát kockára tenni nem
a
b 1uk, ha azt akarjuk, hogy becsüljék
rótaink szövetségünket és tiszteljenek
b
^pnünket ellenségeink, legalább ebben a
^ ^'fékben fejlesztenünk kell katonai erőnVéd.Két

ujo
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évvel ezelőtt alkottuk meg az uj
Jelentékenyen emelte az

J * * számát az is. Helyrehozta husz
s *ndő mulasztásait, megfelelt az akkori
v a ? ,sfégfétnek s azok, akik ennek megszatáon íí'lt k é r t é k a "emzettől, jó lélekkel
kiéi l a t t ák, hogv azzal hosszabb időre
a katonai biztonság követei-

ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN
egész évre . K;28-- félévre . . K 1 4 . negyedévre K T— egy hónapra K 2 40

III. évfolyam 63. szám.
Fájdalom, azóta minden megváltozott. Kitört a Balkán-háború. Világrenditö
események folytak le szomszédságunkban.
Óriási eröfeszitéseket tettek a déli határainkon fekvő kis államok és közülök éppen azok nőttek sóikkal nagyobbra, amelyek adandó alkalommal ellenünk fordíthatnák megnövekedett erejüket.
Ezek az események és a háború katonai tanúságai ujabb tevékenységre indították a nagy államokat is. A német, a
francia, az orosz birodalom lázasan fegyverkezik. Százezrekkel szaporítja állandó
hadseregét, túlszárnyal és uj,abb erőfeszítésre kényszerít bennünket.
Főleg három irányban kell előbbre
haladnunk.
Mindenütt szaporítják a géppuskákat, ut- és sáncépitő, vasúti, távirász, rey
pülő- s más műszaki csapatokat, amelyek
az újkori tudomány vívmányaival erősitik a csapatok katonai erejét. Ezeket a
különböző műszaki csapatokat kellő rnenynyiségben kell fölállítanunk nekünk is,
mert különben óriási 'hátrányba jutva mészárszékre visszük vitéz hadseregünket.
Szaporítanunk kell továbbá a tüzérséget is. Hajdan 24 ágyú volt e g y gyaloghadosztályhoz beosztva. E z a 'szám (fokozatosan 36-ra, 48-ra, 60-ra emelkedett.
Van olyan állaim, amelyiknek minden hadosztálya (mintegy 15,000 ember) 72 ágyúval rendelkezik. Már pedig nemcsak az
ágyuk száma emelkedik, hanem azoknak
romboló ereje és a csaták sorsára gyakorolt döntő hatása is. A legújabb felfedezések óriási mértékben 'tökéletesítették
az ágyukat. Messzebbre, pontosabban lőnek s a szétrobbanó ágyúgolyók öldöklő
hatása sokkal nagyobb, mint csak pár évvel ezelőtt. Megmutatták az utolsó csaták,
hogy fontosabb szerephez jutott a tüzérség, mint bármikor azelőtt s hogy hiábavaló mészárlásnak teszi ki magát az a
hadsereg, amelyiknek gyöngébb tüzérsége van. Ilyen körülmények között fel kell
hadosztályonként 60 ágyura emelnünk a
mi tüzérségünket is.
Végül a gyalogság létszámának némi emelésével gondoskodnunk kell határaink biztonságáról is. Nálunk az uj védtörvény alapján is csak 93 főből áll egy
gyalogszázad. A többi nagy államokban
a gyalogszázad rendes létszáma 120 és
140 között váltakozik. De ez nem elég.
160-tól 200 főig emeltettek föl a határon
levő hadtestek gyalogszázadai, ugy, hogy
azok jóformán hadilétszámon állanak ma
is s bármely pillanatban betörhetnék a
szomszéd területére. Kell-e, sokat fejtegetnem, milyen veszélynek tesszük ki magunkat, ha 93 főből álló századokat állítunk
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Kedd, március 17.
szomszédainknak ilyen erős csapataival
szembe?
t
Hogy milyen káros ez, azt a mult
télen mutatta meg a tapasztalás. Hiszen
az akkori bizonytalan külügyi
helyzet
mellett is csak azért kellett annyi tartalékost behívnunk, mert a határon levő
csapataink ezzel a kis békelétszámmal bírtak. Ezért dobtunk ki *300 milliót; ezért
kellett annyi derék magyar családnak nélkülöznie, fáznia, koplalnia, szenvednie a
tél és tavasz hosszú hónapjai alatt, akinek családfentartója Bosznia bércei között v a g y a lengyel határon őrködött hazánk biztonsága felett.
Ezt a veszélyt akarjuk elkerülni, ezt
a csapást akarjuk « nemzet fejéről elhárítani, amidőn legalább százhúsz főre emeljük fel a határon levő csapatok gyalogszázadait. Messze maradunk igy is a francia, német vagy muszka csapatoktól. Hiszen szegény létünkre nem vehetjük föl a
versenyt velük, de megtesszük a legszükségesebbet s elérünk annyit, hogy amint
sötét fellegek tűnnek föl a külügyi helyzet
láthatárán, ne kelljen mindjárt fegyverbe
szólitanunk családos rezervisták százezreit.
Foglaljuk össze a mondottakat. Mire
szolgál ez az ujabb létszámemelés:
Először arra a célra, hogy a mi hadseregünk is fel legyen tüzérséggel és műszaki csapatokkal ugy szerelve, mint
a
többi nagyhatalom serege. Ezt pedig meg
kell cselekednünk, hogy a veszély percében ne kész veszedelembe rohanjunk, hanem a győzelem reményével vehessük fel
a küzdelmet.
Másodszor arra, hogy
rezervisták
behívása nélkül

határainkat
biztosítsuk.

Ezekért a célokért volt feltétlen szükség a létszámemelésre. A lehető legszűkebb mértékre korlátoztuk azt, amidőn
végeredményben 31,000 főre állapítottuk
meg az ujoncemelést Magyarországra és
Ausztriára együttvéve, amiből Magyarországra 13,676 fő esik. Hogy ez súlyos teher, azt senki sem érezheti jobban a kormánynál, amelyik az egész
felelősséget
viseli. De vájjon csak egy olyan tél is,
mint amilyen a tavalyi volt, nem hárit-e
sokkal nagyobb terhet az államra s az
egyes családokra, mint ez az egész ujoncemelés? És vájjon nem akkor érdemelne-e
gáncsot a kormány, nem akkor vonná-e
méltón magára a nemzet lesújtó Ítéletét,
ha meg nem tenné azt, amivel az ország
biztonságának tartozik? Hiszen a békének nincs nagyobb biztositéka, mint ha
erősnek tudnak bennünket; ellenfeleink
harci kedvét mi sem fokozhatja annyira,
mintha hadseregünk szervezésében
nem
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tartunk lépést velük. Már pedig minő csekélység a béke minden terhe, fáradalma,
szenvedése a háború borzalmaihoz képest!

Szeged nagygyá fejlesztése.
Elmondta: Nagy Gyula királyi főmérnök.
IV.
A tisztán téli kikötő Létesítésére a közel
2.0 millió m.' földmozgósitást és terméskőmunkálatokat számítva 3.9 millió korona irányoztat-ott elő. — Figyelembe veendő azonban az a körülmény, liogy az innét kikerülendő és a berendezéshez nem szükséges 1.5
millió köbméter földanyag igen hasznosan
felhasználható lesz. — Az álLamvasuti építkezéseknél átvétetnék ebből mintegy 1.0 millió m3, köb méteren kint 1 koronával. — Ennél figyelembe veendő, hogy esetleg egyelőre csak az egyik medence létesítése is megfelelő lenne, hogy abból a vasnuti feltöltések
földanyaga sürgősen kinyerhető legyen. —
0.5 millió köbméter pedig a város részéről az
alsóvárosi részeknek és a rendező pályaudvarig terjedő moesaras területeknek haszonhajló feltöltésére volna felhasználható. —
Végrehajtható lenne ezen feltöltés 1916—18.
években, évenkint 200,000 korona költséggel.
— Eltekintve azon körülménytől, hogy ezen
alacsony vijzátláscs betegséget terjesztő területeket ugy egészségi, mint szépészeti szempontokból amúgy is felkellene tölteni, ezen
befektetés, ideiglenes és haszon haj tó; mert
az igy feltöltött területeket legalább kétszeres árért mint ipartelepeket, vagy a létesítendő munkásliázak elhelyezésére lehetne
felhasználni.
Az igy visszanyert 1.5 millió koronán fölül maradó 2.4 millió korona kiadás legnagyobb részét állami kotrások révén segélyként lehetne megnyerni. — A városnak tehát
a 43 hold terület feláldozásán kivül 3—4 évre
szóló időtartamra alig kellene valami tényleges kiadást szenvednie.
Az ekként létesített téli kikötőnek kereskedelmi kikötővé való fejlesztését a kereskedelmi kormány várható támogatása mellett

Napoleon-karrikaturák.
John Asthon gyűjteményéből átdolgozta:
Zsoldos Benő.
I.

A világhódító Napoleon alakja, — mely
körül régtől fogva egész óriási könyvtárak
•képződtek s a rá vonatkozó irodalom szerte
a világom egyre nő, — mindenképen érdekes: alkár a tárgyilagos komoly kritika és
oknyomozó történetírás szemüvegén át, akár
pedig a humor és szatira homorú tükrében
szemlélgetjük. Egy szorgalmas és éles szemű angol „literary gentleman": John Ashton
egy rendkivül érdekes gyűjteményiben ismerteti mindazokat a szatírákat és karrika'turákat, amelyek időnként, az I. Napoleon
személyére és élettörténetére vonatkoztatta
az aingol nagy lapokban megjelentek. E gyűjtemény ismertetésének javarészét — természetesen stílszerű 'tömörítéssel — átdolgoztuk s időnként e helyen közreadjuk. A
humor és szatira jegyében született, ezek a
mozaikdarabok mind hozzájárulnak a nagy
ember földi alakjának minél' tökéletesebb
megrajzolásához. S a mellett érdekesek és
mindenekfelett — 'tanulságosak.

1918—19. években mint liaszonhajtó befektetést kell végrehajtani.
Ideiglenes költségre évenkint mintegy
200—200000 korona kellene.
VI. Város rendezés és feltöltés.
Mielőtt ennek a részleteivel foglalkoznánk, egyet-mást kívánok elmondana az „eszményi nívóról,"
Az „eszményi nivó" tényleg „eszményi",
mert valóságban már kezdettől fogva nem
lett betartva; s tényleg teljességében ki is vihetetlen. Felesleges, célra nem vezető, igen
költséges, sőt káros hatású. Alapját a város
árvédelmi helyzetének megjavításában és az
egészségtelen mélyedések eltüntetésében kapta. E feltételeknek a mai állapotuk szerint
meg nem felel és a tényleges árvédelmi müvek teljes biztositásától elvonja a figyelmet
és költséget. Ezenkívül szaporítja a lefolyással nem biró területeket. Az általános nivóemelést szépészeti, egészségügyi szemponton
kivül főként az u j csatorna hálózat elhelyezése határozza meg. Mindeme szempontok a
jóval alacsonyabb sziikségbeli feltöltési magasságot teszi kívánatossá.
A nivó célszerű leszállítása magánosokra
nézve nagy károsodástól való megszabadulást, a városra nézve pedig mintegy 9.0 millió korona megtakarítást
eredményezne.
Megjegyzem e helyen, hogy a két nivó közötti átmenet szépészeti szempontból ,is teljesen megoldható. Végül a leszállított nívóval a szükséges feltöltést kellő idő lefolyása alatt keresztül lehet vinni; mig amazt talán soha. A feltöltés módozatairól később fogok szólani.
a) A város általános rendezésének még
ma is annyi részleteivel vagyunk adósai,
hogy szinte nehéz a kellő sorrendet megállapítani. Nézetem szerint elsősorban már a
folyó évben kezdődőleg: a tüzérlaktanya létesitésével, a rakpart meghosszabbításával
és az ezen szakaszon lévő árvédelmi töltés
kiiegészitési munkáival kapcsolatosan a felső
Tiszapart és a Maros-utea környékének rendezése veendő kivitelre. Ahol különös gond
fordítandó a parton lévő közlekedő ut kellő
szélességben való kiépítésére; költségesebb,
de célravezetőbb, díszesebb lenne a védőpartfal kellő meghosszabbítását keresztülvinni.
Első izben erre 100.000 kor., mig a további

három éven át 80—80.000 kor. tiszta kiadás
vehető számításba.
ib) Másodsorban, mondjuk jövő évben
kezdőleg az épülő fogadalmi templom és a
zenepalota létesítésével egyetemben a Hidtértől a Gizella-térig terjedő városrész rendezését kellene foganatositani. A fogadalmi
templom építése dicséretes buzgalom, azonban eltekintve, hogy az általam már említtetett .létesítmények valamennyije fontosabb
és szükségesebb alkotás, mint ez; ezen városrész radikális rendezése a „zenepalota" felépítésével kapcsolatosan még kívánatosabb,
mint maga a templomépítés.
Az itten előálló nagymérvű kisajátítás
és rendezések keresztülvitelére szükségelt l-5
millió korona költség 1916—18. években /
osztva .nagyrészben visszatérülő lenne az ü
telkek óriásilag emelkedő árából, melyet különösen lehetne fokozni az itteni u j építkezésekre kieszközlendő kivételes adómentesség
gel. — Ez lehetne a jelzett 4 éven belül építkezők részére 25—30 év is.
A zenepalota jóváhagyott terv szeri fi1
600000 korona, költsége is jó részben vissz8'
térülő lenne, mert a várható államsegélj
elmaradása esetén; tandijemelkedés, bolt 05
hangversenyterem bérekből stb., az öas&f
nagy része tőke törlesztve lenne. — Ennek
tesitése 1915—17. években történhetne.
c) Minél előbb létesítendő lenne az ált8'
lánosan óhajtott „Vásárcsarnok" ,is. —
közgazdasági és kereskedelmi szempontokba1
igen fontos önmagát majdnem teljesen tőketörlesztő alkotás, a Rákóczi-tér és környék6"
nek fellendülésén kivül hivatva volna S z / "
den a piac kérdés rendezését is elősegite/
Folyó évben nyilvános pályázat utj8"
terv lenne készítendő, begy 1915. évben
MÁR

az épités megkezdhető legyen. — 1915. /
szükséglet mintegy 500000 korona, mig l91
—17. években egyenkint hozzávetőleg 1
millió korona.
d') A negyven éves árviz forduló előtt kf
éptendő lenne még a II. városháza is. — /
zetem szerint leggazdaságosabban
akké8'1
hogy a Püspök-tér hasznosításából a váró
ház háta megetti Feketesas-utcai telkek /
tetnének meg, ahol közvetlen összeköttet^
sel a központtal az összes szükséges hivtó3
los helyiségek nyerhetnének megfelelő elll'V
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Napoleon második házasságának idősza- I lölöm őt az éhségnél vagy a betegsége]
kában. különösen bő aratása volt a karrika- Pusztuljon el a családja, kezdődjék ádáz 8
tura-rajzolóknak. Ebből az időből való a ki- rag e pillanattól kezdve a mi házaink *
váló angol karrikaturistának, Rowlandson- zött!
..
nak az a rajza, melyet a Napoleon második
Egy álak, valószínűleg valamelyik
házasságának megkötése után pár hétre, sáli, e jelenet alatt, biztomslág végett 9
1810. május 15-én tett közzé a „Times"-ban. függönyök mögé húzódik . . .
»
Tudjuk, hogy a polgári házasságkötés ISt.
Ugyancsak Rowlandson rajzolta
Glou-ban április elsején, az egyházi esküvő kamkáturát is, amely a kis „római kirótt
pedig ,a Louvre 'kápolnájában; másnap, áp- születése alkalmából jelent meg a Times-"9
rilis 2-án ment végbe.
1811. április 9-én.
eH
Ezen a rajzon a fiatal asszony: Mária
E rajz a kis Napöleon-csemetét
Lujza szinte tombol a haragtól. Valóságos meztelenül, azonjbam ördög-lábakkal ás
furia-képet öltve, Tallevramdot, a nagy dip- dög-farkkal ábrázolja. Gsak egy g.al'1 ^
lomatát a földre teperi s a királyli pálcával a szemes -kalpag van a csecsemő fején- %
fejére csap. Tallevraind ijedten meglapul és tenyeres-talpas dada a bölcsőben levő 3
ezt sóhajtja:
vánkoson épen bemutatja a kiis £yerfzeH
— Ó mindnyájunknak meg fogja adni apjának, Napoleonnak. A bölcső oldalán %
a végső csapást'! Én meg soha sem fogok a szavak olvashatók: „Devil's iDarling; té
többé felkélnli! . . .
ördög kedvence.) Napóleon a g y e r m / ;
Mária Lujza ezalatt letépi császárnői ba berendezéseit szemlélgeti s valami1 tóté;
koronáját 'és Napóleonhoz készül azt dobni, res bort főz egy ilyen föliratú edény y
az utóbbi pedig, — nem vélvén tanácsosnak „Francia vér" s a mellette levő p o ^ t ó 3
az ellenmondást, — egy karosszék háta mö- mélyből' majd a kis gyerek inni fog> fo^
gé ugrik s igy kiált a még mindig a földön föliratot viseli: „Keserű pohár."
N a «
lapuló Tallevrand félé:
diadalittasan fordítja örömtől ragyog 0 , 1 /
— Oh Tally, Tally, rise aud rálly! (Oh, a gyermek felé. A pápa pedig térden
Tally, Ta'lly, kelj föl és védelmezz meg!)
áldást oszt.
. rei3
Mária Lujza pedig dühösen átkozódik:
Néhány nap múlva, 1811. április
>
— Jupiter fejére mondom, jobban gvil- egy ujabb karrikaturá'ti tett közzé R£.

első kézből, nagy választékban csakis az
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lj kaphatók,

esetleg

részletfizetés

^

lyezést, a városi bérház pedig átjavítva bérlet utján értékesíttethetnék. — .Erre 1917—18.
években kellene mintegy 1.2 millió korona.
—• Ennek jórésze .is tőketörieszthető lenne a
bérház jövedelemből és a most több helyen
bérelt hivatalos helyiségek megszűnő bérösszegeiből.
e) A vágóhíd végleges kiépítése az ezen
környéknek rendezésével szintén keresztülviendő, — 1915—16. években 350000 korona
költséggel.
(Folytatása következik.)
HMINIUHUIIHUUIIIUIIUUIIIUIIIHMIMIN

A Nemzeti

Munkapárt értekezlete.

Az országos nemzeti munkapárt ima este
nyolc órakor körhelyiségében, értekezletet
tartott, amelynek 'tárgya a kereskedelmi miniszter jelentése volt a különféle helyi vasutak engedeimezése ügyében, valamim! az
1911. évi zárószámiadás és ezzel kapcsolatban az állami számvevőszék több jelentése.
Albánia, uj fejedelemség. Durazzóból
jelentik: Turkán basa tegnap a kabinetalakitás dolgában több .személlyel 'tárgyalt és
a kabinet ma meg is alakult. A kormány a
következő lesz: 'elnökség és külügy: Turkán
basa; hadügyminiszter: Esszád basa; belügy miniszter: Mehdi Traseri bég; közmuinkaügyi miniszter: prózánál Hasszán bég;
közoktatásügyi miniszter: Zurani István;
Pénzügyminiszter: Szurreja Flóra 'bég és
földművelésügyi miniszter: Turtuli. — A fejedelmi pár tegnap udvarával és Esszád basa tábornokkal az ortodox templomba ment,
ahol istentisztelet volt. A templom bej árat ánál a metropolita több ortodox pappál fogadta a fejedelmi családot s a templom kijelölt helyére vezette. Az istentisztelet alatt
'mát mondtak a fejedelmi családért. A metföpol'ita ezután beszédet 'mondott, amelynek
végén a templomban megjelent tömeg lelkesen kiáltotta:
— Éljen a király! Éljen a királyi csatád!
,
-

^oii Mária Lujzáról és a kis római királyról.
Az
anya, kissé fogyatékos reggeli öltözetben
karosszékben ül. Kis fia az egyik térdén
U
D fején nagy tollas Napoleon-kalap; az
e
kyik kezében pedig hatalmas tőr, melyet
purásra emel Mária Lujza felé, aki ijedten
'fözódik hátrább a karosszékben. Arckiiíejefésén látszik, hogy meg van döbbenve visító sarjadékának ilyetén vásottsága miatt.
A r
ajz alatt Mária Lujzának ezek a szavai
Olvashatók:
— Senkiinek sem oly átkozott itt a hely|'ete> mint az enyém! Éjjel-nappal beoézgetri
ilyen sárkányt, — a Iklis ádáz gazember féklelenkedik akkor is, ha eszik, - - nézd,
uicsoda durva cslntaianság ül a homlokán,
"h és boszu csillog a tekintetében, igazi po, ontya és hajtása a zsarnok apjának. Sőt,
a°st látom -csak megint, ez igazi képmása
4
kV apjának, az ördögnek!
Ezeket a kiíakadlásokat bizonyára nem
uiami kellemes lehet hallgatni iNapóleon'tőzveakli í é l i g e g y f ü g g 5 n y niégö vaun rej.
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'helyütt nem állhatom meg, hogy szótegyem azokat a feljegyzéseket, meMadame Junot memoárjaiban OlvasNapoleonról, mint atyáról.
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Csemcgellzletben
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Politikai hirek.
(A képviselőház munkaprogramja. — A
pénzügyminiszter expozéja. — Törvényjavaslatok. — Ellenzéki mesterkedés.)
(Saját tudósitónktól.)
A képviselőház
keddi ülésén folytatja a miniszterelnöknek a
román paktum ügyében tett nyilatkozata felett megindult vitát. Minthogy az ellenzék
•részéről még több szónok van hátra, valószínű, hogy a vita szerdára is áthúzódik.
A vita befejezése után, amikor a napirendre kitűzött vicinális javaslatokat is letárgyalták, ja Ház húsvéti szünetre oszlik
szét. A képviselőház bizottságai a húsvéti
•szünet alatt is dolgoznak, mert Teleszky János pénzügyminiszter közvetlenül a román
vita befejezése után be fogja terjeszteni a
költségvetési javaslatot az 1914. julius elsejétől 1915. junius 30-ig terjedő esztendőre.
Ez't a budgetet letárgyalja még a szünet
alatt a pénzügyi bizottság. De Balogh Jenő
igazságügyminiszter gondoskodott
arról,
hogy az igazságügyi bizottságnak is legyen
dolga, ö is beterjeszt még a húsvéti szünet
előtti két Törvényjavaslatot. Egyik a becsület
védelméről, másik pedig a hatósági személyek védelmezéséről szól.
A szombati, minisztertanács, mint beavatott helyről halljuk, hozzájárult a becsület védelméről szóló törvényjavaslat előadói
tervezetéhez és igy azt a Ház egyik legközelebbi ülésén, az Igazságügyminiszter elő is
fogja terjeszteni.
A minisztertanács az igazságügyminiszter egy másik törvénytervezetével is foglalkozott, amely a hatósági személyek fokozottabb védelmét akarja biztosítani. Ez a javaslat is, ép ugy, miint a becsület védelméről szóló, a büntetőtörvénykönyv egyes szakaszainak részleges módosítását foglalja
magában. A büntetőtörvénykönyv általános
Mikor Madame Junot Franciaországba
visszatért, Napoleon't külsőleg nagyoni megváltozottnák találta. Arcvonásai atyai kifejezést öltöttek. Micsoda szép gyermek volt a
kis római király! — mondja Junot. — Mily
kedvesen nézett ki, mikor a Tui'lterliák kertjén keresztül hajtott kagyló-alaku calécheában, melyet két fiatal őzike húzott. Ezeket
az őzeket Francom tanította be s nagynénje,
a nápolyi királyné ajándékozta neki. A kis
Napoleon Cupido ama szobrainak egyikéhez
hasonlított, melyet akkortájt Herculannm
romjai között fedeztek föl.
Egy napon Madame Jumötl meglátogatta
a kis római királyt. A szobában, ott volt a
császár, Napoleon is és épen fiával játszott,
miután, — jegyzi meg Junot csípősen, — ő
mindig játszott azokkal, akiket szeretett, vagyis hogy inkább boszantotta őket. A császár
lovagoltatta a fiút s egy ostorkát! tartott a
kezében. A gyermek kinyújtotta utána a kicsiny kezét s mikor sikerült az ostort megfognia, nagy nevetésben 'tört ki s ugyanekkor megölelte az apjlát.
— Ugy-e szép fiu. Madame Junot? —
kérdezte a császár. — Meg kell vallani, hogy
az!
iMadame Junot minden hízelgés nélkül

MINDENÜTT KÉRJEN HATÁROZOTTAN

reformját megelőzőleg a hatósági erőszakra
vonatkozó szakaszok is külön' törvényben
módosíttatnak.
A törvénytervezet, hir szerint, szigorltja a hatóságii személyek ellen hivatali eljárásuk közben intézett szóbeli és tettleges sérelmek büntetésére vonatkozó tételeket, szabályozza, bogy kik tekintendők hatósági
személyeknek és e tekintetben mint ujitás
szerepel, hogy a hatósági személyek
közé
sorozza a képviselőház Összes funkcióban levő alkalmazdttait,
köztük a háznagyot, a
mikor országgyűlés nem létében, a törvény
szerint a háznagy intézi a parlament adminisztratív és egyéb ügyeit.
A hatósági személyek védelméről szóló
törvényjavaslatot szintén a legközelebbi időben fogják a képviselőház elé terjeszteni.
Zágrábi jelentés szerint a horvát-szerb
koalioió és különösen a magyar országgyűlésre megválasztott horvát képviselők körében nagy megütközéssel tárgyalják a horvát
és a magyar ellenzéki pártoknak és ezek
sajtójának eljárását, amellyel a horvát-szerb
koalíció működését megnehezítik
és főkép
ugy Horvátországon, minit Magyarországon.
meggyanúsítani törekszenek. A magyar ellenzék e 'tekintetben egy követ fuj a horvátmagyar közjogi kapocs nyilt ellenségeivel,
amikor segíti őket abban, hogy otthon Horvátországban a horvát ügyet eláru'lóknak
tünteti föl a kiegyezés alapján álló horvátszerb koalíciót, amely e tekintetben túltesz
a régi horvát nemzeti párton is, itt Magyarországon pedig ugy állítja oda a koalíciót,
hogy csak színleg paktált a magyar kormánnyal, de valójában nagyhorvát elszakadási terveket főz. Ezekre az átlátszó manőverekre elég egyszerűen rámutatni, komoly
politikai körökben úgyse szárnitha'tnak hatásra.

mondhatott igent, mert a kis király valóban
nagyon édes gyermek volt.
— ö n nem volt akkor Párisban, mikor
a fiam született, — folytatta a császár. Azon
a napon tanultam meg azt, hogy mennyire
szeretnek engemet a párisiak. Mit mondott
a hadsereg a gyermek születésére?
Madame Junot azt felelte erre, hOigy a
katonák néhány napon át! valósággal el voltak ragadtatva.
Napoleon örömében megcsipkedte a fiu
.arcát és az orrát. A gyermek visított.
— Jöjj, jöjj, — szólt a császár; — azt
hiszed, hogy téged sohasem bántanak és a
királyok kiabálnak?
Napoleon a fiát! a karjaiba szokta venni
és a levegőben lóbázni. A gyermek ilyenkor
kacagni szokott, mígnem a .szemei könnybe
borulnak a nevetéstől. Olykor a császár egy
nagy tükör elé viszi s .az arcával mindenféle
'torzfintonitásokat csinál; mikor pediig a .gyermek fél és sírásban tör ki, ezt szokta neki
mondani:
— Mit, te sirsz? Egy király, aki sir!
Szegyeid magad, szégyeld magad! . . .
Rowlandson további karrikaturáiról legközelebb.

m

SZT. ISTVÁN (J (J p | fl IH alátaSÖl*t.

™

ÓVAKODJÉK

•

UTÁNZATOKTÓL!!

4.

DÉLMAGY ARORSZÁG

SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET
OOOO

Színházi műsor:
(KEDD: Mértföldikövek,
szinmü.
'A
Góth-páv vendégifölléptével. RérLetszünet.
SZERDA: Az ezredes, vígjáték. Párat-

Hcdd 1Hn ft szerda 18-án
XftszgBzSdfo sláger!

CSÜTÖRTÖK: Ocskay Kornél vendégföllépté vol: Dollárkirálynő,
operett.
Páros s/s.
PÉNTEK: Denevér, operett. Páratlan s/s
SZOMBAT: Nemtudomka, operett.
Páros i / s .
VASÁRNAP este: Nemtudomka,
operett. Páratlan "/».

A Oótli-pár vendégjátéka

jWagyar fílttt.

liliom.
Birf Cajos szintnSvt 4 fcK.

£ISadjá| a Magyar színház
tagjai, m m B e ö t h y
Zászló igazgaltVal.
A felvétett
s Pafhé-gyár készítette.
Szenzációs dzsungel dráma.

Karc a
ítndaíaHHaí
Dráma 3 felvonásban.

£!ö'adásoH 5, 7 fc 9 óraljor.

Telefon 11-85.

A zöld frakk szatirai hangulatában lát
tuk viszont a Vigszinház. kitűnő művészeit,
Góth Sándort és feleségét, Kertész Ellát, a
kiknek játéka, ünnepnapot jelent a színházra. A szegedi közönséget régi lelkes rajongás fűzi a vendégekhez. Jöttükre megtelik a
nézőtér az utolsó homályos zugig és az est
hangulata színessé, izgalommal fűszerezetté
válik a puszta megjelenésük által.
A müvészpár játékstílusa az utóbbi időben változáson ment keresztül. Akik ismerik
a Góthék egy évtizedes, leszürődött, nemes
formájú realizmusát, azok meglepetve 'fedezhetnek fel u j értékeket az ő művészetükben. Alakjaikat azelőtt feltétlen nagy komolysággal, hűséggel, a jellemzésnek tudatos
és átérzett felelősségével
játszották meg;
mindent rábíztak az iróra ós becsületes szerénységgel rendelték alá egyéniségüket a
magasabb céloknak. Ma már felhagytak ezzel a stílussal és erőteljesen, szinte hevesen
viszik bele a játékba művészi egyéniségüket.
Amit Flers és Caillavet pompás vígjátékában produkálnak, az a művészi szépséggé
emelt groteszksóg maga; csupa erős szin,
csupa nyers szépség, a brutális komikum
biztos és kiszámított liatásu szemfényvesztése az egész.
A darabra, melyet egyébként a mi színészeink is igyekvő gondossággal játszottak
meg nemrégiben, szinte alig ismertünk rá.
Az ilyen vígjátéki szerepeket, melyek önként kínálják a kész színpadi sikereket, előszeretettfel szokás átjátszani a bohózati stílusba. Góthék nem játszották bohózatnak a
darabot, teljes meggyőződéssel benne éltek
szerepeikben ós mégis hatványozottabb mértékű vidámságot tudtak belőle kicsiholni.
Ahogyan Góth Sándor a nehézkes felfogású,
hetykén dicsekvő, öntelt akadémikust játsza,
az maga a legfényesebb jellemzés. Kertész
Ella pedig, kinek játékmodora sokáig magán
hordta a betanultság, a sziv nélkül való, értelemmel kiszámitottság jellegét, ma már elsőrendű színjátszó képesség, ikiinek eredetisége és gazdag invenciója kétségen felül áll.
Az előkelő szerelmekben utazó hercegnőt
annyi fölénnyel, oly tökéletes eleganciával
és finomsággal játszotta meg, hogy a közönség valósággal elhalmozta tetszésének jeleivel. Külön szenzációt keltett pompás ruháival, melyeket rendkívüli sikkel, tud viselni.
Az előadás értékes lendületet kapott a
vendégek játékától; sikere volt Tallián Annának, mikor természetes beszédre kedve és
alkalma kínálkozott,
továbbá a
jKunpás
maszkban játszó Barótinak; ellenben Mihó

1914. március 21.
ebben a szerepében abszolúte nem tud érvényesülni. A közönség kitűnően mulatott a
darab pompás fordulatain és őszinte lelkesedéssel tapsolt a kitűnő vendégeknek.
* Ocskay Kornél .vendégszereplése. A
színházi iroda jelenti: A legélénkebb érdeklődés nyilvánul meg Ocskay Kornél csütörtöki vendégszereplése iránt. A fiatal színészt
annak idején a város külön ösztöndíjjal támogatta, jóllehet Szegednek nincs olyan alapítványa, amelyet a színészi pályára készülők igényelhetnének. Ocskay azonban oly-®1
feltűnést keltett a Zeneakadémia operai szakán, mint annak egyik leghivatottabb növendéke, hogy a város kénytelen volt eltérni a merev szabályoktól. A hozzá fűződő re*
menyek azóta mind beváltak. Ocskay ezidőszerint még karrierje kezdetén van s a temesvári színtársulat tagja, csütörtökön Pe"
dig bemutatkozik szülővárosa közönségének
is, amely eddig csak jó hire után ismerte.
A Dollárkirálynő Dénes szerepét játsza, a
mely különösen alkalmas gyönyörű tenorja'
nak érvényesítésére.
A végső határ. Londonból jelentik : Churchill tengerészeti imlnliisziter tegnap iBradfordiban beszédét mondott, melyben a tclbbé*
között kifejtette, 'hogy a miniszter elnöknek a
homeruie ügyben tett ajánlata nagy lépte
előre. Ezzel azonban a kormány elment a
végső hdtárig. Az ulsteriek fenyegetései az
angol kormányt! nem /rémítgetik, amely minden; erejével azon 'lesz, hogy a törvény uralma és az állami rend föntartassék.
Az olasz válság. Rómából jelentik: Az
uj kormány valószínűleg szerdára megalakul1. Salandra kijelentette, hogy a politikai
helyzet megkívánja a liberális pártok /tömörülését és m/unkája ebben az irányban folyik. — A Giornale d'Itália jelenti: San Gih'
liano márki külügyminiszter késznek /nyilatkozott, hogy a Salandra-tkaibinetben megtartja tárcáját.
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Kilépnek a tisztek.
— A hadtestparancsnok rendelete. —
(Saját tudósítónktól.) Az Országos Kaszinó és a budapesti 'hadtestparancsnokság
közt folytatott! tárgyalásokait most követte
egy rendelet, amelyet felsőbb utasításra
Terstyánszky
hadtestparancsnok megküldött az összes budapesti hadtestparancsnokoknak. A rendelet igy hangzik:
„Utasítom
a
parancsnokságot,
hogy parancsolja .meg az alája tartozó
tisztek közül azoknak, akik tagjai az
Országos Kaszinónak, hogy onnan kilépésüket minden indokolás nélkül jelentsék be."
Ebben a rövid parancsban ér végét a
kínos ügy. Amint a szövegből látható, a kilépésre csupán a tényleges tisztek kaptak
utasítást, a tartalékos tiszteket azonban és
o nyugdijasokat egyelőre legalább ez a rendelet nem érirtti; ami különben nem jelenti
azt, hogy a tartalékosok és a nyugdíjasok
esetleg imás uton kapnak 'hasonló parancsot.
A felsőbb parancs természetes következménye az, hogy az összes tisztek huszonnégy órán belül engedelmeskednek az
utasításinak és ki fognak lépni az Országos
Kaszinóból.
Sóikat beszélnek a kaszinóban Batthyány
Elemér gróf kilépéséről. Sokan a kilépést a
gróf spontán elhatározásának tulajdonították
és azt is lehetett hallani, bogy a gróf a kilépését igen erős szavakkal okolta volna meg.
Ezzel szemben meg kéli állapítani, hogy
Batthyány gráf még a választmány határozata előtt Írásban jelentette ibe kilépését s
ez az írásbeli kijelentés megokolást nem tartalmaz.
Az egész eset különben nem hagy nyomot a politikai életben. A munkapárti képviselők között megindult egy mozgalom, a
mely a katonaság álláspontját akarta támogatni, de ezt a mozgalmat a pártkörben nem
helyeselték s igy abbanmaradt. Ezzel szemken abbanmaradt az ellenzéki oldalon az a
toozgalom is, amely az esetleges kilépéseket
a
z ellenzéki képviselők tömeges belépésével
akarta ellensúlyozni. De ez a mozgalom elaludt. Fölvetődött ugyanis a kérdés, nem
sértené-e a kaszinó méltóságát az a föltevés,
u°gy belső ügyében egy politikai inváziót
fogadna el segítségül.
Félhivatalosan jelentik: Az ellenzéki latok a legkülönbözőbb változatokban, de a
lényegre nézve egybehangzóan azt írják,
togy a parlamenti őrség újjászervezése és
Elsősorban az őrség tisztjeinek a csapatokhoz való visszarendelése el van határozva
Es a legközelebb megtörténik. Illetékes helyr
°l közlik, hogy a parlamenti őrség újjászervezéséről ép ugy nincsen és soha nem is volt
Sz
ó, mint az őrség tisztjeinek
csapataikhoz
való visszarendeléséről.
Minden erre való
tozlés tehát teljesen légből kapott.
A csehek nem engednek. Prágából
_ ütik: A cseh reichsráiti képviselők, valafofot a volt tartománygyülési képviselők
fognap délélőtt közös tanácskozásra jöttek
össze, amelyen elhatározták, hogy a némefek javaslatát elutasítják é s cseh részről elfonjavaslatot nem is tesznek, mert ugy sincs
r m
° ény arra, hogy megegyezés jöhessen létr
j Á tanácskozás után a képviselők kijdenEfeék a cseh újságíróknak,, hogy a megegyes
TSrevaló minden kilátás megszűnt s hogy
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a csehek kedden folytatni fogják az obstr.uk- mószetes, hogy az ilyen emberekből kerülnek
fciót. Azt hiszik, hogy a neichsrát 'keddi ülése ki a bűntettesek nagy számai. Hires orvosok
nagyon rövid illesz s a kormány még aznap tapasztalatai és
statisztikái
bizonyítják,
el fogja napolni a képviselőházat. — Bécsből hogy ezeknek (gyermekei többnyire nyavajelenítik: A király tegnap délelőtt tiz árakor lyatörősek, hülyék, tüdővészesek és hogy a
hosszabb
magánkihallgatáson
fogadta ' gonosztevők egész skálája az alkoholisták köStürgkh gróf miniszterelnököt.
zül kerül ki. A gyenge anyák sem képesek
gyermekeiket kellően táplálni. Emiatt van
a nagy gyermekhalandóság, mert a mesterA fajok satnyulásáról.
séges táplálás nem pótolja a természeteset.
Vagy ha az ilyen gyermek életben is marad,
— Hollós József dr. előadása. —
sokkal fogékonyabbak a különböző betegséMind általánosabbá válik az a panasz s gek iránt, mint pl. az ideg és elmebaj tüdőminduntalan hangoztatják az illetékes fak- vész, bűntényekre való hajlam stb. Mindezen
torok, akik gyermekneveléssel, betegek gyó- tényeket az évek bosszú során át végzett tugyításával, s általában az emberi test egész- dományos kísérletek bizonyítják és az egyes
ségét tárgyazó tudományokkal foglalkoznak, államok statisztikai adatai Is csak azt mutathogy az egyes népek csoportjai, országok, ják, hogy az alkoholisták számának növekemennyire
satnyulnak, degenerálódnak s désével együtt
növekszik a tüdővészesek,
hogy ezen bajokon nem hogy segítenének, ha- .ideg és elmebajosok stb., betegságben levők
nem a mai rossz társadalmi szokások miatt száma is. A satnyáiási folyamatot nagy mérezek a bajok folytonosan súlyosbodnak. Hogy tékben elősegíti a tömegnyomor, mely egészez a mai stádiumában már mennyire előre- ségtelen, szük lakásba kényszeríti az embehaladott s hogy e bajokat mik és mily körül- rek nagy részét. A rossz táplálkozás, az
mények okozzák, erről tartott Hollós József egészségtelen levegőjű gyárakban és műhedr. igen tanulságos előadást vasárnap dél- lyekben való munkálkodás, mind oly tényeután 6 órakor, a városháza közgyűlési termé- zők, melyek az ember egészségét igen nagy
ben.
mértékben veszélyeztetik.
Mint a satnyuilás nagyságának legerőiMindeme tényeket a legtórgyilagosabsebb bizonyítéka: a katonai sorozást statisz- ban s igen szép, könnyen megérthető stílustika és a gyermekhalandóság
óriási szám- ban fejtegette Hollós József dr. Aki végigarányainak elszomorító adataira hivatkozva hallgatta előadását, az ugyancsak tiszta kékezdte meg előadását a kiváló előadó, kimu- pet nyerhetett azokról az igazán elszomorító
tatva, hogy a tüdővész és egyéb, az emberi körülményekről, melyek, az emberiség 'bolszervezet gyengesége miatt előállott betegsé- dogságát és jólétét manapság oly erősen fegek mennyire elterjedtek s hogy e bajok nyo- nyegetik. Az állam és egyes pénzcsoportok
mán mily súlyos társadalmi és anyagi ká- érdekei miatt mily aggasztó tünetek mutatrok keletkeznek. Az emberi szervezet rom- koznak, hány egyén és család megy tönkre,
lását, satnyulását okozó (bajok átöröklődnek különösen az alkohol élvezete miatt, mert
az utódokra, melyek létük legelső stádiuma- nem liogy ezt törvónyhozásilag betiltanák,
iban is már nem egészséges rejtekből kelet- vagy szabályoznák, hanem annak a legtákeznek s fejlődnek. A faj nemesítés s az er- gabb teret biztosítják.
ről való gondoskodás ugy az állat, imint a
Ami az alkohol ellen való küzdelmet és a
növényvilágban meg van, csak az embernél f a j erősítését illeti, arra nézve talán nem
nincs. A parasztember a legjavát t a r t j a meg kell a „költő feleletét" megvárni, mert már
a magnak, hogy tisztességes termést várhas- rendelkezünk oly eszközökkel, melyek segítson; az állatoknál a legjavát választják ki, ségével a meglevő bajokon segíteni lehet s ez
liogy azok utódai használhatók és hasznosak a célszerűen véghezvitt rendszeres
testgyalegyenek. De embernél a társadalmi és egyéb korlás. A mai nehéz megélhetési viszonyok
rossz szokások, intézmények miatt többnyi- is mily terheket r ó n a i az emberre s lehet-e
re épen a legalkalmatianabbak válnak hi- azon csodálkozni, ha az amúgy is elgyengült
vatva egészséges utódok létesítésére. A ren- szervezet nem birja ki. Lehet-e csodálkozni
geteg sok háború miatt a férfiak legegészsé- azon, hogy a gyermekhalandóság ily ijeszgesebbjei pusztulnak ezerszámra s ezalatt a tően nagy, mikor alig, sőt nincsenek is oly
nyomorékok, vakok, süketek, testileg elgyen- intézmények a gyakorlatban niegvaiósitva,
gültek stb., szóval a degenerált csoportok, a melyek az állapotokon javítanának. Leliet-e
különböző intézmények szárnyai alatt a leg- csodálkozni azon, hogy a mai gyermekek oly
gondosabb ápolásban es gondozásban része- rendkívül fogékonyak a különböző betegsésülnek. Ily körülmények között természete- gek iránt, sápadtak, véznák, mikor testi nesen az ember anyag javításáról beszélni nem velésükkel, edzésükkel,
testi
tisztaságukkal
lehet, csakis annak romlásáról és degenerá- senki sem törődik1
lódásáról.
A testgyakorlás manapság már a leg•Egy másik, az előbbinél .még talán fon- jobban bevált gyógyszer az emiitett bajok eltosabb tényező, mely a satnyulást előidézi: az len. Oly tudományág, mellyel beteg testréalkohol. Régóta bizonyított tény, bogy az al- szeket, béna karokat, lábakat tesznek ismét
kohol a rejtek legnagyobb ellensége. Pusz- használhatóvá s valóságos csodákat érnek el
títja s tönkreteszi az ember legértékesebb ezen a téren. Szerény véleményem, bogy ezt
rejtjeit, megtámadja az idegrendszert s ter- kellene elsősorban terjeszteni minél szélesebb
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alapon s legelsősorban már az elemi iskolá- elemi iskolait, nem lehet eléggé elitélni. Egy
ban. Kicsi korában kell megtanítani a gyer- oldalú nevelésben részesülnek a gyermekek
meket arra, hogy üres idejét hogyan kell ezrei, —- mert testi nevelésükkel nem törőd
okosan eltölteni. Bele kell nevelni az egész- nek, meg nem .is törődhetnek, mert nem ér
sége iránt való szeretetet, hogy felnőtt korá- tenek hozzá. A főváros e bajokon már segi
ban, ne a korcsmák és lebujok bűzös, piszkos tett, de ezenkívül sebol az országban, nem
levegőjében keressen szórakozást, hanem Is- történt egyetlen lépés sem. Kevés anyagi ál
ten szabad ege alatt való testedző játékokkal, dozat kell hozzá és egy kis humanizmus, ez
sportolással, vagy tornázással szerezzen ma- ért nem tud ez a nemes intézmény gyökeret
gának kedves órákat és időtöltési Igy lehet verni. Dacára, hogy már a cselekvés tizencsak egészségés apákat, anyákat, viruló csa- kettedik órájában vagyunk, fásultan, közöládokat teremteni; ily szellemiben való neve- nyösen nézik az illetékes faktorok a megle
léssel lehet elérni azt, hogy az a családapa vő szomorú állapotokat s ennek folytonos
keresetét ne a korcsmárosnak hordja, hanem súlyosbodását. Mig másutt gyökeres változcsaládjának adva, tisztességesebben s egész- tatásokat s üdvös reformokat hoznak be, ná
ségesebben élhessen ugy maga, mint gyerme- lünk ezzel senki nem törődik. .Ezzel is ugy
vagyunk, hogy elég szép már az is, hogy:
kei is.
papiron
meg van.
A mai iskolai rendszert, értve ezalatt az
Buday Gyula.

Szegedi aranyifjú
pesti kalandja.

h Uránfába!
Xddw, szerül, csütSrttljon
március 17-fo, U-ás, 19-án

Cüre Gábor
piirMttts sátor

Kába tzígány
budapesti
Kalandozásai,
Jön!

Az Urániába!

(Saját tudósítónktól.)
Néhány szegedi
aranyifjú kávéházi törzsasztalánál ül. Peti
viszi a szót, a többiek áhítattal hallgatják.
Peti Pesten töltötte a farsangot, hát van mit
mesélnie. Hallgassuk meg mi .is, mit beszól
A váci-utcai korzón sétáltam, helyesebben üldöztem egy gyönyörű tyúkot. Ruhája
csupa izlés és elegancia, magatartása előkelő
és asszonyos. Hol közvetlenül a háta mögött
haladtam, hol eléje kerültem, jól a kalapja
alá nézve. Majd megállott am egy kirakat
előtt s mikor ő odaért, hirtelen szembe for
dúltam vele. Szóval elég tolakodóan visel
kedtom, de látszott rajta, hogy nem haragszik a tolakodásért. Bemutatkoztam neki és
megengedte, hogy haza kísérjem.
Lakása olyan volt, mint a énkor. Szalon,
ebédlő és háló. A szobaleány hideg vacsorát
szervírozott teával. Ujjongtam magamban e
hódítás fölött. Ilyen .gyönyörű asszony bedűlt. Szembe ültem a tükörrel és megelégedetten legeltettem a szememet tükörbeli hasonmásomon. Meg voltam magammal ezért
a hódításért elégedve.
Éjifélkor a szép asszonnyal, akinek az
ura — ő mondta igy — Zagrebban kiküldetésen van, a legbelsőbb szobába: a hálóba vonultunk. Egy óra múlva erőt vett rajtam az
álom. Behunytam a szememet s csak arra.
riadtam fel, hogy az asszony fölkel. Egyenesen a szék támlára akasztott ruhám felé
tart, .belenyúl a kabátom belső zsebébe, kiveszi a pénztárcámat és abból egész vagyonomat: 140 koronát. A keze remegett, amikor
a pénzt hirtelen mozdulattal a reticulejóbe
sanzsirozta.
.Fel akartam ugrani és lármát csapni, de
már a következő pillanatban mást gondoltam. Egy okos fortély itt célravezetőbb és
elegánsabb lesz. Mikor az asszony abban a hiszemben, hogy jól végezte a dolgát, visszafeküdt az ágyába, én hortyogni kezdtem. Egy
félóra múlva .kezdtem hánykolódni az ágyban, majd egy jól utánzott ásítás és kinyitottam a szememet, mintha abban a szent
pillanatban ébredtem volna fel..
— Maga még nem alszik? — kérdeztem
színlelt áhnatagsággal az asszonyt.
— Még nem, nem tudok elaludni, félek,
— hangzott a válasz.
— Fél? Mitől fél? — kíváncsiskodtam.
— Tulajdonképpen csak most látom, micsoda bolondot követtem el, — szólt az asaszony,
— Hogy-hogy?
— Sokszor olyan csudálatos véletlenek
történnek, mond az asszony. Valami rossz
előérzet azt súgja nekem, hogy az uram a
hajnali vonattal haza jön.
— .Hiszen azt mondta, replikáztam, hogy
még két hétig lesz oda Zagrebban.
— Hát igen, igen, de közbejöhetett va-

lami. Borzasztó lenne, ha magát itt találná.
Jaj, végem lenne! Még gondolná rá is rémes.
Persze én jól tudtam, miért akar most
túladni rajtam. A pénztárcámat kifosztotta,
most mehetek. Magam sem bántam volna, ha
már nem vagyok ott. Elhatároztam azonban,
hogy bármi módon, de a pénzemet visszaszerzem.
— Igaza van. édes, hagytam rá az aszszonyra, jobb lesz, ha odébb állok. De megkérem, adjon előbb egy korty friss vizet, de
lritnről, a .csapról. Ugy eltikkadtam!
Az asszony kilihegett .a vizért, ón meg
ezalatt óvatosan, lábujjhegyen ott termettem
aza§ztaln!ál, belemarkoltam a reticulebe és
telegyömöszöltem a pénzt a belső zsebembe.
Mire az asszony visszajött, már megint nyugodtam ott feküdtem az ágyban.
— Megittam a vizet, felkeltem, felöltözködtem és ajánltam magam.
Amint leértem az utcára, kiszedtem a
belső zsebemből az összegyűrt han;k.nótákat,
liogy annak rendje és módja szerint visszarakjam őket a tárcámba. Előbb természetszerűen megolvastam, megvan-e mind. S olvastam: ötven, hetven, kilencven, száztíz,
százharminc, száznegyven, százötven . . . kétszáz, kétszáztiz. Csak bámultam, bámultam:
Fjgészen biztosan emlékeztem rá, hogy száznegyven korona volt a tárcámban, most meg
itt van kétszáz. Hetven koronával több. Megolvastam újból, kétszáztiz biz ez.
A 70 korona
többletet az előzmények
után nem vihettem vissza annak az asszonynak, meg sem tarthatom természetszerűen,
gondoltam magamban. Még a végén feljelent
lopásért. Megrökönyödtem erre a gondolatra s ugylátszik már az ember természetében
rejlik, hogy zavarában rendesen a legroszszabb megoldást választja. Fogtam magamat és elmentem ,a rendőrségre, ahol jegyzőkönyvre adtam az egész dolgot és letétbe helyeztem a 70 koronát.
Másnap idézőt kaptam. Ott volt a rendőrségen az én szép asszonyom is. Szembesítettek vele s ő a következőket mondta:
— Én ezt az urat soha életemben nem
láttam. Amit jegyzőkönyvre adott, abból egy
szó sem igaz, amint nem igaz az sem, hogy
akár ő, akár más elvihetett vagy elvitt volna tőlem 70 koronát.
Ebből a határozott tagadásból láttam,
hogy valami igen nagy oka lehet a saját tulajdonát képező pénze el nem vállalására. De
egyébként .is megbántam már, hogy .nem kerestem valami más megoldását ennek a kényes kérdésnek, ép azért kijelentettem:
— Kérem itt tévedés forog fenn, .nem
őnagyságánál és nem ő vele történt az egé-z
•dolog.
A rendőrfogalmazó egy nagy kérdőjellé
változott, végül kijelentette, hogy majd tovább nyomoztat. A nyomozás tehát folyik a
gazdátlan 70 korona után.
A legjobb az egészben majd az lesz, hogy
gazdája akad a pénznek, aki ép oly igazi gazdája lesz, mint amilyen nem .igazi gazdája
az ón szép sszonyom.
Pinoér, Pincér! — kiált az elbeszélő
aranyifjú, hozzon egy Törleyt! És folyté
folyt habozva a gyöngyös pezsgő, nem habozva a beszéd más asszonyról és más kalandról.

folyósítását megkezdettük
1 évtől 35 évig terjedő elő^
nyös törlesztéses kölcsön kg!
folyósítunk. - • Megbizásokaj

kizárólag földbirtokojjjg
fogadunk el.

Szegedi Altalános Bank
Rudolf-tér 5. szám.
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nagy nap jelentőségét. Az ünnepi beszédet
Bitó Márk tartotta. Az ünnepély .kimagasló
pontja volt az egyesület interná tusának köz0000
reműködése. Az internátus tagjai közül Mózes Jenő, Gréczi István és Gönczi László
SZEGEDI KALENDÁRIUM növendélkek szaváltak sfeép siker, mellett.
#
Utána tánc következett, ami a hajnali órákban ért véget.
A Szeged-Felsőtanyai ; MezőgazdaságiAZ IDŐJÁRÁS: A meteo- Egyesület szombat este ünnepelte felsőtanyai
rológiai intézet
jelentése s z é k h á z á b a n , március idusát. A szép szám^ j l |
szerint:
Változékony
és mal összegyülti ünneplő közönség soraiban
j
I
enyhe idő várható, sok he- ott lehetett látni a felsőtanyai polgárság sziM M
I
lyütt esővel, —
Sürgöny- nét-javát s a városból is kint voltak számo%f
|
prognózis:
Változékony, san. Az ünnepélyt Szabó József nyitotta
enyhe, sok helyütt csapa- meg s azután, Fajka Lajos dr. mondotta el az
dék, — Déli
hőmérséklet: ünnepi beszédet, aki lelkes, meleg szavak ke9.2 Celsius volt.
retében méltatta a 48-,iki események jelen, A VÁROSHÁZÁN
valamennyi
hivatal- tőségét. Majd elénekelte a Himnuszt' az ünin délelőtt 8 órától délután 2 óráig van ki- neplő közönség. Széli András zárta be a jól
tálal. A polgármester betegsége miatt nem sikerült ünnepélyt. Utána reggelig tartó 'tánc
'"pad. A főkapitány fogad délelőtt 11 órától és társasvacsora 'következett.
"Rután 2 óráig.
A szeged-felsőközponti
függetlenségi és
.. A TÖRVÉNYSZÉKEN,
táblán, a már.
•IS-us
népkör
vasárnap
este
rendezte a máru
áetvezetőségnél és a
munkásbiztositó-pénz;ius
15-iki
emlékünnepélyt.
A íelsötanyai
0
rnál reggel 8 órától délután 2 óráig van
függetlenségi
és
48-as
népkör
vezetőségének
h
mtal.
meghívására
megjelent
azon
Kószó
István
AZ 'ALLAMI
GYERMEKMENHELYEN
dr.
pártelnökkel
Kelemen
Béla
dr.
országjelelött 8 órától, délután 2 óráig van hirataos óra. Állandó ügyeletes szolgálat. Betegek gyűlési képviselő, akit már a felsőtanyai
vasúti állomásnál zászlók alatt a fiiggevlen'Nógatása délután 2 órától 3 óráig.
ségi érzelmű polgárság egész 'tábora várt.
SOMOGYI KÖNYVTÁR,
nyitva délelőtt A vasútról hosszú kocsisorban, vonultak be
,1-ig
és délután 4-től 7-ig. Idegeneknek a zászló alatt a közigazgatási központon levő
"Márt engedéllyel hétköznap is meg lehet függetlenségi körbe, ahol Kelemen Béla dr.
f-kinteni; helybeliek vasár- és ünnepnapo- és városi kíséretét a kör elnöke, Kordás Jótán látogathatják délelőtt 10—1 óráig.
zsef üdvözöl1:©. Majd Fülöp József megnyi. A FEMINISTÁK
gyakorlati
tanácsadó- totta az ünnepélyt, utána Füsy József főJa
. hétfőn és csütörtökön délután 6—8 óráig reál iskolai tanár szavalta el saját szerzeJ'Jia hivatalos óráját, a Bcrlitz-iskola he- ményű alkalmi költeményét. A Szózaíi és
lységében. (Csongrádi Takarék uj palotája.) Himnusz eléneklése után a zsúfolásig .meg. A KÖZKÓRHÁZBAN:
a beteglátogatási telt és -ezen alkalomra feldíszített közgyűt(iő
délután 1—3 óráig tart.
lési nagyteremben az ünneplő közönség vaJ VÁROSI SZÍNHÁZ:
Este nyolc órakor csorához ült, amelyen a pohárköszöntők so(értföldkövek, szinmü. A Góth-pár
vendég- rát Fajka Lajos dr. nyitotta meg: a felsőtaHléptével
nyai nép köszönetét tolmácsolva Kelemen
SZÍNHÁZ:
Délután 5 órától Béla dr. országgyűlési képviselőnek, akit a
ke URÁNIA
dve
e
g*
ste 11-ig: Göre Gábor, Durbints só- felső részi polgárok tovább is 'tántoríthatates
Kátsa cigány budapesti kalandozásai. lan ragaszkodásukról biztosítanak.
Az előadások tartanak
d., KORZÓ MOZI:
Ezután Kelemen Béla dr. emelkedett
"tátán 5 órától kezdve este 11 óráig: szólásra, aki összehasonlítást téve az 1848.
sa
1. , >'ga liliom", Biró Lajo-s színmüve 4 fel- márciusi és a .mai politikai állapotok között,
DÓSBAN.
megtartotta ünnepi beszédét s fejtegetését, a
Délután 5 órától kezdve melyben' a függetlenségi és a 48-as Kossuthegf UÁSS-MOZI:
4 f H óráig: A szerelem gyermeke, dráma, pár.t egyik országos vezérét 'hűségesen' jel'"'vonásban.
lemezte s a függetlenségi és 48-as párt most
folyó küzdelmét vázolta. A jól sikerült hazafias
társasvacsora után még sokáig időzött
A március 15 iki ünnepségek
együtt a képviselője tiszteletére összegyűlt
Dej. (Salát tudósitónktól.) Vasárnap ürme- polgárság.
jtóré meg Szegeden' az egyesületek és népUgyancsak sikerült ünnepség volt a Belmárcrus idusának évfordulóját. A Sze- városi Függetlenségi .Népkör,ben, ahol Becsey
ge
C r. u g g e t'enségi és 48-as párt a tradieiók- Károly dr. mondott nagyhatású ünnepi bebor r Z e n a Klauzál-téren, a Kossuth-szoszédet. Ezenkívül még az iskolákban is lelDéUt" 9 tartotta meg hazafias ünnepélyét. kes ünnepségeket tartottak.
099 1 0
órakor gyülekeztek a kör tagjai
a tó
ÜéS°'ÍSuth Lajos-sugáruton levő Alföldi venobe|
— Orosz tüntetés • monarchia ellen.
n és onnan zászlók alatt vonultak föl
a v,
p a u z á i - t é r r e , ahol már ekkor 'több százra Pétervárról jelentik: Szombaton a galíciai
ban ° t ö m e g várakozott. Az ünneplők sorá- orosz egyesület nagygyűlést tartott, ametó Megjelent Kelemen Béla országgyűlési lyen több orosz nacionalista szónok hevesen
te$ p ?' Bokor Pál polgármester-helyettámadta Ausztriát és Magyarországot a leg
' Jdol Endre dr. kulturtanácsos.
iinne
tátv
Pélyt a Himnusz-szal
kezdték utóbb megindított izgatási pörök miatt. Bob
a ,e
KőiiL to lyet a városii dalárda énekélt el rinszki gróf jelentést tett magyarországi ut
alat> n 5' er zeneiskolai igazgató vezetése járói és kijelentette, hogy ugy a márama
$zjnu. Btána Körmendi Kálmán, a szegedi rosszigeti, mint a lembergi pörben szereplő
. t ó t ó l ^ i a szavalta el a Talpra magyart.
48.a % O S z ó István dr., a függetlenségi és emberek teljesen ártatlanok és fölszólította
ün„€ .Kossuth-párt elnöke elmondotta az az orosz társadalmat az üldözőit testvérek
széd et
%'lék
' ' amelynek keretében meg- támogatására. Nikanorov, a következő szó2,099
TÁYIIRV
.
nok közömbösséggel vádolta meg az orosz
az 48-as időkről és a jelenlegi társadalmat és szemére vetette, hogy nem
viszonyokat .is ecsetelte, inkább
tá$sa| ^Pontiból, mint történelmi objektivi- törődik eléggé az Ausztriában és Magyarb'tó KA
Kovács Henrik dorozsmai ta- országon élő teátvérek sorsával Több más
té a tó S z «Tt. végül a Szózat-tal rekesztették
fölszólalás után vetített képeket mutattak be
ünnepélyt.
töéltó f SzeFedi Kereskedők
Egyesülete
is az Ausztriában és Magyarországon történő
nyel
fösáJn
üPfepelte vasárnap este a sza- orosziildözésröl. A gyűlés közben s a gyűlés
narc
Ausz
tót tó
évfordulóját. Az elnöki megnyi- után nacionálista diákok tüntettek
t h ^ l j M M ' y o s Benő dr. mondotta el, aki tria és Magyarország ellen.
szarnyaláfcu beszédében méltatta a
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— Mlllerand — a szociálisták ellen.
Belfortból jelentik: Miller and volt hadügyminiszter ima a .baloldali pártok gyűlésén beszédet mondott, melyben utal arra, hogy az
egyesült szociálisták és radikálisok pártpolitikai célokból támogatják
a Doumerguekormányit és a választásokra való tekintettel
adták föl legszentebb meggyőződéseiket. Hevesen tiltakozott ama támadások ellem meyeket a francia tisztiek ellen intéztek s kiejtette, hogy a francia tisztikar teljes mérékben méltó az ország bizalmára. Végül a
bárom éves szolgálati idő szükségességét
hangoztatta. 'Nagy tetszéssel fogadott beszédét a szociálisták meg akarták zavarni, de
hamarosan elhallgattatták őket.
— Szeged uj főszémvevöje. Lázár
György dr. polgármester, mint főispánheyettes, ma kinevezte Szeged föszámvevőjévé al'sólabotai Skultéty Sándort, a város
főikönyvvivőjét. A néhány héttel ezelőtt nyugalomba vonult: Fajka János örökét ezzel a
kinevezéssel általános megnyugvásra töltötte be a polgármester. Skultéty Sándor egyik
legagilisabb tisztviselője a városnak.
— Hauser Rezső Sándor ünneplése. A
Szegedi Kereskedőifjak (Egyesülete vasárnap, harminckettedik évi közgyűlése keretében, ünnepelte Hauser Rezső Sándor, az
egyesület elnökének tízéves jubileumát. Az
ünneplésre zsúfolásig megtelt az, egyesület
nagyterme. Az iparkamara részéről megjelent Weiner Miksa, a kereskedőifjak diszeluöke, a magántisztviselők egyesületét Hoffer
Jenő alelnök képviselte. Az ünnepi közgyűlés délelőtt 10 órakor kezdődött. Az egyesület nevében Raáb Izsó tartalmas beszédben
üdvözölte Hauser Rezső Sándort, akinek az
érdemeit még Weiner Miksa és Hoffer Jenő
méltatták. A jubiláló elnök meghatottan köszönte meg az ünneplést és visszapillantást
vetett az elmu.lt évtizedre. .Este folytatták az
ünnepséget. A Kass Vigadó Lloyd-termében
bankettet rendeztek Hauser tiszteletére. A
banketten Stevner Dezső, Telek Andor (a vidéki egyesületek nevében), Abonyi Mihály,
Popper Ferenc és Raáb Izsó mondtak beszédet. Hauser Rezső Sándor megköszönte a
szivélyes üdvözléseket.
Vasárnap délelőtt
megválasztották ujabb három évre az egyesület tisztikarát. A választásnak ez az eredménye: Elnök Hauser Rezső Sándor, alelnök
Popper Ferenc, ügyész Szivessy Lehel dr.,
igazgató Steiner Dezső, főjegyző (Klein Jenő,
jegyzők Faragó Miklós és Kovács József,
pénztáros Funk Zsigmond,
ellenőr Löwi
•Miksa, könyvtárosok Pollák Adolf és Horacsek Endre, háznagyok Welvard József és
Altwehr Gyula. Megválasztottak még harminc választmányi tagot.

— A Szegedi Szabadoktatási Bizottság

vasárnap délután 3 órakor a III. kerületi állami polgári 'fiúiskola tornatermében hazafias ünnepséget tartott 1848. március 15-ének
(emlékezetére. A nagv idők eseményeit Muzsnai Dénes polgári iskolai .tanár 'tartalmas
felolvasásban, ismertette, melynek keretében
sikerült vetített képekben mutatta .be az akkori idők vezető férfiai't és a szabadságharc
kiemelkedőbb mozzanatait. Az előadást a
szép számú gazdaközönség megtapsolta. A
megjelenteknek Jánossy Gyula tanfelügyelő,
a Szabadoktatási Bizottság ügyvezető elnöke mondott köszönetet s őket egyben, a bizottság e hóban tartandó ismeretterjesztő
előadásainak látogatására buzdította.
— „Csak felnőtteknek I" (Levél a szerkesztőhöz.) Az egyik estilap „Beszélik1' rovatában
olvastam egy eikket, amely elítélő sorokat
tartalmaz a mozik „Csak felnőtteknek" kité-
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teiéről. Mint leg-érdekeltebb személy fogok
válaszolni és meggyőzni nem csak a cikkíró
urat, hanem a nagy
közönséget
is arról,
hogy az a kitétel „csak felnőtteknek" nem
reklám, hanem éppen azoknak az uraknak az
intenciója, akik a mozit károsnak tartják az
ifjúságra. Ma a. mozi olyan kifejlett és olyan
kiváló dolgokat produkál, hogy még a legnagyobb ellensége is elösmeri annak kulturális értékét. De nem csak bo-gy kulturális
az értéke, hanem pedagógiai és népnevelési
szempontból megfizethetetlen a mozi. Olcsóságánál fogva a közönség minden rétegének
hozzáférhető és éppen ez a könnyen hozzáférhetősége tette nélkülözhetetlenué. Nézzük
most, mit tesz a mozi: Kultura, népnevelés
és pedagógiai szempontból. Mindenek előtt
az analfabétáknak iskolát nyitott és pedig
élvezetes iskolát, mert amit az ő hiányos
nevelésük által nem tudtak megérteni, megérteti velük a mozi, jobban, mint ha azt olvasnák. Példának a siketnémákat veszem, a
kiket az ő nagyon jó tanári karuk örömmel
hoz a moziba a megfelelő előadáshoz, mert
nagyon sokat tanulnak abból. Népnevelési és
antialkoholistai szempontból ezer és ezer példát tudnék felhozni, hogy a közönséges alsóbb osztály annyira megkedvelte a mozit,
hogy az a családfő, aki ezelőtt vasárnap délután a korcsmába költötte el, sokszor egész
heti keresetét, ma inkább lemond az alkoholról és egész családját, néhány hatosért elvi
.szi a moziha és egész héten arról mesélnek
otthon, hogy milyen jól mulattak mindnyájan és előre örül az egész család a jövő vasárnapnak, mikor ú j r a a moziba fognak menni. Ezt teszi a mozi. Megtakarított a szegény családnak egy csomó pénzt, a család
fejét megkíméli a gyilkos alkoholtól ós rengeteg családi perpatvartól az asszonyt és
gyermekeket. Pedagógiai szempontból van a
mozinak a legnagyobb érdeme. Az iskolák
ma a természetrajzot nemcsak könyvből tanítják, hanem szemlélfcetőleg ,is, a mozi bemutatja mindazt, amit eddig az iskolás gyermekiek csak képzeletben látták, a moziba látja
a világ összes állatjait, a tenger mélyében
élő állatvilágot már számtalan esetben mutatta be a mozi a maga természetességében;
bemutatja a mozi a világ összes népfajait:
eszkimókat, négereket, kínaiakat, japániakat, az afrikának soha nem látott néptörzseit,
mindegyiket a maguk teljes valóságukban és
szokásaikban. A földrajzról nem is kell beszélni, mert a mozi a világ minden részét
a maga teljes valóságában bemutatja, utazásokat, a legszebb tájakat, Afrikát, Amerikát,
Ázsiát, sőt a megközelít,hetetlen Szibériát is
számtalan esetben mutatta már be a mozi. A
legkisebb faluba is elhozza a mozi a világ
leghíresebb szinművészeit, akiknek játékában nem csak a népnek, de még az nri osztálynak is csak nagy ritkán
van alkalma
gyönyörködni.
A mozi oly kiváló és világhírű művészek
és művésznők eredeti játékát
mutatja be,
mint Carusso, Pálmay Ilka, Maria Garmi—
Vollmodler, Bassermann, Fedák Sári, stb.,
stb. A néző elé t á r j a mindazokat a dolgokat,
amik eddig csak képzeletben voltak meg. A
világ legelső irodalmi termékét Sienkiieviczregényét Quo-Vadis?-t, a Nilus királynőjét,
a Gladiátorokat, mind oly természetes alakjukban tárta elé, mint ba a régi rómaiak idejében élnénk és azok a lehetetlen dolgok
előttünk játszódnának Je. Még ezer ós ezer
olyan bizonyítékot tudnék felhozni, amit a
mozi legnagyobb ellensége is kénytelen elösmerni, hogy a mozinak olyan kulturális és
pedagógiai értéke van, amit pótolni lehetetlenség. Kedves cikkíró ur ezután a hosszú
bevezetés után fogom ö n t meggyőzni arról,
hogy az a kitétel „csak felnőtteknek" nem
reklám akar lenni, hanem ha elvétve
egy
olyan termék is jön a vászonra, ami ténylegesen káros volna az ifjúságra, ugy azokat
nem bocsátjuk be az előadáshoz, hanem ki
irjuk, hogy csak 20 éven felüliek nézhetik
meg azt az előadást, — bár semmi néven nevezendő erkölcsbe, ütköző dolgot nem
mutatunk akkor se be. Azt pedig ugy az iskolák
[tanárjai, valamint az erre hivatott hivatalos
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DÉLMAGYA RORSZAG
személyek szívesen, veszik, ha az ifjúságot
az ilyen előadásoktól távol tartjuk.
Vas Sándor,
a Korzó-mozi igazgatója.
— Megfojtotta a feleségét a Balaton
partján. Vasárnap délután a budapesti lendőríőkapitányságon jelentkezett Ország Pál
fővárosi iskolaszolga s Székely
Vladimír
ügyeletes rendőrkapitány előtt azzal vádolta magát, hogy szombaton éjjel Balatonlellén megfojtotta a feleségét. A rendőrkapitány részletesen kihallgatta az önként jelentkezett feleség gyilkost, aki elmondotta,
hogy felesége néhány nap óta Balatonlellén
tartózkodott, ahova szombaton ő is elutazott. Az asszony már több izben kísérelt meg
öngyilkosságoit, legutóbb is fölakasztotta
magát, de idejében észrevették és levágták.
E miatt Ország szemrehányást tett feleségének, amikor a Balaton partján sétáltak.
Ezen azután összeveszték és az asszony hirtelen haragjában állítólag revolvert rántott
elő s férjére lőtt. Erre a férj rátámadt az
asszonyra s megfojtotta. A bűnös tett elkövetése után nyomban a vasúti állomásra sietett s a legelső vonattal Budapestre utazott
s igy azt sem tudja, hogy tettét felfedezték-e már, vagy sem. Ország Pál iskolaszolga mintegy harminc éves ember, akinek a
szülei Balatonlellén lakinak.
Apja, Ország
ltnre uradalmi cseléd Szalay Imre lellei birtokán. Néhány évvel ezelőtt házasodott Ország Pál, de feleségével örökös viszálykodásban élt s az asszonynak sokat
kellett
szenvedni a férj durvasága és részegeskedése miatt. Az alig huszonnyolc éves aszszonyt a sok szenvedés idő előtt megvénitette, ugy, hogy negyven évesnél is idősebbnek látszott. Mult hét csütörtökén Ország
Pál elküldte feleségét Balatonlellére szüleihez. Szombaton ő is Lellére utazott s délután szülei házában együtt mulatozott feleségével s a család sétálni ment a Balaton
partjára, ihol azután a hitvesgyilkosságo:
tényleg elkövette, de 'hogy milyen körülmények között, még eddig nem volt megállapítható. A budapesti rendőrség távirati megkeresése folytán a lellei elöljáróság a bolttest fölkutatására indult s'meg is találta a
Balaton partiján falevelekkel beborítva.
— Magyar és osztrák ház Konstantinápolyban. Konstantinápolyból jelentik: A magyar és osztrák kolónia a fáradhatatlan buzgalma és közszeretetnek örvendő Csurcsin
György konzul kezdésére elhatározta, bogy
a monarchia tekintélyének megfelelő, diszes
házat fog építtetni. Ebben otthona lesz a magyar egyesületnek, a magyar-osztrák kereskedelmi kamarának, a magyar-osztrák női
és jótékonysági egyesületéknek, a
flottaegyesületnek ós a dalmátok körének. Ezek
az egyesületek most legnagyobbrészt megfelelő helyiség nélkül vannak; jövőre
valamennyien a magyar-osztrák házban telepszenek meg, de mindenik megőrzi s a j á t autonómiáját. A Keleten csak az imponáló föllépésnek van hatása, ezért már a németek,
franciák, olaszok, angolok, sőt az amerikaiak
is teremtettek maguknak kényelmes, diszes
otthonokat. A magyar és osztrák ház nem
csupán a monarchia két államából való konstantinápolyi lakosok kényelmét, szellemi szó
rakozását és összetartását van hivatva előmozdítani, hanem mindennemű fölvilgositások nyújtásával nagy hasznára lesz a 'Magyarországból és Ausztriából odajövő iparosoknak, kereskedőknek és vállalkozóknak.
Törökországban most indul a nagy tevékenység korszaka, melyben időmulasztás nélkül
nekünk is részt kell vennünk, hogy el ne maradjunk a többi európai nemzetek mögött. A
magyar és osztrák ház a város középpontján
fog fölépülni, ,a perai negyedben; telekvásárlásra, épitésre és berendezésre körülbelül
egy millió korona szükséges. Miután a két
kolónia ezt az összeget maga nem tudja előteremteni, gyűjtést indit ugy Magyarországon, mint Ausztriában. A megalakult végrebajtóbizottság, melyben .a magyarokat állási Barabás Albert, a Correspondanoe Hongroise szerkesztője, Illés Zsigmond kereske-

delmi attasé és Baumgarten Izidor kir. tanácsos, bankigazgató képviselik, megnyerte
védőül Pallavicini János őrgróf nagykövetet s nemsokára fölhívással fordul a hazai
közönséghez. A konstantinápolyi m a g y a r o k
reménylik, hogy kérésük kellő v i s s z h a n g r a
fog találni Magyarországon.
— Két tüz volt vasárnap Szegeden.
Vasárnap délutáni két tüz is volt Szegeden.
Az első tüz félegy órakor volt. Felsővároson;
kiigyuladt a Maros-utca 25. számi alatt levő
Pick-félle szalámigyár. A tűzoltóság azonnal
kivonult teljes felszereléssel a tűzhöz, de mire a tűzoltók kiértek, addigra a gyár munkásai lokalizálták a tüzet. A vizsgálat során
megállapítást nyert, hogy a 25-ös szám11
házban levő gyártelep kéményéből kipattanó
szikra gyújtotta föl a ház zsindelytetejét, a
mely /néhány pillanat alatt lángokban állót*
A tüz átésapott a szomszédos házra is,
mely a gyárnak a raktára. Ennek is leégett
a tetőzete.- A kár néhány száz korona. — á
A
másik tüz délután három órakor volt.
Szeged-Rókusról a Szeged-állomás felé haladó 4078. számú tehervonat második kocsija, amelyben facsemeték voltak elraktározva, kigyulad/t. Burányi János vonatvezető
vette észre a tüzet, mire nyomban megállította a vonatot és a z égő kocsin lekapcsolták. A kivonult tűzoltóság hamarosan eloltotta az égő kocsit. A Máv. kára körülbelül
1000 korona. A tüz a mozdonyból kipattant
szikrától' keletkezett.
— Eitel Frigyes és a lokomltlvvezctő.
Esztendeje lehet, hogy Medgyes
közelébe"
egy éjjel vasúti katasztrófa történt. A vquíl
utasai között ott volt Vilmos császár más*}'
dik fia, Eitel Frigyes As, aki maga /is s 0re !
nyen szorgoskodott a mentésnél és a több
közt ő részesítette első segitségbeu a voi®
súlyosan
megsebesült lokomotív vezetője
Kiss Ferencet is. Kiss Ferenc, amikor f°;'
gyógyult, levélben mondott köszönetet a
rálvíinak. Eitel Frigyes nagyon szives h®1'
gon irt vissza Kiss Ferencnek s levelében k '
jelentette, hogy ő csupán emberbaráti köt0!
lességet telj esi tett. Most, kerek egy eszte®10
multán, mint Nagyváradról irják, Kiss F 0
renc feleségével s kis gyermekeivel iefénykf
peztette magát s a képet azután elküldte fi1'
tel Frigyesnek. A királyi herceg ú j r a vl>sZ_
ezairt s a Hohenzollern-pecsétü levelet
nap kézbesitették
a
lokomotivvezetőnq*
Most az egész utca egyébről sem beszól, n®INT
a Kiss Ferenc nagy megtiszteltetéséről.
— A vándor tréfája. Szatmárról jelentik:.: Tegnap este a z 1707. számú szemété
vonat Halmi és Mikola állomások köré"
hirtelen megállt. Az utasok rémülten ugró1'
tak le a vonatról. Azt hitték, hogy a
hidja leszakadt. Ekkor derült ki, miért
meg a vonat. Egy Tiel Lajos nevű hetv®
éves cseh vándor fölmászott volt a Tur h®
jára és mikor a vonat közeledett, léleks23/
kadva integetett és kiabált a vonat vez0*
nek. Ez megállította a vonatot.
k
— Mi baj? — kérdezték a v a s u t a k
ijedten a vándort.
— Semimi felelte az öreg, — csak ^
gyon elfáradtam és föl akarok ülni.
A tréfás öreg vándor el is érte a célté
mert fölvették a vonatra. De Szatmáron 3
adták a csendőrségnek.
,//
— Botrány a templomban. Berlin".
jelentik: Tegnap az egyik templomból a 3
se után a rendőrség erőszakkal távol' t0 '| t
el a közönséget, amire eddig még pe® V
példa Németországban/. A botrány a M<>3 j
ten levő Szent Pál templomban történt, té
minden vasárnap reggel nyolctól kile" a
lengyelnyelvü misét szoktak mondai® ,vC
lengyelek azonban nincsenek megelég'té r
ezzel és már régóta követelik, hogy a
mekek konfirmációja is lengyel nyelven
„
ténjét Erről a templom tanácsa hallá® té
akar. A lengyelek ezért legutóbb e l h a l t é
•ták, hogy a legközelebbi konfirmációt téj,
den áron lengyel ,nyelven fogják vége21 }
Erről az elhatározásról tudomást s z e r r é ^
templom papsága és előre értesítette
őrséget, amely tegnap

mimtegy

nY°icV

1914. március 15.
rendőrt és számos rendőrtisztviselőt küldött
a témplom elé. A rendőrök már reggel hét
órakor fölállottak a templom mellett levő utcákban. Az istentisztelet simáim és minden
rendzavarás nélkül történt. Ezután került a
sor a konfirmációra. A lengyel gyermekek
fölmentek az oltárhoz s mielőtt a szertartás
megkezdődött volna, a temiplom gondnoka
német nyelven fölszólította a jelen volt közönséget, hogy tartsa magát a régi rendhez.
A gondnok szavát gúnyos nevetéssel fogadták a lengyelek. Soíkian fölemelkedtek a padokról és lengyel dalokat énekeltek. Ebben
a pillanatban 'a nyolcvan rendőr megjelent
az oltárnál. A tüntetők ekkor lengyel nyelvit
egyházi dalt kezdtek énekelni. A rendőrök
nyugodtan megvárták, amig a z éneiknek vége van s azután távozásra szólították föl a
közönséget. A lengyelek azonban az ismételt
fölszólitásra sem engedelmeskedtek, mire a
rendörök a közönség közé léptek és erőszakkal akarták kituszkolni a templomból. A
tömeg ellenállott, lármázott, énekelt, a gyermekek sirtak, az asszonyok jajgattak. Rettentő dulakodás támadt,
amely
hosszabb
ideig tartott. Végre a rendőröknek fülsiketítő lárma közben sikerült a tömeget a templomból kiszorítani. A templom padlója 'teljesen el volt boritv'a kalapokkal, botokkal,
imakönyvekkel és letépett ruhafoszlányokkal. A közönség eltávozása után a templomot bezárták s a további inisézés't megszüntették.
— Királyi kitüntetés. A magyar kereskedővilág egyik kiváló tagját,
Mauthner
Ödön magnagykereskedőt és törvényes utódait, Őfelsége a magyar királyi földmivelésiigyi miniszter ur előterjesztésére dij mentesen a magyar nemességgel Jánoshegyi előnévvel tüntette ki. Ezen kitüntetés általános
rokonérzéssel találkozik,
mert
Mauthner
Ödönnek a hazai magtermelés, magkeraskedelem ós kertészet terén elért sikereit jutalmazza. Megbízhatóságáról .ismert cégének, a
mely az idén ünnepli 40 éves évfordulóját,
sikerült a külföldön is kivételes eredményeket elérni. Nagy segítsége van az öreg, de
még mindig fiatal Mauthner-nek két fiában,
Mauthner Alfréd és Mauthner Pálban, akik
szintén páratlan szorgalommal és nagy szaktudással viszik tovább előre e világhírű céSet, előnyére és díszére a magyar kereskedelemnek.
— Vért akart látni. Bécsből jelentik:
A rendőrséget sajátságos bűneset foglalkoztatja. Nledek Lipót munkás ma hajnalban hazatért lakására s amikor a szobában alvó
barátját, Lindvincsuk Ferdinánd munkást
Megpillantotta, baltát ragadott s ezzel többször rásújtott az alvó emberre, a nélkül,
hogy bármi oka lett volna a támadásra. Me0e
k egész kábult volt s mint utólag montotta, maga sem tudta, hogy mit csinál. Nem
tóit részeg, de valami ellenállhatatlan vágy
fogta el, hogy barátját meggyilkolja. Az alv
ó ember fölriadt álmából és rémült kiáltásu l kiszaladt a szobáiból. Lindvincsuk utána
to'hant és kétségbeesetten kiáltotta:
—- Nem tehetek róla! Nem tudom miért
fettem!
,. Az állmukból fölriasztott szomszédok, a
k
'k a vérző Lindvincsuk segítségére siettek
r | még. mielőtt rendőrt hívhattak volna, a
fomadó maga elszaladt a rendőrőrszobára és
följelentette magát. Medek egészen meg volt
orvé és azt mondotta, hogy maga sem tűdre miért akarta megölni barátját, akit nap o n szeret és aki öt soha sem bántotta.
azt tudja, hogy 'amikor hazajött, vaföföi ellenállhatatlan vágy fogta el, hogy
A'rí lásson. A rendőrorvos azt hiszi, hogy
uedek a gyilkossági 'kísérletet
pillanatnyi
ju'zavarúban
követte el. A megtámadott
ln
kás sérülése nem veszedelmes.
— Jakab generális hadserege. Jakab
esbernek
Coxey Jakab a bacsület&s neve és
f
tó''fokozása szerint az amerikai
csavargók
, 9főbb hadvezére. Előkelő állása némikópen
..réonló Cochon úréval, aki Párisban a lakók
kyének a hívatlan védelmezője, de mig a
tatéi partáj-kiirály csakugyan emberséges
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ügyet szolgál tiszta hévvel és meggyőződéssel, addig Coxey habozás nélkül besorozta és
kinevezte magát a több millió munkátlan védelmezőjének. Most .aztán igazán elemében
van Jakab .generális, inert a közérdekűség
látszatának védelmében kelthet zavarokat,
tarthat :népgyüléseket és azon gyújtó hatású
beszédeket, Legutóbb azt határozta el, hógy
döntő rohamot vezényel az Unió székvárosa,
Washington ellen, amelyet május havában
egymillió munkátlan emberrel fog inegszállani. A hivatásos csavargók és foglalkozás
nélküli munkások az ország különböző részeiből indulnak és egyszerre érkeznek Washingtonba, ha csak a kormány meg nem akadályozza ezt a veszedelmes felvonulást. Az
Unió kormánya ugyanis tapasztalásból ismeri azokat a veszedelmeket, melyeket Jakab
generális terve magában rejt, mert Coxey
1894-ben hasonló ármádiával lepte meg a kor
mányzósági várost és hónapokba telt, mig a
rendőrség és egyéb hatóságok valamiképen
le tudták vezetni ezt a vad áradatot. Coxey
nevét ez a felvonulás tette híressé és szavának akkora súlyt kölcsönzött, bogy az egymillió ember hadba szó látásához elegendő a
puszta elhatározása. Az egész Unió riadt érdeklődéssel várja most, bogy Jakab generális csakugyan kiadja-e a parancsot Washington megostromlására és megrendezi-e a világ legnépesebb tüntetését.

tésének rendezésére
vonatkozó miniszteri
rendelet még nem jelent meg s igy ezek az
alkalmazottak még mindig a legnyomorúságosabb óbbért húzzák a várostól, noha munkakörük van olyan felelősségteljes és nehéz,
mint a rendőröké, s más városokban a fizetésük is teljesen megegyezik a rendőri fizetésekkel. A szegedi altisztek és szolgák, tűzoltók és vámőrök most instanciával fordultak
a városi tanács elé, azt kérve, hogy fizetésüket az idevonatkozó miniszteri rendelet kibocsátásáig a rendőrség
fizetésével
egyenlő
arányban rendezze a tanács és lakáspénzüket
báromszázhatvan koronára emelje föl. A
nyomasztó megélhetési
viszonyok
között
nagy szegénységtan sínylődő szolgák kérése
kétségtelenül jogos. A tanács bizonyára méltányosan .fogja elintézni ezt a kérést.
Bútorszállításokat

ben és vidékre, berakározást száraz raktár

°

Benő

szállító

Szeged, Jókai-utca l . s z

helyiségben eszkőzöl

Telefon 34.
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v i l l a m o s vau g á z c s l l l á r t szerezne be, tekintse meg FONVÓ
SOMA modern c s i l l á r r a k t á r á t
SZEGED, K ö l c s e y - u t c a 4 . s z .
=
Gyári á r a k !
=

— Kellemetlen vendég. Ma délelőtt azt
panaszolta a rendőrségen Kirschner Gyuláné
vendéglős, Kossuth Lajos-sugárut 77. szám
alatti lakás, liogy tegnap délután 3 órakor
beállított üzletébe egy gondozatlan külsejű
18—20 év körüli, szőke hajú, sápadt arcú fiatalember és enni kért. Amíg a panaszos bement a konyhába, addig az ismeretlen a
nyitott szekrényfiókból 15—20
koronányi
ezüst és nikkel pénzt ellopott, azután megszökött, A rendőrség keresi a tettest.

rendkívül előnyös fizetési
feltételekkel, lakásul is
alkalmas, 7 holdas birtok, S Z A B A D K A és S Z E G E D KÖZÖTTI VONriLON
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(-) A közigazgatási bizottság ülése. A
közigazgatási bizottság ma délután, négy
órakor 'tartotta meg rendes havi ülését Lázár Qyörgy dr. polgármester elnöklete ala'tt.
Az ülésen az egyes hivatalok vezetői .megtették szokásos havi jelentésüket.
Jánossy
Gyula tanfelügyelő ezenkívül két fegyelmi
ügyről is referált. Az egyik Lemle Józsefné
ismeréles fegyelmi ügye. Lemlémé ellen férje
feljelentésére indult meg a fegyelmi eljárás.
Férje azonban az elmúlt napokban visszavonta följelentését, amire most megszüntették az ellene folyt fegyelmet. A másik ügy
Nagy Dániel tanyai tanítóval vain kapcsolatban. Nagy betegség cimén hosszabb szabadságidőt kért. A tanfelügyelő .megvizsgáltatta Faragó Ödön dr. tiszti főorvossal, aki
megállapította, hogy a tanítónak semmi komolyabb baja sincs. A tanfelügyelő erre többször felszólította Nagyot, hogy foglalja el
hivatalát, de a tanító erre nem volt hajlandó. Most !a közigazgaitálsi bizottság felrendelte ellene a fegyelmi vizsgálatot és hivatalától felfüggesztette. Az ülés további folyamán Jánossy tanfelügyelő beszámolt arról az érdekes újításról, amelyet jelenleg
akar eszközölni. Levélben felszólította a hatáskörébe tartozó szegedi .iskolák igazgatóit,
hogy ezentúl havonként két-háromszor tartsanak szülői konferenciákat. Vagyis a tanárok közvetlenül érintkezzenek a 'tanulók szüleivel és folytassanak 'megbeszéléseket a
gyermekek lelki életéről, előrehaladásáról és
egészségi viszonyaikról. Ezek a 'konferenciák hivatva lesznek arra, hogy a szülői ház
és iskola között bensőbb viszonyt teremtsenek. A közigazgatási bizottság 'tudomásul
vette a tanfelügyelő előterjesztését.
(-) A városi altisztek és szolgák fizetése.
Szeged varos rendőrsége részér© küldött á.llamsegélyltől a
törvényhatóság rendezte
már a rendőrök fizetését. Azonban a többi
alkalmazottak — altisztek, szolgák — fize-
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Cím a kiadóhivatalban megtudható.

Legújabb férfi divatszövetek, női angol
Costüm-szövetek -m
legolcsóbban beszerezhetők

Holtzer és Társa

e posztó-áruházában ==
VÁR-UTCA 7. SZ. (Postával szemben.)
Ön ugy pazarolj'a a pénzét!!
mint aki a gyertyát mindkét végén égeti
ha nem olyan v i l l a m o s i z z ó k ö r t é k e t használ, mely a legújabb módszer szerint készül,
hosszú élettartamúak és nagyon gazdaságosak. — Minden egyes Izzókőrte s a j á
c é g e m m e l van e l l á t v a .

F

11

m-utia, I m - M

10

DÉLMAGYA RORSZ A G

KÖZGAZDASÁG
OOOO

x A Máv, szeged! építkezései. A Vállalkozók és Iparosok lapja Írja: A szegedi Máv.
vontató-telep építését a közeli hetekben megkezdik. A .tervek már készen vannak. A kereskedelmi minüsztérium mos1! 'hitelt bocsájt
a Máv. rendelkezésére, atnii által a 3.000,000
(koronával előir^nyzlott vontatót-telep épitéjsének megkezdése lehetővé vált. Az uj telep
a rendező-pályaudvar mögött épül.
x Az Általános Forgalmi vesztesége.
Az Általános Forgalmi Részvénytársaság
tudvalevően e hét szombatján közgyűlést
tart, amelyen a mérleget is előterjesztik. A
társaság vesztesége a zárószámiadás szerint 4.627,385 korona.
x A Budapesti Kereskedők Bankja
nem fizet osztalékot. A Budapesti Kereskedők Bankja ezidei mérlege a mult esztendei
több százezer koronás nyereséggel, szemközt
6293 korona nyereséggel zárult. Az intézet
az idén nem fizet .osztalékot. A jövedelem
nagy visszaesését .a Korányi-féle
gépüzlet
föloszlatásával okolják.
x Fővárosi bankok ellenőrző-irodája.
Több fővárosi intézet, melyek rendszeresen
(foglalkoznak könyvkövetelés ílaszámlitolásával, középponti ellenőrző-szervezet létesítését tervezi.
x A trafikusok gyujtógyára. Jelenteti tik
bogy a trafik ások egyesülete a gyujtógyárak
szervezkedésének ellensúlyozására hatszázezer korona alaptőkével gyujtógyárat szándékozik létesíteni Selmecbányán. Mint most
bennünket az egyesület vezetőségének köréből értesítenek, a trafikosok a pihentetett
tervet ú j r a elővették és egy külön gyújtógyár létesítése .iránt
szűkebb bizottságot
küldtek ki. A bizottság már telepengedelmet
is kért és az engedelmezesi eljárás most van
folyamatban.
x Temesvár-józsefvárosi népbank r.-t.
(Temesvár) cég alatt a Temesvári első takarékpénztár 300.000 korona alaptőkével (3000
darab 100 koronás névértékű részvény) uj
pénzintézetet alapított Temesvárott. Ügyvezető igazgatóvá Packi Menyhértet, a Temesvári első takarékpénztár főtisztviselőjét választották meg.
x Uj cég. A szegedi céghivatalban uj
oégnek bejegyezték: Endes Anna
szatócs,
cégvezető: pp. Endes János.
x Vásárok. Március 17. Beregkisalmis,
Gázlós, Kevevára, Kisvárda, Munkács, Nagy
tapolcsány, Zagyvaróna.
18-án: Bolkács, iHomonna (2 nap), Kőrösbánya, Pered (2 nap), (Siklós, Süttő, Szatmárnémeti, Ubrezs.
19-én: Abony, Ada, Alhó, Alsódomboru,
Apc, Aranyosegerhegy, Babccsa, Baloniy.
Bártfa, Bátaszék, Becshely, Bélapátfalva,
Brád, Csesztreg, Csikszentdomokcs, Ciffer,
Egervár, Eeketeardó, Gács, Garamszőllős,
Gödre, Görcsön, Győrszentmárton, Hajdúnánás, Jánosháza, Kalocsa, Kanak, Káptalantóti, Kisújszállás (2 nap), Krasznahorkaváralja, Krapina, Magyargyerőmonostor, Mártontelke, Mezőkövesd, Monyorókerék, Nagyapóid, Nagymagasfalu, Nagyrőoe, Olaszliszka, "önöd, Ótok, P a r a j d , Pellért, Polgárdi,
Püslökladány, Rózsahegy, Sajtoskaál, Samabor, Stridovár, Szilágysomlyó, Torpa, Vassurány, Zalatna, Zirc.
20-án: Aszód, Böhönye, Csenger, Kornádi, Szinna (Zemplén-m.), Torontálvásárliely,
Und.
21-én: Bród, Dolova,
Erdőszentgyörgy,
Marosborsa, Nagykárolyfalva, Neinasvid, Orlát, öriszentpéter, Szőllősgyörök, Vajdaháza (2 nap), Zalaapáti.
22-én: .Békés, Bilak, Jászberény (2 nap),
Kápolnás, Mikósszéplak, Módos, Ócsa (2 nap),
Tiszaföldvár (2 nap). Törökbecse, Ujverbász,
Várna, Zenta, Zsombolya.
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A mérkőzés után megkérdeztük a birót, hogY
miért hagyta megtorlás nélkül Kertész Vilmos legázolását. A
biró a következőket
mondotta:
— Tizenöt perccel a kezdés után Kertész
II. áttörte a BAK védelmét s lövésre emelte
a jobb lábát, amikor Ludwig teljes rössel
odarohant s vad erővel ,a labdába rúgott. A
labda visszapattant a mezőnybe s Ludwig tolj a lecsúszva a labdáról Kertész II. ballátót
érte, amely hangos
reccsenéssel
eltörött
Nem ítéltem szabadrúgást, mert inem láttam
Ludwig akciójában szándékosságot. I g /
hogy kíméletlen dolog volt, de sem Ludwig.
sem én nem vagyunk az okai. Egyedül a labdarugó szövetség felelős érte, amely megtűri
ezt a testi épséget veszélyeztető játékmódért,
A magam részéről azonban kijelentem még,
hogy nincs az a kincs, amiért én Ludwig ellenében csatárt játszanék,
Ebben a nyilatkozatban benne van a iua '
gyár labdarugó sport. Itt már csak az s®"
git, ha a büntetőr vény szék elé állitják aZ
ilyen fenevadakat, akik készek akár gyilkolni s akik ott vannak már elég nagy számban a vidéki és pesti labdarúgásban.

(Saját tudósítónktól.) A SzAK megismételte tavalyi szép győzelmét, biztos diadalt aratott a fővárosi jóiképességü újpestieken.. Az URAK teljes első csapattal jött le
és kiváló képességéit legjobban (igazolja az
elsőosztályu .BAK-kai szemben elért 1:1-es
eredményük. A csapat erélyes játékot folytat, labdáramenésük gyors és (biztos, a kapu
előtt csatársoruk főleg nagyszerű lövőképességével tűnt ki és igy alkalma volt a
SzAK kiváló kapusának szebbnél-szebb védéseket produkálni. A SzAK komplett összeállítású legénysége teljesen kielégített bennünket. A csapat legjobb emberei
Szűcs,
Blurn és a kapus voltak. (Szűcs valósággal
brillírozott, ilyen formában már régen volt a
kiváló „öreg csősz". Ugy kapcsolásai, mint
hatalmas felszabadító rúgásai, a délvidék
egyik legjobb hátvédjévé teszik. B'lum ez alkalommal játszott először az idei szezonban és máris klasszis játékot produkált. Feltétlen dicséretet érdemel Fürst, aki betegen
is a csapat egyiik legjobbja volt. Szokott jó
voil'ti Hapa és, nagyszerűen érvényesüílt a
OOOO
balszélen Csizik. Vér I. abszolút gyönge,
még nagyon^ sok tréningre van szüksége,
§ A partfürdő-ügy. Két évvel ezelőtt, 3
hogy az első csapatban szerepeljen. Maláth
még nincs teljes formájában, Szalai és Majkö mikor megnyalt Újszegeden a partfürdő, 3
már kezdik őszi formájukat visszanyerni. Friss Hírek állandóan támadta a fürdötulajJopi tulerélyes volt, mindazáltal, tekintve, donos-részlvénytíársaságot. '„Veszedelem 1 3
'hogy először — minden tréning nélkül — ipartifürdőn" és ,jNői sikolyok éjjel" cim a l /
játszott; kiélégitett bennünket. Általában a megjelent cikkek miatt a részvénytársaság
SzAK lelkes együttese fáradhatatlan volt és aztán sajtópört indított a lap ellen, amely
méltán rászolgált a közönség határtalan sze- ügyben ma volt a főtárgyalás a szegedi törretetére. Biró Puskás (BAK).
vényszék esküdtbirósága előtt. Az inkriminált cikkekért a felelősséget HollósUÖdön.
A játék mindvégig igen élvezetes volt, a lap akkori szerkesztője vállalta, aki a m3'
két egyenrangú ellenfél erős küzdelmét mu- tárgyaláson azzal védekezett, hogy a ciktatta. URAK kezd és jó pár percig veszélyes
keket közérdekből irtta é s mindent tud bizotámadásokat vezet a SzAK kapuja ellen,
György azonban mindent bravúrosan ved. nyítani. Hollóst védője /pedig a bizonyítás3
Majd felszabadul a SzAK, Fiirst pompásan elrendelését kérte. A biróság helyt adott
szökteti Blumot, kinek gyönyörű magas lö- védő kéréséinek, elrendelte a bizonyítást és
véséi. a kapus kornerra védi, mély azonban evégett a tárgyalásit elnapolta.
§ Kiderült egy régi gyilkosság. Érdeeredménytelen marad. Mindkét kapu még
kes
körülmények
között pattant ki most
sűrűn van veszélyben, az első félidő azonban
aradniegyei
Ágris
községben egy ihároml éveredménytelen marad. A második félidőben
vel
ezelőtt'
elkövetett
szörnyű bűntett. A mia SzAK erélyesen támad és mindjárt az elenap
lakodalom
volt
Kiss
A. Sándor jómód11
jén Haipa szép átadását (Blurn a kifutó kapus
mellett a gólba küldi. A közönség lelkes biz- ágrisi gazda házánál. Máthé Sándor cigám'3
tatására a SzAK továbbra is igen veszélye- muzsikált a násznépnek s mikor a cigány
sen támad. Blurn közelről méllé' lő, majd kelleténél többet ivott, nagyon izgága led.
ugy, hogy a házbeliek megfogták és kitetFiirst 3 méterről a kaipus kezébe lő.
ték az utcára. A cigány az ajtóban visszaAz URAK mindent elkövetnek a .kifordult' és dühös hangon odakiáltotta a háziegyenlítésért, azonban ez nem sikerülvén nekik, a SzAK győztesen vonul le a pályáról. gazdának :
— Mikor az Ágnes nénit eltettem $
A mérkőzést szép számú előkelő közönség
alól, ugy-e, akkor jó voltam, most meg 0
nézte végig.
dobnak!
Nagy feltűnést keltett ez a kijelentéso Szűcs József, a SzAK első csapatának mert jól tudta mindönki, hogy kire célzott 3
kapitánya e szezonban játszik 10 éve már cigány. Ágnes néni nem volt más, mint P b
klubja szineiten. A lelkes, fáradhatatlan ka- földi Ágnes gazdag özvegyasszony, Kiss ASándornak a nagynénje, aki három évvel e /
pitányt ez alkalommal, — mint értesülünk, előtt meghalt és vagyonát
unokaöcscsér
— klubja egy nagyobb mérkőzés keretében hagyta. A beismerésben levő cigány M ó 0
fogja ünnepelni.
ezu Dénes királyi1 ügyésznek elmondotta. 9
gyilkosság 'történtetét. Vallomása szén1!
o Brutális játék. Tört lábbal szenved
Puskás János cigány é s a felesége beszélté9
vasárnap délután óta a magyar válogatott
rá Ágnes néni meggyilkolására, őket P e d ,
csapat jobbösszekötője, Kertész II., a Magyar
Kiss A. Sándor bujtótta föl. Puskás v e j é / ;
Testgyakorlók Köre legjobb csatára. LabdaGáspár Jánossal és ennek felerégével f ,
rugómérkőzésen vett részt, gólt akart lőni
este azután végre is hajtották, amire váll3''
(egy csatárnak tudvalevően a góllövés a
koztak, be lopóztak az özvegyasszony s f
kötelessége) s ezt akadályozta meg a Budabájába és megfojtották. A cigány vallom*6
pesti Atlétikai Klub Ludwig nevű hátvédőalapján az ügyészség letartóztatta a büm'L
je olyan szeretetreméltó módon, liogy most
valamennyi szereplőit, akik valamennyi
gipszkötés van azon az ármányos lábon, a
beismerték tettüket, egyedül Kiss A. S á l / '
mely már annyi kellemetlen pillanatot szertagadja, hogy ő bujtotta volna föl a m*
zett az ellenfélnek. Csak ez történt a vasárnyakat nagynénje meggyilkolására.
^
napi MTK—BAK mérkőzésen. Történhetett
volna más, talán sokkal nagyobb b a j is.
I**
Legalább Benedek Aladárnak, a mérkőzést Í S S 3 H E 3 B S E B
1
vezető bírónak az előadásából ez tűnik ki. A Hirdetések közlésére legc^ '
biró ugyanis semmivel sem torolta meg a
rettenetes faultot, nem ítélt miatta szabad- szerübb a Délmagyarorsz^',
ugást és Ludwigot sem zárta ki a játékból. WBZ90II
|B«!5,í
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SZERKESZTŐI ÜZENETEK
OOOO

Több érdeklődőnek. A Protestáns Jótékony Nőegyesiilet estéjén a Rózsalakodalomlian szerepelt gyermekiek igazán poétikus ruháit ugy tudjuk Nónayné méltóságos aszszony tervezte és igen jutányosán az Ekkertnővérek készítették. Címük: Szent MiiMós-u.
11.

Zsombolyai előfizető. Hogy lapunk irénya önnek tetszik, nagy örömünkre szolgál.
Még nagyobb lenne azonban örömünk, ha
héba-korha küldene egy-egy tudósítást, mert
minden délvidéki dolognak, szívesen adunk
helyet lapunkban.
Bakfis. Ilyen korban még nem szabad titkolózni a mama. előtt, de majd későbben sem.
Akinek magával tisztességes szándéka lesz, az
ne rejtegesse azt.
Érdeklődő. Hogy Foerk mit akar, vagy
mit ,nem akar, az teljesen mellékes. A fogadalmi templomnak Schulek-iíéle tervek szerint kell felépülnie, ha törik, ba szakad.
® ® ® ® ® ® @ ® ® ® ® ® ® ® ® [ I ] F É

KISASSZONY
azonnali belépésre felvétetik,
ki a kassza

Kezelésben

és

egyszerű könyvvitelben jártas
4 » •

írásbeli ajánlatok
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h

NEUMANN M. céghez
(Kárász-utca) adandók.
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psylander esték!
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Watdemar Psylander
E l ő a d á s o k Va6 V«8 és 9 órakor.
Vasárnap, 2 órától folytatólag.
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Royal nagykávéházban

11.

színház.

Városi

Minden v a s á n a p

NAGY TOMBOLA
értékes nyeremény<á?j j a k k a l . a
Naponta cziyányzene.

SZÍNHÁZI V A C S O R A !
Saját termésű kitűnő hegyiborok.
Különlegesség: „ R o y a l Zöldike."

Tulajdonosok: Matejkaés Fiiegei.

TŐZSDÉK

MA
MÉRFÖLDKÖVEK.
Életkép 3 felvonásban. Irta: Knoblauch Edward és Benett
Arnold. Fordította: Kosztolányi Dezső.
SZEMÉLYEK:
I. felvonás. 1860.
Özvegy Rheadné
Rhead John, a fia
Rhead Gertrude, a leánya
Sibley Sámuel
Rose, Sámuel huga
Pyne Ned

oooo

A budapesti gabonatőzsde.
A határidőpiacon reggel aránylag tartott volt az 'árnivó, később azonban mérsékelt forgalomnál a lebonyolító műveletek korültek túlsúlyra. A vidékről ugyanis — igaz,
bogy csak gyéren — inkább eladásra szóló
megbízás érkezett, mert a földmivelésügyi
minisztériumnak szombaton közzétett jelentése szerint az ősziekkel bevetett terület a
mult évinél 10—15 százalókkal nagyobb ós
megközelíti azt a területet, amelyet normális években őszi gabonával be szoktak vetni.
Az árfolyamok .a következők:
Buza áprilisra 12.43, májusra 12.31, októberre 11.19. Rozs áprilisra 9.49, októberre 8.60
Tengeri májusra 6.70, júliusra 6.83. Zab áp
rilisra 8.60, októberre 8.67.
A budapesti értéktőzsde.
A mai előtőzsde iránya barátságos volí,
mert a beszpárti spekulánsok a tőzsdeteknikai helyzetnél fogva kényelmetlenül érzik
magukat. Lépten-nyomon kitűnik, bogy a
darabhiány, amely miatt már a médióhalasztás alkalmával panaszkodtak, még előbbutóbb komplikációkat, okozhat. A külpolitikai helyzet kedvezőbb megítélését azonban
az osztrák parlamenti helyzet bizonytalansága ellensúlyozta, minek következtében a forgalom zárlatig igen szük mederben folyt. A
nemzetközi piacon a magyar hitel, a helyi
piacon a magyartéank, de kiváltképpen az
agrár-bankrészvény volt keresett, utóbbi a
mult hetihez képest 2—3 koronával emelkedett. A készárupiac üzlettelen volt, az Adri i
tengerhajósrészvényből néhány kötés a mult
hetinél kissé olcsóbb áron cserélt gazdát. A
járadékpiac barátságos volt, a magyar koronajáradék 5—10 fillérrel javult. A zárlat tartott, de csöndes volt.
Kötöttek: Magyar hitel 847. Jelzálogbank 445.50. Agrárbank 513.50—517. Hazai
bank 283. Magyar bank 536—537. 4 százalékos
koronajáradék 82.60—82.67. Közúti vasút 630.
Adria 618—619. Szászvári 4.1.2-414. Aszfalt
39.
A bécsi börze.
Kötöttek: Osztrák hitel 638.25. Magyar
hitel 846. Angló-bank 374. Bankverein 535.
Landerbank 520.50. Dohányrészvény 442.25.
Alpesi 843. Rimamurányi 664. Prágai vasmű
2615. Skoda 778. Osztrák
államvasút 713.
Lombárd 104.25. Déli vasút 245. Török sorsjegy 227.50. Márka készpénzért 117.67. Unió
bank 609.50. Az irány tartózkodó.
Árujegyzés.
Budapest-ferencvárosi zárt
sertésvásár.
Fölhajtás déli fél tizenkét óráig: 1593 sertés,
32 süldő, 4 malac. Arak: Zsirsertós elsőrendű öreg 148 fillér, fiatal nehéz 142—148 fillér,
közép 150—160 fillér, könnyű 156—174 fillér,
süldő 140 fillér élősúlyban levonással. Vásár
irányzata élénk. Arak emelkedtek.
Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.

Csáder
Góth mv.
Góthné mv.
Baróti
Tallián
Petheő

II. felvonás. 1885.
Rhead Gertrude
Rhead John
Rose, a felesége
Emily, a leányuk
Silbey Sámuel
Nancy, a felesége
Lord Monkhurst
Preece Róbert

Góthné mv.
Góth mv.
Tallián
Szohner
Baróti
Simkó
Petheő
Sümegi
III. felvonás. 1913.

Rhead Gertrude
Sir Rhead John
Lady Rhead
Lady Monkhurst
Lord Monkhurst, a fia
Muriéi, a leánya
Sibley Nancy
Richárd, a fia
Predce Róbert
Webster

Góthné mv.
Góth mv.
Tallián
Szohner
Mihó
Pálma
Simkó
Stella
Sümegi
Szendrő

G ó l y a

á r ú h á z

M E G N Y B L T Ü !
Kossuth Lajos-sugárut 1. szám
(Bruckfier vaskereskedés mellett.)
Női szövetek, kézmfiárúk,
pongyolák, blousok, aljak,
női ingek, alsószokngák,
kötények, csipkék, himzések, keztgük, harisnyák
és mindenféle női és férfi
:•:
divat cikkekben
:-:

lyan

olcsó

árakkal!

Csi
és szövetfüggönyök
nös gondal vegyileg
títtatnak olcsó árak
tett és rövid idő

Vénig gyula

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

TIMII

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

mm m ntdimta mm i.

»

Értékes TOMBOL A tárggak
{családi műsor. — Női kiszolgálás teljesen beszüntetve,

Szolid

ÉJ a t « * t G O N D i K á l m á n szegeM
ÍS

mosógéppel!

=

2 óra alatt annyi
ruha mosható, mint
ezelőtt egy személy
egy nap alatt mosott.

18-16.

Ára 8 korona.

legelsőrendii porosz fiitőszenet,
legelsőrendü p o r o s z k o k s z o t ,

Egyedárusifás Csongrádvármegye
0
0
reszere

faszenet, kovácsszenet é s aprított
tűzifát. Sulyhlány kizárva, minden
H
zsák plombálva van.
t*

Házhoz iiálllfÉi álloralu.

Negiíbacsfi rsnáelíseitoi Síri

TTv^ied.eriser

P á l

Tisza LalDs-tchruf ss.
(Honvéd-tér sarok.)
Telefon 13—16. szám

műszaki üzletében

Ilim,

SZÉCHEHVI-TER II. SL
HANISBIIRBINBHAS

8

Hirdetéseket felvesz a
LJLCHER JÓZSEF kiadóhivatal Kárász-utca 9,
bőröndös é s finom bőrdiazmüvek késgitője
SZEGED,

ItóelMílB 14.

S z e g e d e n é s a délvidéken hiánytpótló, teljesen modern berendezésű bőröndüzlet és műhely,
Raktáron saját készítésű, valamint
külföldi ntazócikkek és bőróisz-

megkezdődött a

mozgófénykép előadás szabad bemenettel.
Minden Csütörtök, szombat és
vasárnap

M

„ A S P I R A T O R

LAAHBBSSIBMBKKSAELRHBTSÜIAEIEÍKIACF

Prófétával szemben.—Brswswetter órással szemben.

MflPQHTAI

M

Ha ( ő s z ü l é s efíew
csakis az ártalmatlan Leitzingei-féle „Hairestorer?
használja. Ára 2 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
520

Tisztelettel tudatom a n. é. közönséggel,
hogy T i s z a Lajos-körut 8 5 . s z . alatt
(Honvéd-tér sarok) tüzelő anyagraktárt
létesítettem. Állandóan raktáron tartok

KfPMlfl 12.

Ili

Hajhullás, baj korpa
gyorsan elmúlik a Leinzinger-féle „
i n a h a js z e s z" ártal. Ára 1 kor.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszert:!rában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Uj szén- és kokszüzlet

cipész és orlhopéd,

S z e g e d , Jókai-utca.

külötiszmelalatt

LUCZA JÓZSEF

M E G N Y Í L T ! ! !
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DÉLMAGYA RORSZAG

12

4«n leg|©t>b cigányprímás télies zenekaréval hangversenyez.

Kezdete pontban 9-kor,

Délmagyarországi fióktelep
SZEGED, Kelemen-u. 11. Telefon 833'

égek. Javítások és rendelése'-*

mflárti-

elfogadtatnak.

Telelőni 12-59. ••• Telefoni 12-55.

meghódítottuk
AVILAG9T!

Auer-fény világítási- és
jókarbantartási vállalat.

Szegőd, Kosuth Lajos-sugárut I. szám.
Csillárok, gázfőzök és
mindennemű gázfelszere:: lési cikkek raktára ::
Telefon: 468.

N

Telefon: 468.

**

ft betege^!

á fogak ápolására
legjobb a

A vizgyógymód edz és gyógyít Idcgeszég,
agy- éa arirbántalmak, álmatlanság, euéaztéal
zavarok, köszvény, ciuz stb. sikerrel kezelhetők a W A G N E R - f ü r d ő külön férfi- éa női
győgyosztályában - Kipróbált kezelő és kezelőnő. — Gőz,-kád- és zuhany-fürdőnket <•
a nagyérdem t k ö z ö n s é g f i g y e l m é b e ejánljek

Gerle-féle

Ara 70 fül.
Kapható Szeged
' a r s

„ K Í G Y Ó "

te»
503

Sokszorosítások,

másolások,

irógépjavű

Amerikai kellékraktár. Állandó gépíró tanfoly^

NYOMATOTT VÁRNAY L. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, SZEGEDEN, KÁRÁSZ-UTCA 9.

