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Szeged, 1914.
Lázár György kitüntetése.
(Saját tudósítónktól.)
A lezajlott installációs ünnepségek során kedves szenzációként hatott az a szeretetteljes, meleg megemlékezés, melyet a város közönsége betegen
fekvő .polgármestere irányában tanúsított.
Valahányszor az ünnepi szónokok
Lázár
György nevét kiejtették, hatalmas tapsvihar
zúgott föl, mintha épen a közönség érezné
legjobban, hogy valakinek az. igen jelentős
személyisége nagyon is hiányzik az ünnepség keretéből. Nem volt látható az a valaki,
akinek említése nélkül ennek a városnak mai
szép fejlődéséről beszélni inem lehet, akinek
legnagyobb része van abban, hogy a városmai fényes kereteiben ünnepelhetett.
A közönség szeretetének lelkes kinyilvánítását részben az a körülmény is okozta,
hogy a Délmagyarország
épen az ünnep reggelén adta hirül Lázár György dr. utón levő királyi kitüntetését. Mára megerősítést
nyert az első értesülés azzal a távirattal, a
melyben Sándor János belügyminiszter az uj
udvari tanácsosnak gratulált. A iegbeavatottabb helyről érkező -üdvözlés után senkinek
sem lehet többé kétsége afelől, hogy a kitüntetés formai része már legfelsőbb helyen
is befejezett ténnyé emeltetett s hogy a- legfelsőbb királyi kézirat1 a hivatalos lap legközelebbi számainak egyikében publikáltatni fog.
A közörömet keltő hir közlésénél az
őszinte nagyrabecsülés és -szeretet szavaival köszöntjük e helyen Szeged polgármesterét. Azoknak a ritka fajtájú embereknek
szellemi rokonságából való ő, akiknek egyénisége hosszú emlékezésben fog visszatükröződni még akkor is, ha munkás kezüknek
nyomat alkotásaik fogják őrizni. Egész élete
szülővárosának ritka megbecsülését példázza. Ott látjuk a szomorú emlékű pusztulás
napjaiban, mint fáradtságot nem- ismerő árvízi hajóst, ki csónakon siet a szerencsétlenek százait menteni. A nagy tragédia holtig
tartó nyomokat hagyott lelkében, melyeket
Pompás irodalmisággal megirt könyvben dolgozott fel, eddigelé legfeimeritőbb és legragyogóbb rajzát adván a méreteiben és jelentőségében egyarártti nagyszerű katasztrófának. Az ujjáalakult város felpezsdülő közigazgatási életének szolgálatába állva, csakhamar a főügyészi -tisztet tötti be példás ügyszeretettel és ambícióval. Ebből a pozíciójából szólította el a polgárság bizalma, mikor
megkínálta őt a város első kerületének mandátumával. Nem maga kereste a népszerűséget, hanem a népszerűség maga kereste Lázár György nyomdokait. S mint ahogy meghívás utján foglalta el helyét az országgyűlésben, épen ugy a közvélemény hívó szavára tért vissza ősi pátriája falai közé akkor

ELÓF1ZETÉSI ÁR VIDÉKEN
egész évre . K 28 - félévre . . K 14.negyedévre K 7'— egy hónapra K 2 40

ill. évfolyam 83. szám.

K i a d ó h i v a t a l Kárász-utca 9.
Telefonszám: 81,
Egyes szám ára 10 Bllér.

Szerda, április 8.

is, mikor néhai Pálfy Ferenc székének betöltésére egyakaratuan öt szemelte ki a közóhaj. Arnig Lázár Györgyre gondolni lehetett, más kombinációról emiilés sem történt,
annyira kimagaslott keretei közül rendkívüli
egyénisége.
Nem akarjuk e helyen felsorolni azokat
a gazdag eredményeket, melyek Lázár
György dr. évtizedes polgármesterségét ércnél maradandóbb emlék gyanánt hirdetik.
Hiszen nincs e városnak egyetlen polgára
sem, aki előtt fáradhatatlan munkaszeretelte,
a jövőnek szóló nagy alkotásai, ideális miivészpártolása és a -társadalmi élet intenziv
felpezsdülése érdekében tett nagy erőfeszítései ismeretlenek lennének. A hatalmas koncepciójú férfiak ama fajtájából való ő, kinek
létezése nincsen időhöz kötve. Szívesen és

őszinte Lelkesedéssel konstatáljuk az események álltai nyújtott e véletlen alkalomból kifolyólag is, hogy Szegednek hosszú évtizedek óta nem voíti hozzá hasonló kvalitású vezetőegyénisége, aki munkás életének gazdag
eredményeivel a boldog emlékű Osztrovszky
József hagyományait váltotta valóra.
Csak fájdalommal vegyes részvéttel emiékezhetünk meg róla, hogy Szeged nagy
polgármesterét betegágyában éri a szép kitüntetés. A város polgársága legforróbb óhajtásának adunk kifejezést, mikor a királyi
kegy megnyilvánulásának gyönyörű tényéhez azt a kívánságot csatoljuk, hogy a gonviselés adjon erőt és képességet Lázár
György dr.-inak nemes hivatása további sikeres teljesítéséhez.
• ! 1 ; , • i' ; -. •
(d)

A protekció ellen.

hogy egy pozitivül gondóLkodó férfi, akiben a mérnök exaktsága egyesül az üzletember egészséges, józan, számító gondolkodásával, föllázad a protekció ellen. Mert
a protekció dögvész, amely megrothasztja
az ép organizmust. A protekció kiszámithatatlan, ingadozó, bizonytalan, zavaró
tényező, amely fölborítja a doígozó személyzet kalkulusait, megteremti a soron kívüli előléptetést és vele a mellőzöttek
csöndes forradalmát, fölrúgja a tehetséget és szorgalmat, atyafisággal dicsekvőnek üres fejét és Megaranyozza dologtalan
kezét.
Csak egy fájdalmas nehézség van a
dologban. Tolnay Kornél nem vette tekintetbe a mi speciális viszonyainkat. A jól
megalapozott állam rendje a törvényhozás, a közigazgatás és a törvénykezés
gondosan széjjelválasztott munkamegosztásán épül. Mennél nagyobb , tiszteletben
tartják ezt az elvet, annál ritkább a hatásköri összeütközés: átka, szerencsétlensége, romlása minden becsületes állami életnek.
Ezt mindenhol tudják, csak nálunk
nem akarják megtanulni. Nem -mondjuk,
hogy a biró beleavatkozik a politikába;
nem mondjuk, hogy az alispán presszinálja a járásbirót. De mondjuk, mert tudjuk:
tudjuk, mert ezerszer láttuk és látjuk, hogy
a törvényhozó urak kisajátítják a közigazgatást is, amennyire lehet, a bíróságot is.
Itt akarnak küzdeni a protekció ellen?
Hát Tolnay Kornél nem ismeri a „Kérlek, méltóságos uram" kategorikus imperatívuszát? És ki fogja dobatni szolgájával a tiszteletreméltó pártvezért vagy
alvezért, harcos közkatonát vagy marodört, aki a sógorát, komáját, választója fiát
vagy bérlője unokaöcscsét protegálja?
Vájjon?

Orosz regényekben olvasunk gyakran
arról a közéleti korrupcióról, amit az orosz
főhivatalnokok és tábornokok levegőjében
sejdit a közvélemény. A fehér cár birodalmáról mondja a legende, hogy ott pénzen minden hivatalt meg lehet vásárolni
s a hivatalnokok minden hatalmukkal
pénzszerzésre törekednek. Ez a sajátságos
keleti szinü helyzet talán egy árnyalattal
sötétebb képet nyújt annál, ami nálunk
uralkodik, de viszont Magyarországon
meg minden hivatalt az összeköttetések
szereznek, minden poziciót kijárok, protekciók, csáládi és pártkapcsolatok készítenek elő. Egy pénzügyi szemlészi, börtöntiszti, főportási és végrehajtói állásért
kiérdemesült méltóságos urak kilincselnek
a minisztériumokban, hogy rokonuk, komájuk, kortesük, vigécük érdekében eljárjanak. A hivatalos pályázati , kérvények
olyan súllyal esnek a latba, amilyent a rájegyzett ajánlók nevei adnak neki s a legkomolyabb jelöltek azok, akik lehetőleg
igen sokágú koronával ellátott névjegyet
tudnak a kérvényük mellé csatolni.
Az államvasutak uj elnökigazgatőja,
Tolnay Kornél, véget akar vetni a kijárásos nyavalyának, legalább saját hatáskörében. Egyelőre még nem tudjuk megítélni,
hogy a lernai hidra fejét levágni készülő
elnökigazgató hogyan fogja tudni nagyszerű gondolatát megvalósítani, -mert hiszen volt már más is, aki hasonló rendeletet adott ki és ugyancsak hamar föladta
szigorú elveit. Tolnay Kornél, reméljük,
íogja tudni rég óhajtott rendeletét életbe
léptetni és annak az egész vonalon érvényt szerezni.
* Nem kell fejtegetnünk, hogy ez ;a rendelet merő bölcseség, igazságosság, méltányosság. Nagyon meg tudjuk érteni,
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A protekció százfej ü sárkányát meg- zatát tanácsosi állásra. Kéri ennek a kérdésölni nagy és nemes mű volna, méltó a leg- nek megvitatását. A tanácskozás megkezdéfényesebb jellemhez, a legragyogóbb se előtt elnököt ajánl.
lángelméhez. Sőt azt hisszük, érdemes volA vita során a következő vélemények
na e tettért egy egész, nagy, dicső férfi- hangzottak el. 1. Miután az összehivók Szaéletét áldozni. Mikor Héraklész elvégezte lay Józsfit dr.-t — akinek érdemeit és rálegnemesebb kulturmüvét, Augiász istálló- termettségét egyértelmiileg megállapították,
jának kitisztítását, mit -csinált? Tovább ál- — tanácsosnak kívánnák megválasztatni, jelott, az istállót ott hagyta. Milyen gyö- löljék meg azt az urat, -akit a tanácsból ki
nyörű dolog volna, ha akadna egy Hérak- akarnának hagyatni. 2. Ez fölösleges, elég,
lész, aki a mi közéleti istállónkat kitisztí- ha Szalayt jelölik, az úgyis a kandid ál ás tó!
taná. Még ha nyomban utána el is kellene függ, hogy ki maradjon ki. 3. A t. előttem
hagynia örökre a helyet, amelyet nemzeti
szóló ur véleménye tarthatatlan. -.Mutatja
szégyenétől, kórokozó bacillusaitól merész Zombory
Antal esete, akit annak idején öt
elhatározással megtisztított.
turnuson át jelöltek és mégis kibuktattak
.KaavBaaaaaaaaBaaaBaBaaaaaaaaiieaaaBBaaaasaeaaaaaanB

Városatyák mozgalma
a tisztújítás előtt.
(Saját tudósít ónktól.) Két-három nap óta
gépírásos meghívók érkeztek több városatyához, amelyek alá ugyancsak gépirással
„több törvényhatósági bizottsági tag" volt
irva. A bizalmasnak
jelzet: értekezletet ma
délután íélhatra az Európa éttermébe hivták
össze és tárgyának a tisztújítás kérdése volt
megjelölve.
Az értekezletre pontos időben mintegy
'harminc törvényhatósági bizottsági tag jött
el, akik érthető érdeklődéssel várták, hogy
az összehivók jelentkezzenek. Ez, mikor már
némi türelmetlenség mutatkozott, meg -is történt. Az összehivók egyike előállt és miután
bejelentette, hogy a mozgalom megindítóinak megbízásából 'beszél, előadta a következőket:
— Az értekezletet1 azért hivták Össze,
hogy Szalay József dr. főkapitány-helyettest
fölkérjék, hogy a tisztújításon adja be pályá-

Igazi demokrácia.
Egy -bécsi irónő, Schalek Alic-e, már hetek óta érdekes fölolvasásokat tart az osztrák császárvárosban azokról a tapasztalatokról, amelyeket Indiában, Ujzélandban,
Ausztráliában tett hosszabb utazásakor szerzett. Ujzéland szerinte a demokrácia földje.
Ez már a hajón -kezd mutatkozni. Minden
utas beszélget egymással, senki sem akar vailami különös poziclóban- feltűnni. Sőt, ami
még inkább följegyzendő: senki sem -érzi magát rosszul a más társaságában. Bájos és
elegáns hölgyek mellé olyan férfiak ülnek le,
akik valósággal napszámosoknak látszanak.
Bemutatkozás egyszerűen nincs. Ép igy beszél mindenki velem is és csakhamar kiderül, hogy ezek a rosszul öltözött fiatal-emberek, akik között az avatatlan szem aligha
tudna különbséget tenni és akik ugyanazokat
a mondatfüzéseket használják .beszéd közben,
egészen különböző polgári állásokihoz tartoznak. Az egyik egy igen 'neves nagykereskedő
fia, egy másik biró, a harmadik paraszt. Valamennyien ugyanazt a vakációutazást csinálják, politikai és gazdasági kérdésekről
beszélgetnek és a sportjáték-okban, amelyek
a gőzös fedélzetén vigan folynak, kivétel
nélkül valamennyien részt vesznek.
Első pillantásra szembetűnő, hogy a hajón látható hölgyek mennyire különböznek a

Szekerke Lajossal szemben. Hiszen az előadottak szerint Szalay ur beválasztásának —
bármily kívánatos is — az lehet az ára, hogy
a tanács legértékesebb tagja bukik ki. 4. Arról talán később kellene tárgyalni, hogy kit
hagyjunk ki. 5. Az összehivók képviselője
szolgálati idő alapján levezet egy képzett
karididálást, amelyből azt hozza ki, hogy ,a
legvégén Tóth Mihály dr. és Szalay József
dr. maradnának meg. Igy tehát ki 'kellene
buknia — Tót'h Mihálynak. 6. Tiltakozom
az olyan rendszer ellen, hogy az legyen az
ok valakinek a kibuktatására, rnert a tanácsban a — legfiatalabb. Tóth Mihály szorgalmas, kötelességtudó hivatalnok. 7. Senkit se
buktassunk.
Végül is: az értekezlet
egyhangúlag
megnyilatkozott
Tóth Mihály mellett!. ,, Az
összehivók erre eltávoztak. Megállapodni
nem tudtak a további vlt'a során. Szalayt értékes embernek mondták, aki kulturai és művészeti kérdésekben hivatott tekintély, de a
mai értekezleten nem tudlak helyet találni
számára . . .

mi európai hölgyeinktől. Valamennyien frissek, üdék és bájosak, mintha tengeri betegség nem is volna a világon. Néhány házaspár valósággal meghökkenti ,az embert. A
nő valóságos hölgy, a férfi valóságos paraszt. Ilyen házaspárral az utóbbi időkben
igen gyakran 'találkoztam. A hölgyek igen
kedvesen és szivesen beszélgetnek egymással. Az Európában annyira ism-ert irigy és
gyanakvó női pillantás, a finom csipkedés és
elkülönítő törekvés, .amelyet nálunk az utazó hölgyek olyan sikerrel -és gyakran alkalmazinak, itt teljességgel ismeretlen. Valamennyi asszony, mintha testvére volna egymásnak. Egy előttem ismeretlen szolidaritás kapcsolja őket össze. Még az úgynevezett vénkisasszonyo-k is, akik szép számmal
vannak a hajón, ép olyan vidámak és barátságosak, mint a legcsinosabb fiatalok. 'Nem
epések, se nem harapósak és viszont a férfiak megkülönböztetés nélkül ugyanugy bánnak velük, mint a többi 'hölgyekkel. Ez a
hang egyébként kissé hűvös és egyáltalán
nem eleven. A vénkisasszony Itt nem komikus figura. A társaság hallgatólag respektálja azokat az okokat, amelyek a házasságtól
visszatartották őket és senki sem tételezi föl,
hogy csak azért nem mentek férjhez, mert
senkinek sem kellettek.
Az ország és az egész keleti rész legdélibb városában. Bluffben kötünk ki. Blufí

A megreformált
munkásbiztositás.
— A reform körvonalai. — Decentralizálják a pénztárakat. —
(Saját tudósilónktól.)
Elég sürü a mai
munkásbiztositás rendszere
ellen felmerülő
panaszok száma. Igy legutóbb a pesti honvéd
menedékház volt kénytelen panasszal élni a
kerületi pénztár elten, mert ez a menedékház'
ban cselédi, szolgai munkát végző alkalmazottak után közel 3000 korona tagjáruJékkal
•terhelte meg a menedékházat, helyesebben
az államkincstárt. Hasonló panasszal él a
vakok intézete is, melynek 'növendékeit tartja a kerületi pénztárbizkoxitásra kötelezetteknek, mivel részben ipari munkát, székfonást stb. tanulnak. Szegeden is sok panasí
hangzott már el a rendszer ellen, amelynek
megváltoztatásán erélyesen dolgoznak a
b el ii gym,i n i sz tér i umba n.
Az első reform, amely a munkásbiztosi:ás körül történik, az ivari bírósággal
lesz
kapcsolatos, ősztől kezdve nem az iparhatóság, hanem az ipari biróság foglalkozik í
panaszokkal, másodfokon pedig nem a rendes
biróság, ihanem az Állami
Munkásbiztositó
Hivatal. E reformnak nyilvánvaló haszna a2
lesz, hogy a legilletékesebb hatóság fog Ítélkezni a nagy szaktudást1 megkövetelő vitás
kérdésekben.
Ez ujütásft az eddigi tervek szerint nyomon fogja követni a munkásbiztositó
törvény
általános
reformja.
Az erre vonatkozó élőmunka folyamatban van, de máris megtudtuk
a készülő reform egy-két érdekes részletét.
Az uj törvény mindenképen a decentralizálásra fog törekedni. Már kétszáz munkás]
foglalkoztató üzem köteles lesz saját kezei
4
nem önálló város, hanem kikötőhelye Invef
cargill városnak, ahová két óra múlva étkezünk meg. Az állomáson nincs hordár, ki'
ki maga cipeli a cökmódját. Már tudniillik 3
hölgyek táskáit az urak viszik be. Akármi'
ly-en idegen egy nő, a hozzá véletlenül közel'
álló férfi szó nélkül segit neki. A szállóba11
a napi ellátásért' és pedig a három étkezését
és a szobáért szabad fürdőhasználattal tizet;
öt-husz koronát fizet az ember. A szobád
dolgában pedig -európai -ember számára rög'
tön szembeötlő, iho-gy séboll nincsen mo-sdú
tál. És -ez a mosdótál-'kérdés okozta első őst
szelitközésemet' az újzélandi demokráciával;
Meg van ugyanis az a rendes szokásom, hoiJl
napjában néha megmosom a kezem. iMivj5
azonban s-ehol sem találtam a mosdótála1,
-csengettem. Nem jött senki. Csengettem r m
erősebben, de csak én hallottam, senki má5
Erre tehát1 valami szolgálatkész lélek ketf'
sés-ére indultam és találtam is -egy pincét
leányt az -ebédlőben. Ez a hölgy szinte meg
döbbenve hallgatott végig és ellenségesen
z-ett rám.
— A fürdőszobában szokás kezet mosj
a csap alatt. Azt hiszi, hogy valakinek ke"!
ve és ideje van az ön elhasznált mosdóvá
cipelgetni?
— Igen, azt hiszem. Legalább -az eim
pai szokások -eddig ilyesmit hitettek
^
lem.
— Well, a régi világban. Az effész^

első kézből, nagy választékban csakis az
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lésben biztosító-pénztárt
föntartani.
E sok
kis pénztárra nem az Országos Pénztár
ügyelne (ezt előreláthatóan föloszlatják),
hanem az Állami Munkásbiztos-itó Hivatal.
Közvetetlenül ez. elé kerülnének :a munkások
és a pénztárak közt felmerülő vitás kérdések
is, melyek most a választott bíróság elé -tartoznak. így e fórum is fölöslegessé válnék és
megszűnnék.
A mun-kásbiztositó törvény reformjának
ez len-n-e egy-két közérdekű adata, mig a
balesetbiztosítás leglényegesebb reformja az
lenne, hogy a szociális gondoskodás ez ágazatát teljesen
államosítanák.

kor Pál helyettes-polgármester kíséretében
kocsiba ült és az állami és egyéb hivatalok
vezetőit, a-ki'k tegnap tisztelegtek nála, látogatta meg. Fölkereste Dempf Henrik altábornagyot, a szegedi helyőrség parancsnokát,
Vén András Ítélőtáblai elnököt, Szász Iván
dr. törvényszéki elnököt, Szapár József dr.
vezető királyi -ügy-észt és Wéber táblabírót,
a járásbíróság vezetőjét. Azután az egyházi
hivatalokban tett látogatást Cicatricis
Lajos
dr., Jászai Géza c. püspököt; Löw Immánuel
dr. főrabbit, Bereczk
Sándor református,
Thomay József evangélikus -és Sévity Lázár
görög-keleti szerb lelkészt látogatta meg. A
látogatásokat -egy órakor a főispán megszakította és holnap folytatja Bokor Pál kísérőiében.

ItnRIittSSeXaUMKKW*

A főispán első napja
a városházán.

Délután három óra tájban a főispán ismét visszatért a városházára és Bokor Pállal és Taschler Endre főjegyzővé! tanácskozott a -legközelebbi teendők, főleg a tisztújítás dolgában. Azt az óhaját fejezte ki a helyettes-polgármester előtt, ihogy rövid idő
alat-t beható információkat szeretne a váro-s
minden foilyama-tban levő ügyéről. Evégből
kedden estefelé Lázár György dr. polgármestert is fölkereste a főispán, akivel boszszabb ideig tanácskozott.

(Saját
tudósitónktól.)
Cicatricis
iEajos
dr., Szeged uj főispánja, kedden délelőtt megkezdte hivatalos működését. Az első napot
— kivéve azt az időt; amely az állami és
egyéb hivatalok látogatásával telt el — este
hat óráig a városházán, töltötte. Délelőtt
előbb az üdvözlő táviratokra válaszolt, azután sorba látogatást tett a városházán és
a bérházban levő hivatalokban. A látogatást
Bokor Pál helyettes-polgármesternél kezdte,
aki, mint a gazdasági ügyosztály vezetője,
bemutatta az ügyosztály tisztviselőit. Azután
sorra fölkereste Taschler Endre -főjegyzőt,
Balogh Károly, Gaál Endre dr., Tóth Mihály
dr. és Koczor János tanácsosokat, Turóczy
Mihály dr. tiszti főügyészt, Tóth Mihály főmérnököt, Skultéty Sándor főszámvevőt, Pálfy József dr. árvaszéki elnököt. Mindenütt
megtekintette a hivatali szobákat és érdeklődött az alkalmazottak iránt.
Délelőtt tizenegy órakor a főispán Bomás. Ott a rabszolgák még ostobák. Itt1 mi
függetlenek vagyunk.
Függetlenség!
Ez a Iszó Ujzjéland jelszava. Az ország szegény nyelvének, amelynek hihetetlenül iki-s szótára van, egyetlen
szava sincs, amelyet annyit használnának,
mint ezt az egyet. Az alkalmazottaknak minden visszaélését és lustaságát, a munkásunió minden -nagyobb erőszakosságát egyaránt függetlenségnek nevezték el.

Faszerkereskedésben

gróf miniszterelnök
méltóságának,

őnagy-

Budapest.
A Cicatricis Lajos főispán ur beiktatása
alkalmából egybegyűlt ünneplő -közönség
Nagyméltóságodat és a kir. kormány tagjait
melegen üdvözli és Nagyméltóságodnak rendithetetlen bizalmát tolmácsolja.
Sándor

urnák,
Budapest.
A Cicatricis főispán ur beiktatására
egybegyűlt ünneplő közönség Nagyméltóságodac üdvözli és bizalmáról biztosítja.

János

belügyminiszter

A belügyminiszter ma a következő távirati választ küldte:
A Cicátricis Lajos főispán beiktatására
egybegyűlt ünneplő közönség nevében küldött
meleghangú távirati üdvözletet hálásan köszönöm s kérem, hogy ezt az ünneplő közönség előtt is -tolmácsolni szíveskedjék.
Sándor
János.
A főispán az installáció alkalmából igen
sok üdvözlő táviratot kapott.
Gerliczy Ferenc báró országgyűlési képviselő a következő üdvözletet küldte:

Méltóságos
Cicatricis
Lajos

dr. főispán

umak.

A főispán tegnapi installációja alkalmából az alábbi szövegű távira-tökat küldték
Tisza István gróf miniszterelnöknek és Sándor János -belügyminiszternek:
nak a város középpontjából, ugy, hogy a
leány kedvesének messze volna kijárni. Fölmondás -nincs és ha valamelyik elkényeztetett cselédleánynak valami nem tetszik, szó
nélkül odébb á l . Ilyen körülmények között
a legtöbb háziasszony hamar hozzászokik,
hogy a saját szobaleánya legyen. Mint az
újzélandi hölgyek, mondják, ihárom év telik
csa'k bele, hogy ebez hozzászokjék az ember.
— Mit csinál? — kérdeztem. — az
orvosnő, az irónő, vagy az a -nő, ak,i politizál?
— Mig férjhez nem megy, maga látja el
a házát A mi leányaink nagyszerű leányok.
Mindent tudnak. Lovagolnak és főznek, ruhát
varrnak és zongoráznak. Szobát söpörnek és
a golf mérkőzésre treníroznák, orvostudományt tanulnak és automobiljukat tisztítják;
megterítik az asztalt, gyorsan megmelegítik az előre elkészített ételt és miielőtt még
a vendég észrevenné, hogy a háziasszony egy
pillanatra kiment, már ott is van az asztalnál
és fölszolgál.
Mindezt nem az asszony, hanem a ház
ura felelte és mosolygott is hozzá, mert
közben észre vét! énül a felesége eltűnt és ebben a pillanatban újra megjelent a kezében
teával, szendviccsel és süteménnyel. Neki
még jó dolga van, inert gyermekei vannak,
ha sok a vendév, azok is segitenek a íölszol-

gálás körül. A -testvére viszont a legkisebb
babára vigyáz, mialatt a mama este elmegy
a templomba, vagy a moziba. Ha baráti látogatást tesz az asszony, akkor a kis babát,
akit még ő maga táplál, egyszerűen magával
viszi és deponálja a hálószobában.
— De hogyan segit magán az olyan aszszony, akinek keresete van és férjhez ment?
— kérdezem tovább.
— A férjes asszonyok, — felellik csodálkozva, — Ujzélandban -nem dolgoznak.
— És az orvosnők, vagy a vegyésznők?
— Abbahagyták a pályájukat.
— Föladnak mindent, amit szorgalommal és tanulással addig megszereztek?
— Ezer örömmel.
— De hátha szüksége van a jövedelemre?
— Nincs szüksége. Ujzélandban a férj
keres.
— És ha az asszonynak nincs hozománya?
— Hozomány?
Mi az?
Egyszerre négyen kérdik tőlem csodálkozva, hogy mi az a hozomány. Itt nem ismerik az európa-i életnek ezt a fogas kérdését. A leányok itt nem kapnak semmit, a leggazdagabb apa sem ad hozományt, mert a
fiatal férj aljasnak találná a gondolatot, hogy
megfizetteti magát.

SZT. ISTVÁN:

Csemegeüzletben { $
10'

István

MINDENÜTT KÉRJEN HATÁROZOTTAN
ff

Vendéglőben

KÁVÉHÁZBAN

Tisza

Mai székfoglalód alkalmából meleg baráti érzülettel üdvözöllek. Sok-sok szerencsét kiván-ok működésedhez. Váljék az szeretett városunk fölvirágoztatására és fejlődésére, polgártársaink boldogulására és büszkeségére. Fölötte sajnálom, ho-gy gyöngélkedésem miatt n-em vehetek részt érzelmeimet
egy kézszoritásban kifejezhetni. Élj s-okáig.
Gerliczy Ferenc
báró.
Távirati üdvözleteket küldöttek még:
Vojnich Sándor báró, a nemzeti munkapárt
alelnöke, Pallavicim
Sándor és Alfonz őrgrófok, Návay Lajos v. b. t. t., a képviselőház
volt elnöke, Dellimanics
Lajos dr. Toron-tál-

Cicatricis Lajos dr. szerda estig marad
Szegeden. Akkor Hódmezővásárhelyen át
Szentesre utazik, ahol a husvét-i ünnepeket
tölti. Az ünnepek után ismét visszajön és április -tizenötödikén már ő fog •elnökölni a közigazgatási bizottság szokásos havi ülésén.

Alkalmazottak dolgában különben is furcsa tapasztalatokat tesz itt az ember. Saját
villa, Londonban vásárolt automobil s ezrekbe kerülő utazások, — de szobaleány nélkül. Európa ember -alig tudja ezt megérteni.
De annak a háznak kedves háziasszonya, ahol
ezt tapasztaltam és a háziasszony testvére,
egy újzélandi újságíró felesége, aki a kis babájával együtt megérkezett, nagy igyekezettel magyarázták nekem- a dolgot.
Ujzélandban nem szabad cselédet fogadni huszonnégy korona heti béren, teljes
ellátáson, egy napi szabadságon és mindená mos" napi kimenőn alul* A cselédek uniója megbüntetné nemcsak a cselédet, hanem a háziiék W
asszonyt is, aki más föltételbe beleegyezik.
1
isdóvi^
De még ilyen bérért is csak ritkán lehet csejédet kapni és a leggazdagabb családok is
az eu^
heteken keresztül cseléd nélkül állanak. Külek vf
lönösen azollyan hölgyek, akik messzebb lak-
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megye főispánja, Biró Károly királyi tanácsos, Szabadka polgármestere, Szegvár község elöljárósága, Sövényháza község elöljárósága, a Szentesi Takarékpénztár, a Szentesi Olvasókör, a Csongrádi Ipartestület, a
csongrádi állami polgári leányiskola tanárikara és még számosan.
iEKBaaaB*8MaeBBaaa»«aBasBaaeii£iaaiB»naifcugMeftaaaauiis

A jószívű Chimay hercegnő.
~ Trafikot vesz Rigó Jancsi
első feleségének. —
(Saját tudósítónktól.) Tizenhat évvel -ezelőtt, e-gy tavaszi -estén, Pá.risbau, a Bouleva-rd des I-taliens egyik éttermében muzsikált Rigó Jancsi, a Barcza Jóska kapás-vári
bandájának nagyszerű tagja, A Restaurant
Fayard villany fényéhen -tündökölt a magyar
cigányprímás, amikor meglátta őt Chimay
hercegnő, e-z az ékszeres, fehérbőrű, szőke
asszony. Egy pillanat: összevi,Hantiak a -szemek, Chimay hercegnő -egy levelet hagyott
ott az angol főpincérnél ós a következő napon a magyar cigányprímás ,a Hotel Terminusban ölelkezett a legszebb, .legszőkébb
franda hencegasszon-nyal.
E-gy nagyszerű
regény a,z egész, vagy
egy csodálatos film. Rigóné Barcza Mariska
bárom levelet .talál -a férje frakkjában. A levélből cliypre-illat áradt szót ós aláírva:
Comtesse

Chimay.

A leveleket a-z a s s z o n y el-

viszi Chimay herceghez. A herceg megindítja a váló pör t. Rigó Jancsi és comtesse Chimay kiröpülnek a világba: ittmaradt egy az-e
gény cigányasszony, Pária kellős közepén, a
Ru-e Cithe Trévis 3 alatt, hétszobás lakásban,
egy fillér nélkül, árván, gazdátlanul.
Tizenhét évig kóbor liirek keltek szárnyra a cigányprimásról. Egyszer Newyorkban
tűnik fel, egyszer Olaszországban, mindenütt
a szőke hercegnővel a karján. Aztán, nyolc
év után, a hercegnőt futni hagyja- Richaldiml, ©gy olasz állomásfőnökke], akinek comtesse Chimay később a feleség© leltt. Richaldi
két év után elrúgta magától Chi-may.t, aki
ekkor Párisha megy és megismerkedik Casellato gróffal, akinek autógyára van. És
most már hét éve él vele, -a lakásuk a -Ru-e
Octave Fen illet. 110. 18 alatt van.
És Rigó Jancsi? . . . Bécsben a- törvényszék kétszáz korona havi -apanázsra kötelezte
a cigányprímást tiz évvel ezelőtt. -Ez volt az
utolsó hír, amit kapott felőle a szenzációkra
éhes világ. Azóta ez az összeg -negyven-szer
koronára szaporodott .Barcza Mariska Kaposváron, várta a pé-nzt, várta, addig, amig a
Figaro egy kommünikéjében nem olvasta,
hogy Rigó Jancsi Rárishan fog játszani, a
Lun.a parkban. Ez 1913. augusztusában történt, Barcza Mariska 1500 forint készpénzzel
felutazott Párisha, bement -a -Lu na-park Caszinójáha, kereste Rigót.
— II n' était pas arrivé . . . II viendra
. . . II viendra . . .
És Barcza Mariska csak várt, türelemmel. Rigó Jancsi nem jött. Októberben tudta
meg a felesége, hogy Rigó felbontotta .a szer
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z-ő-dését a párisi Lun.a parkkal, mert. valaki
b e s ú g t a n e k i , hogy

cia

a felesége

várja

a

fran-

fővárosban.

Rigóné Barcza 'Mariska ekkor nagyot ós
merészet gondolt. Elhatározta, hogy felmegy
Chimay hercegnőhöz, illetve most már: Comtesse Castellatóhoz.
— Kétszer kerestem a lakásán, — meséli
Rigó Jancsi felesége -egy kaposvári újságírónak. — Nem -volt otthon, Trouvilleben nyaralt, Október tizedikén találtam otthon először, délelőtt 11 órakor. Még .aludt. Mikor a
névjegyemet elolvasta, kiüzente az inasával,
hogy délután három órakor jöjjek. Elmentem. Előadtam, hogy mi hozott .ide, újra Párisha, hogy miért látogatom me-g. Nem koilduLni jöttem h-oizzá. De mag kéli. értenie,
hogy mi-t jelent egy asszonynak az, ha elveszik tőle a férjét. És én n-em jÖtt-ein vo-lna ide,
én- nem teszek szemrehányást . . . De istenem . . . Senki sincs, aki segélyezne . . .
— De semmit se felelt. Elbocsátott kegyelemben. Erre levélben kerestem fel . . .
E-s a Barcza Guszti
szekrényéből egy
.nagy fekete táskát huz elő, tele iratokkal; Kiemel belőle két kék boritéku levélét. Madame Oasellato van alájuk irva. Az első igy
hangzik:
„Asszonyom, sajnál-om, hogy -nem fogadhatom többször, de -nagyon el vagyok foglalva. Forrón szeretném, ha kívánságait levélben juttatná el hozzám. S-ejtelmem sincs arról, ho-gy monsieur Rigó jelenleg hol tartózkodik. Több, mint kilenc éve nem láttam már
Jánost . . . Kérem, irjon, mindig, ha valami
kívánsága van .ós amit. lehet, megteszek -az
érdekében. Szivas üdvözlettel.

S Z Í N H Á Z
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kik: Kc
maguk
szűket
0000
-litá-t, a
föikel-é:
Színházi műsor:
epirusz
S Z E R D A : A mandarin, dráma. -Bemutan-e'hézs-í
tó. Páratlan */".
nemzet
CSÜTÖRTÖK: A mandarin, dráma. Págad-ta
ros -/3.
PÉNTEK: N-ines előadás.
amit -ej
SZOMBAT: A mandarin, dráma. Párat- céljaira
lan 3/s.
nagykő
V A S Á R N A P délutánt A szökött katona,
népszínmű.
V A S Á R N A P este: Kovács Hanna ven- helyen
dégföLléptével: A cigányprímás. Páros 1/»i I vöszerü
Du,
HÉTFŐ délután: János vitéz.
HÉTFŐ este: A mandarin, bérletszünet. ség t-eg
-harcolt,
voltak <
* Lehár elpártol Bécsből. Lehár Ferenc Hat .kai
- operett jének bemutató j-a minden alkalommal hátraha
a bécsi Theat-er an der Wien színpadján játBe
szódott l a Az idei szezon két újdonságának, -a\ szerint

M Ű V É S Z E T

„Die

ideale

Gattin"

ós a z „Endlich

alléin f

vonultai
ridánál
gyal-ogs
ha-tár f-e
Dm
Sággal 1
gök szil
nál jelei
rirtt Alb
akar tat
vezően Vil
* Mandarin. A színházi iroda jelenti: A németali
szenzáció szót alaposan lejáratta ugyan
a városr
közélet, amely uton-utfélen használja. H» •mezesén
azonban, a közönség kapkodó izgatottságái ; ságukéri
Comtesse
Casellato."
rettenetes fesziiltségét és végül a tapsorkán'
Bar
— Ezután a -levél u-tán mégegyszer ir- ban való megenyhüléisét szabad a szenzáció százö'í-ve
hatásának tekinteni, akkor máris nyilvámvuj dult Sza
tain. — Megmondtam benne, hogy nyomorló, hogy A mandarin holnapi bemutatója f-w sülni főt
gok. Akkor újra válaszolt. Ezt irta:
Iliimül minden eddigi sikert ós hatást. Mind
Asszony om, kelj l em-etilen', Si-qjgy ta -na - am-eU-ett ott leng az -egész dar-a-b körül vallj ménnyel,
-el Triesz
pokban készpénzért vásároltam két villát és -mi átható erejű költői illat. A kinai környe' a batárr
1
-i gy .igazán kev-ós a rendelkezésemre álló tő- zeit, m-ely-e-t ruhák, mozgások, dalok, sőt égés a nemz-e
ke. .Egyelőre, amig itt van -ön Parisban, ha- mondatok .idéznek elénk. Erős közönség-izga'
A T
tó hatása van a darab csuosián jelentkező faj'
bán. kor
vonta 100 frankot küldök a szállodájába. Két
közi szerelmi viaskod-ás-nak. Wut, a félelmei
szándékc
hete betegeskedem, ezért n-em látogattam titokzatosságu mandarint' Almássy
Endé
part védmég meg .a lakásán.
játsza. Gömöri Vilma egy javakorabelii -at'
«•••••!«•••
A jövő héten meglátogatom majd a szál- .gól ladyt ad, egy megszökött -asszonyt. A tralodában, de ezen a héten nagyon el vagyok gikus kis Pon K i n leányt Simkó Giza ját
Elfő
aza, a csábítót Petkeő Attila.
foglalva.
donból j-e
Megkülönböztetett üdvözlettel
jelen-tette
Comtesse
Casellato."
áldozatra
— A következő napok egyikén el is jött
gárháb-or
hozzám a szállóba a hercegnő. Újra feltártam
kerülheti
előtte a nyomorult, szánalmas helyzetet. Ez
homerule
talán egy hónappal ezelőtt történt . . . Akkor
A korma
adott háromszáz frankot, hogy hazautazhaskötött. E
Minden vasárnap
sam Kaposvárra. És megígérte, hogy junius
kormány
elsejére itt lesz annyi pénzem, amennyiből
d
NAGY TOMBOLA
° uj tár
trafikot nyithatok, Itt akarok maradni, i-tt
'ban, h-og
értékes nycreménytárgyakkal. a
Kaposváron, ahol a. Legszebb éveimet töltötNaponta c z i g á n y z e n e .
uiond min
tem Jancsival . . . És hiába jöttek hozzám
tót
mond
SZÍNHÁZI V A C S O R A !
a francia újságírók, nem mondottam el semkesztésév
Saját termésű kitűnő h e g y i b o r o k .
mit -ebből. De most had tudják meg, hogy ittbék
e utj-a
Különlegesség: „ R o y a i Z ö l d i k e . "
hon van Rigó Jancsi felesége, aki hercegnőknél vizitelt s akinek maga Chimay herTulajdonosolc: Matejka és f Hegel.
^íeged^
oegnő nyit majd trafikot. Magyarországon...
cianü uj Lehár^operett-ekn-ek azonban neifl
volt valami zajos sikerük, ami -arra a. .gcow
dó-latra birta -a zeneszerzőt, hogy elpártoljon
a bécsi színháztól és készülő operettjének első bemutató előadásait másutt tartassa mogj
Hir szerint Lehár erre a célra a budapesti
Király-színházat szemelte k,i .és már m-eig is
egyezett Beöthy Lászlóval legközelebbi operettjének bemutatójára vonatkozóan: .a te®j
szerint -a jövő szezon derekán kerül szinr-e
Budapesten Lehár Ferenc uj imiíve.

Hirdetések közlésére legcél'
szeröbb a Délmagyarország.
i^oyal nagy kávéházban

ráaijtet

Mmüs m

m m u U m ís

Dós választék kész díván, ottomán, matracok,
garnitúrák stb. — Javítások jótállással szaksze::
rfien és olcsón eszközöltetnek.
::

BALOG,
::

kárpitos-üzlet

::

Kossut Lajos-sugárut 6. szánu

Húsvét

Elsören,
'SUelm

D É L M A G Y A.RORSZ A G
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ni, hogy a konfliktus megszüntetését ezen az
alapon elérje. A homerule
javaslatot
végül
356 szavazattal
276 ellen
elfogadták.

Győznek az albánok.

8.

— Harc a fölkelőkkel. —
(Saját tudósítónktól.)
Durazzóból jelenkik: Korica az albánoké, a fölkelők
megadták
magukdt.
Lefegyverezték
őket és nagy részüket fogságra vetették. A koricai metropoütát, akiről' a vizsgálat kiderítette, hogy a
fölkelés 'terve tőle eredt, 'letartóztatták. Az
epiruszi fölkelés vezetőségének nagy anyagi
'emiiita
nehézségekkel kell küzdenie. Miután a görög
na P á nemzeti bank a kormány rendeletére megtagadta kétszázezer drahámnak a kifizetését,
amit egy gazdag epiruszi adott a fölkelés
•Párat- céljaira, a bizottság fölhívással fordull|ti
a
nagyközönséghez, hogy adakozzanak a fölkatona'
kelők részére. A szent zászlóaljaknak sok
m ven- helyen már elfogyott az élelmiszerük és löt
3® VaJ I vőszerük.

Ki is az a Szekfü?
— Reminiszcenciák A száműzött Rákóczi
szerzőjéről.

(Saját
tudósítónktól.)
Még mindig nem
simultak el azok a 'hullámok, melyeket Szekfü császári és királyi udvari levéltári fogalmazónak A száműzött
Rákóczi
cimü könyve
okozott. A könyv okozta felháborodás közepette természetszerűleg sok szó esik a munka szerzőjéről is, -kinek személyéről az egyes
sajtóorgánumokban egymásnak ellentmondó
híradások látnak napvilágot. A szerző egyéniségét1 ,illetőleg alkalomszerűnek találtuk felkeresni Polgár
István dr. államvasuti tisztviselő urat, kiről tudtuk, hogy
Szekfünek
osztálytársa
volt és felkértük őt a Szekfiire
vonatkozó adatok közlésére. Nagyon időszerű ezeknek az adatoknak közlése most, amikor egyik szegedi egyesület is népgyűlésen
kiván kritikát mondani egy tudományos
munka értékéről, abban a téves hiszemben
lévén, hogy a tudományos kutatás szabadsága érzelmi alapokon megtámadható.
Polgár dr. a következő felvilágosításokkal volt szíves szolgálni:
— Szekfü Gyula valóban, •osiztá.lytársa.m
volt., kivel a középiskolai évek alatt együtt
jártam és együtt érettségiztem a. ciszterciták
székesfehérvári főgimnáziumában. Több éven
át egymás mellett ültünk az iskola padjaiban, moly körülmény kölcsönös bizalmas barátságnak vetette meg alapját, Szekfü sovány, mondhatni vézna testalkati! fiu volt, -a
ki kissé meggörnyedt testtartással járkált és
már kora gyermekéveiben erősen rövidlátó
vlot, miért is állandóan ovikkert viselt. A tor
naórákon csakis a Gsuklógyakorilatokban vett
részt, ellenben .a saergyiakorlatok alól, testi
gyengeségére való tekintettel, tornatanárunk
felmentette.
— Nem igaz, amit egyes lapok innak,
liogy sváb szülőktől származott és hogy szülői földművesek valtak. Atyja Szekfü Ignác,
tekintélyes és jóhirü ügyvéd, egyben a füg-

Durazzóból
jelentik: Az albán csendőrség tegnap háromszáz görög katona ellen
harcolt, akik négy görög tiszt vezetése alatt
voltak és három gépfegyverrel rendelkeztek.
Ferenc Hat katonát elfogtak. A görögök több halott
l o m m a l h á t r a h a g y á s á va 1 me g futa m o d t a k.
ián ját-;
Belgrádból
jelentik: Megbízható hirek
ánaik, a szerint az utolsó napokban szerb
csapatok
alléin!',
vonultak
a határ mentén Albánia
ellen. Oki
nortj. ridánál és a Koszovó villa.ietben, nagyszámú
.a ® c « l gyalogságot és tüzérséget indítottak útnak a
irtaljoflj határ felé.
tuck ek
Durazzóból
jelentik: Mint itt bizonyos-la meg; sággal hire jár, az epiruszi fölkelést a görödapefi® gök szították.
A görög kormány Leskovicsm e g i8 nál jelentékeny haderőt tart készen. Hir szehi o p l rint Albánia
húszezer
embert
hadiállapotban
,a tért akar tartani,
hogy az epiruszi kérdést ked8
sziur vezően lehessen
megoldani.
Vilmős
fejedelem megdicsérte
Ruelier
németalföldi
őrnagyot
és
Korica
prefektusát
A
;nti:
a városnak a görög bandák ellen való védelyan
a. flí -mezesénél tanusitott energiájukért és bátortságát ságukért.
•orkán;
Bariból
jelentik: A Molfetta
gőzössel
nzáci0 százötven alpesi vadász és nyolc tiszt invánvW dalt Szán Giovanni d-i Méduába, ahol egye:ój.a fi® sülni fognak az osztrák
és magyar
kiilöhtt, Mini ménnyel, amely néhány nappal ezelőtt indult
1 valíjed Triesztből. Onnan az egyesült különítmény
tórnye' a határra indult és rendelkezésére fog állni
t égés* a nemzetközi elhatároló bizottságnak.
gdzp1/
a Ternps római jelentése szerint az alfflő far bán. kormány négy olasz torpedónaszádot
'l-Í ^ I szándékozik megvásárolni az albán tengerEndo p a r , t védelmére,
alá a"'
A trr

izünet.

időkből cimü müveiről irt, továbbá Vörösmarty Mihályról, ,az irodalmi humorról szóló értekezéseire, mely munkálatai nein közönséges tehetségről, bámulatos olvasottságról és önálló felfogásáról tettek tanúbizonyságot.
— Tanáraink, köztük Vass Bertaián dr.,
a nagyváradi tankerület jelenlegi tudós főigazgatója, szép jövőt jósoltak Szekfünek, .a
ki a Burány Gergely elnöklete alatt 1900.
junius havában megtartott érettségi vizsgálatokon „jelesen érett' osztályzatot kapott,
Székesfehérvár városában, ebben a históriai
nevezetességű ősk-oronázó és királyi temetkező városton, valamint az ottani hires főgimnjáziumban, melynek oldalán (márványtáblák hirdetik, hogy egy Ányos Pál, egy
Virág -Benedek tanította benne az ifjúságot
és amely intézet olyan férfiakat nevelt, a
hazának, mint Wekerle Sándor, Günther Antal, iGokíziehér Ignác, Radics Ferenc, Endrődi Sándor, Vajda Ödön, Zichy János gróf,
Zichy Gyula gróf, Klcbeirsberg K u n é gróf,
óvári Ferenc, Sitettina József, Schmidt József stb., stb. Abban az intézetben Szekfü
csak hazaszeretetet, nemzeti multunk és dicső elődeinknek megbecsülését 'tanulhatta.

— Szekfü azután a budapesti tudományegyetem bölcsészeti fakultására került, h-oil a
tanári pályára készült, Már egyetemi évei
alatt magára vonta a szakkörök fiigyeimét, a
tudományos folyóiratokban megjelent kisebb
történelmi munkálataival. Tanulmányai végeztével, részben gyenge fizikumára való -tekintettel, nem lépett a tanári pályára, hanem a Nemzeti Muzeum tisztviselői karában
vállalt állást, .ahol szép sikerrel folytatta tudományos munkálkodását, melynek révén ne
hány év múlva Bécsbe került, mint császári
és királyi udvari levéltár fogalmazója. Az
1910. évi tiz éves
találkozónk alkalmával
már mint levéltári fogalmazó jelent meg osztálytársai között és mi mindannyian örömmel szereztünk tudomást szép karrierjéről.
Abban az esztendőben jelen-t meg a Buda-pesti Szemlében egy nagyobb tanulmánya Anatole Francénak az orleansi .szűzről irott müvéről, erről beszélgettem a tiz éves találkozón és ugyanakkor jelezte, hogy már hoszszabb idő óta dolgozik egy Rákócziról, szóló
munkán, ennek tartalmáról azonban 1 Hívebben nem nyilatkozott.
getlenségi
és 48-as pártnak
számottevő
tagja
— Befejezésül még csak ezt említőm meg,
volt Székesfehérváron,
a k i az egyházpolitih
o
g
y
Szekfü
már diák korában
nagyon
jól
kai javaslatok idejében, az akkor megalakult
ismerte
az
egész
Rákóczi
tkorszakra
vonatkonéppárthoz csatlakozott. Az öreg Szekfünek
három fia volt: Gyula, Jenő és Ignác; ezek zó irodalmat. Ezt onnan tudom, hogy heteközül a jelenleg 32 éves Gyula a legidősebb. dik gimnazista koromban egy történelmi
Az egy évvel fiatalabb Jenő állami tisztvi- szinimü vázlatát dolgoztam ki. Kurucok és
selő lett, mig a Legfiatalabb, szubtilis lelkü- laboncoik cimme'l. Ennek a darabnak egyik
jelenetében ,a két főszereplő párbajt vivett
letű Ignác papi pályára lépett,
— Szekfü Gyula a középiskolai évek alatt volna egymással Rákóczi jelenlétében. Mikor
komoly, magába zárkózott természetű diák a színdarab vázlatát Szakfüvei közöltem, ő
sa
Elfogadták a homerule-javaslatot. Lon- volt, aki összes szabad idejét olvasással .töl- nyomban tudomásomra, hozta,, hogy a kútfők
X dánból jelentik: Az alsóházban Bonarlaxv ki- tötte, szinte falta .a könyveket. Színházba, szerint, a fejedelem ellensége volt a párbajtársaságba sohasem járt. A gimnázium fel- nak, mivel az ellenzéket erkölcsi felfogásáf p A | / Jelentette, hogy az ellenzék minden célszerű
val, hitbeli meggyőződésével. Nem is foly»
áldozatra hajlandó, hogy elejét vegye a pol- sőbb 'osztályaiban — nyilván Gyulai P á l tattam .ezek után a sziinmü kidolgozását, elmunkáinak hatása alatt — különösen a krigárháborúinak. Ez azonban csak két módon- tikai érzék fejlődött
lenben a vázlat kéziratát még m a is őrzöm.
ki benne, a m i t önképzőkerülhető el, vagy Ulszter kirekesztésével
a
kört munkássága révén tapasztaltunk.
Az
homerule
alól, vagy általános
választással. osztálytársak által benyújtott irodálomtörtéAz orosz fegyverkezés. Pétervárról
jeA
neti és történelmi értekezésiek legnagyobb rékormány az ir niacionálistákka-l üzletet
lentik: A nyolc titkos katonai javaslatról,
kötött. Ez elzárja az utat és akadályozza a széről ő mondott — nem egyszer igen kemény — bírálatot; többek között engem is melyeket a duma titkos ülésben fogadott el,
kormányt szabad mozgásában. Szóló hajlan- alaposan leosépelt A magyar drámairodam-ost megtudtak annyit, hogy összesen négydó uj tárgyalásba bocsátkozni, kérdés azon- lom története cimü pályamunkám fogyatkomilliós többkiadást
követelnek
hogy ezeknek céljuk ,van-e, ha Red- zásaiért. Viszont az általa irt elég nagy szá- százharminc
i. a ban,
10011
egyszerre
s
azután
évenkint
száznegyven
d minden javaslat ellen, kényelmesen' vé- mú és főleg az irodalomtörténet és mübiráA nyolc javaslat az
tót mondhat. Ha a kormány Ulszter kire- lat .terén mozgó dolgozatok jelentékeny részé- millió rubel többkiadást.
nek én voltam a bírálója. Még ma is emlék- orosz hadsereg létszámát négyszázezer
emkesztésével foglalkozik, akkor megnyílik a szem -egyik magvasi tanulmányára, melyet
1
•oh.
berrel
növeli.
béke útja. Az ellenzék mindent -meg fog ten-- Kisfaludy Sándornak Regék a magyar előte ti

an

fényesen berendezve Húsvét

|d. | Iggfled város közönségének

napián ünnepélyesen megnyílik

££ai...|«e<ivglf szórakozó helge

=«V S S L í f ö ^lelőtt

hangversenyez.

Esténkint

_

Elsőrendű konyha. Kitűnő homoki és hegyi borok nagy választékban.
Eigyelmes kiszolgálás. Minden nap halász által tőzött szegedi halászlé.
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VAJDA JANCSI zenekara

játszik.

Kéri a nagyközönség szíves pártfogását

Horváth F e r e n c z .

vendéglős.
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A brunecki katonai botrány.

HÍREK

— Elbocsátották a cseh kapitányt. —
(Saját tudósítónktól.)
A brunecki eseményről, amelyről tegnap már ihirt adtak a
lapok, még a következőt jelentik:
A bántalmazott emberek a dandárparancsnokhoz mentek, hogy az esetről jelentést
tegyenek. A dandárparancsnok föl volt háborodva és megígérte a bántalmazottaknak,
hogy teljes elégtétek fog nekik adni. A lakosság feszült érdeklődéssel kiséri az ügy
fejlődését, de különben teljesen nyugodt.
Dittman kapitányt
már fölmentették
a
szolgálóitól.
Dittman ismert alkoholista és e
miatt már többször volt ellene fegyelmi eljárás. Bizonyára
most is részeg volt. Különben tehetséges tisztnek mondják és a legénység rendkívül szerette.
Insbruckböl
jelenkik: A hadtestparancsnokság jelentése teljesen megerősíti a durva
botrányt és azt, hogy polgári személyéket
szabadságuktól .megfosztottak. Katonai; körökben azt mondják, hogy Dittman
kapitány
bizonyára
hirtelen
megörült.
Az afférben szerepelt emberek sérülése
nem éppen jelentéktelen.
Az egyiknek, akit
tíz-tizenöt katona bántalmazotk, nagy seb
van a fején. A földre teperték és ékkor megsérült a balszemén, az arcán és a kezén. A
civilek a kaszárnyában követelték, hogy az
esetet vegyék jegyzőkönyvbe. Dittman kapitány erre cseh nyelven kezdeti beszélni a
katonákkal.
A katonák hirtelen megtámadták az öt embert s ököllel és bottal
ütlegelni
kezdték őket. A katonai hatóság tagadja,
hogy a katonák szuronyt vagy töltött fegyvert használtak volna. Az egyik
bántalmazott polgárnak eltiint az aranyórája
a kaszárnyában és mindeddig
nem került elő. Dittman kapitány az egyik katonától elvette a
szuronyos puskát és azzal fordult a civilek
félé.
A kapitány többször az egyik civil felé
szúrt, de egy német katona mindig
elhárította a szúrást, ugy, hogy vér nem folyt. A
megtámadott ember odakiáltott a kapitánynak, hogy csak szúrjon, ő nem fog meghátrálni. A kapitány
erre rárohant,
mellén ragadta és rázni kezdte. Az inzultált ember
önkéntelenül is védekező állásba helyezkedett és visszaütötte
Dittman
kapitányt,
aki
elesett. A katonák erre rárohantak a védekező civilre, a földre teperték és iszonyúan
elpáholták.
Egy másik sebesültnek megdagadt véraláfutás van a balszeme alatt, mind a két kezén pedig vérhólyagok és daganatok. Egy
harmadiknak három daganat van a homlokán, és nagy fájdalmat érez a jobblábában.
Az eset, amely természetesen nagy feltűnést kelt, nem magyarázható a kapitány
részegségével, különösen, azért, mert Dittman
kapitány állandóan
cseh nyelven uszította a
katonákat a civil társaságra. A katonák teljesen józanok
voltak.
MBBaBaaBBaaaaaaaBaBaBaaBaaaaaBaEBaaaaaaaaBaraat

Vita a tengerpart kisajátításáról. Zágrábból jelentik: A községtanács tegnapi ülésén s z ó b a k e r ü l t a tengerpart
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Igazgató
VAS SÁNDOR
Telefon 11-85

Szerdán és csütörtökön

Színes feiMel 12 felvonásban.

€hoz h a s o n l ó

felvétet

soha
WM

BW3

A passió

meg notn

]í\m

jelent.

alatt Vonós*

négyes Kamarazene

játszit

kisajátításáról

szóló törvény. Majnarics községtanácscs azt
indítványozta, hogy hívják föl; a mértékadó
tényezőket az exproprációs törvény ellen való küzdelemre. Hrusztics községtanácsos hasonló indítványt tett és azzal fenyegetett,
hoigy a partvidéken tüntetést főig rendezni a
koalíciós politika ellen. Síebensein dr. községtanácsos e két indítvány ellen szólalt föl és
azt mondta, hogy a községtanács nein arra
való, hogy politizáljon, hanem hogy a községi érdekeket képviselje. Indítványozta, hogy
mind a két indítványon térjenek napirendre.
Mazzura községtanácsos szintén' indítványt
tett a kisajátítással szemben, ezt m indítványát azonban visszavonta Majnarics indítványa javára. Élénk vita után az expropriációs
törvény ellen tett inditványokat elvetették
és napirendre tértek rajtuk Síebensein indítványa értelinélien. Az ellenzék nagy lárm á b a n t ö r t k i és tüntetően
bői

•

a terem-

Előadások: 5, 7 és 9 órakor.

SZEGEDI KALENDÁRIUM
#
AZ IDŐJÁRÁS:
A meteorológiai
intézet
jelentése
I
szerint:
Változékony
idó
\3
|
várható
hősülyedéssel
és
|
helyen kint esővel. — Sür^^
•
göny prognózis:
Változékony,
hűvösebb,
sok helyütt
csapadék.
— Hőmérséklet: 14.8 Celsius
volt.
A VÁROSHÁZÁN
valamennyi
hivatalban délelőtt 8 órától délután
2 óráig van hivatal. A polgármester
betegsége miatt
nem
fogad. A főkapitány
fogad délelőtt
11 órától
délután 2 óráig.
A TÖRVÉNYSZÉKEN,
táblán,
a
mát.
üzletvezetőségnél
és a
munkásbiztositó-péni
tárnál
reggel 8 órától
délután
2 óráig
van
hivatal.
ÁLLAMI
GYERMEKMENHELYEti
Q
déléiül.
órától, délután
2 óráig van
hivató
los óra. A. andó ügyeletes
szolgálat.
Betegei
látogatása
délután 2 órától 3 óráig.
SOMOGYI
KÖNYVTÁR,
nyitva
délelőtt
10—l-ig és délután
4-től 7-ig. Idegeneknek
»
képtárt
engedéllyel
hétköznap
is meg lehé
lehinteni;
helybeliek
vasár- és
ünnepnapokon látogathatják
délelőtt
10—1
óráig.
A FEMINISTÁK
gyakorlati
tanácsadója hétfőn
és csütörtökön
délután
6—8 órái9
tartja
hivatalos
óráját,
a Berlitz-iskola
helyiségében.
(Csongrádi
Takarék
uj
palotája!
A KÖZKÓRHÁZBAN:
a
beteglátogatási
idő délután
1—3 óráig
tart.
VÁROSI
SZÍNHÁZ:
Este
8
órakot
„A mandarin,"
dráma.
Bemutató
előadás.
URÁNIA
SZÍNHÁZ:
Délután
5 órától
kezdve este 11 óráig:
„Scott detektív."
Di
ieklivdráma
3
felvonásban.
KORZÓ
MOZI:
Az előadások
tartanai
délután
öt órától
kezdve
este
11
óráif
„Passió játékok",
színes felvétel
12 felvonásban.
VASS-MOZI:
Délután
5 órától
kezdd
este 11 óráig:
Psylander
esték,
anya tií
ka", nordisk dráma 3
felvonásban,

Sürgetik a harmadik
p o l g á r i iskolát
— Indítvány

az áprilisi

közgyűlésihez.

— I

(Saját tudósítónktól.)
Szegednek jelen lei
két állami polgári fiúiskolája van, de mind 5
kettő annyira túlzsúfolt, hogy évenként $
ideözönilő tanulók tömegét kénytelen vissz"'
utasítani az igazgatóság. Már évekkel ezelő'1
hangoztatták a két tanintézet vezetői, hog>
harmadik polgári iskola felállítására vf
szükség, mert az állapotok esztendők
olyanok, hogy sem a modern higiénia,
a modern pedagógia követelményeit nC
elégítik ki. Akkoriban Scossa Dezső, a ny"
galomba vonult tanfelügyelő fejtette ki éV
pen a Délmagyarország
hasábjain, hogy t
harmadik polgári iskola mihamarabb va'j
fölállítása mellett sokkal nagyobb érdek^
szólnak, mint hinnők. A délvidéki idegen ajk
tanulók magyarosodása, nemzeti szellemi'
való nevelése ezek a nagy érdekek, de a k*
iskola túlzsúfoltsága miatt évenkint igen naf
számban szorulnak ki Szegedről a diákokFirbás Nándor iparostanonciskolai
iga t
gató teszi ujabban szóvá a harmadik állaí
polgári fiúiskola halaszthatatlan felállítás?
abban az indítványában, amelyet most njdf
tott be a polgármesterhez, hogy terjessze
az áprilisi közgyűlés elé. Az inditvány a ^
vetkező:
Nagyságos Polgármester Ur!
Tisztelet-tói kérem Nagyságodat, keg>'*
kedjék a. folyó évi április havi rendes k
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gyűlésen; ia következő inditványomajt élőterjeszteni.
Tisztelettel inditványozom, irjon fel Szeged város törvény hatósági bizottsága a vallás- ós közoktatásügyi miniszter úrhoz, hogy
városainkban a harmadik állatni polgári fiúiskolát felállítani kegyeskedjék.

Indokolás:
Szegeden két állami polgári
fiúiskola
van. A I I I . kerületi polgári Iskola évek óta
annyira zsúfolt, hogy tovább nem fejleszthető, 460 tanulónál többet ott elhelyezni nem lehet, helyisóghiány miatt ujabb osztályok
nem nyithatók. A II. kerületi állami polgári
fiúiskolának az 1913—14. tanévben 439 tanulója volt, az 1913—14. tanévben pedig 524 tanuló iratkozott be. A tantermek annyira zsúfoltak, hogy az egy.es osztályokban a törvényes létszámon félül 10, .sőt 20 tanuló is van
elhelyezve, ami higiénikus
és pedagógiai
szempontokból egyaránt kifogásolható. Ezen
iskolánál a jövő tanévben] esetileg még lehet
valamelyest segíteni a várható tanuló-iuvázión, amennyiben rendelkezésre á l még két
tanterem, körülbelül 40—40, összesen tehát 80
tanuló befogadására, de amely tantermekre
egyébként a mai 524-es létszám melllett is
szükség van már és csak azért nem. vétetitek
használatba, mert tanerők hiányában ujabb
osztályokat nem lehetett nyitni.
Adminisztratív, tanulmányi és fegyelmi
szempontok egyáltalán nem teszik kívánatossá azt, hogy egy iskola tuifej'lődjók, már
pedig a II. és I I I . kerületi állami polgári fiúiskolák a túltengés stádiumába jutottak. Túlsók az osztályok száma és túlzsúfolt azokban
a tanulók létszáma.
Tekintettel arra, hogy egy uj iskolának
szervezése hosszabb .időt igénylő előzetes tárgyalást kíván, javaslom, hogy a törvényhatósági bizottság a harmadik állami polgári
fiúiskola felállítása tárgyában a szükséges lépéseket haladéktalanul tegye meg. .Szeged,
1914. április1 6. Nagyságodnak alázatos szolgája Firbás Nándor.

— Túlzott hirek a király betegségéről.
A bécsi, majd a budapesti lapokban túlzott
hirek jelenték meg a király állapotáról. A
császárváros reggeli lapjainaik híradása okozta, hogy a bécsi és a prágai tőzsdén ma délelőtt kedvezőtlen hirek voltak elterjedve
őfelsége egészségi állapotáról és több vezető
papir árfolyama 'hanyatlott. A király gyengélkedéséről már a múlt héten beszéltek a1
bukaresti és- a párisi tőzsdén ds, ugyanekkor
egy budapesti lap azt jelentette, hogy a király budapesti jutja elmarad. Ezt azonban
tegnap félhivatalosan megcáfolták. A
gyengélkedéséről elterjedt 'hireknak az a magyarázata, hogy őfelsége a1 programtól eltérően nem vett részt a JVlánnergesangverein
jubiláris hangversenyén. Délután kiderült,
hogy igén túlzottak volna a betegségről való hirek, mivel őfelsége állapota mindenben
kielégítő már, ugy, hogy egy óráig a szabadban sétált ma és audienciákat is adott, igy
Bilinszki
minisztert! is fogadta. A hitekből
csak annyi volt igaz, hogy amikor Vilmos
császárt fogadta Ferenc József, az esős időben meghűtötte magát, állapota azonban aggodalomra akkor se adott okot s mára már
egészséges volt.

r.
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ki jelent ette munkatársunknak, hogy semmi
néven

nevezendő

fölvilágosítást

nem

adhat

és .alexandriai útjáról sem mondhat el semmit-, mert- bár igen értékes dolgokat tudott
meg, de azt a uyotaozás érdekében, kénytelen titokban tartani. A magyar államrendőrségnek .az a föltevése, hogy Katareu közelében kall lenni társának ás, mert bár .az első
nyomok .arra vallanak, hogy Csernooiczból
különböző irányban utaztak el ta gonosztevők
valószínű, hogy későbbi időpontra, találkozót
adtak egymásnak és nem lehetetlen, hogy találkozásuk helyéül Üszkühöt vagy környékiét
jelölték ki. Abban bizakodhattak
ugyanis,
hogy ezen a háború dúlta területen nem fogják fölfedezni őket. A Nap ma, esti számában
azt a szenzációs hírt közli, hogy Szófiában
fölismerték

és őrizetbe

vették

Kirilovot,

a

debreceni pokolgépes merénylet másik társát. A budapesti rendőrség ezt az értesülést
nem cáfolta meg, viszont semmi .megerősítő
felvilágosítást sem adott. Minden jel szerint
Kirilov,naik is a .nyomában vannak és a szófiai rendőrségnek az a meggyőződése, hegy
elfogta

Kirilovot.

Budapestről: m a a rendőr-

ség két 'embere elutazott Szófiába. — Katareu kiadatásáról Gáthy Bálint debreceni királyi ügyész m a ,a következőket mondotta:
Katareu kiadatására vonatkozóan az
a v é l e m é n y e m , h o g y Szerbia

teljesiti ezt a kérésünket,
mert
lehet politikai
bűncselekménynek

haladéktalanul
hiszen
nem
tekinteni
a

bombamerényletet. Katarenon nem itélkezhetik Szerbia, mert Katareu orosz alattvaló és
az egyezmény értelmében; a legrosszabb
esetben Oroszországnak kellene átadni és ott
Ítélkeznének a katonaszökevény Katareuról.
Nézetem szerint azonban a gyilkost egyene
sen Magyarországba

hozzák.

Ha

azonban

Ausztrián keresztül hoznák, ugy neon mi
Ítélkezünk róla, hanem aiz .osztrák bíróság,
az osztrák törvény szeriint Az osztrák bün
tető törvény szerint ugyanis Katareu osztrák területen
követte el a
bűncselekményt,
mert Csernoviezban
adta fel a. pokolgépet tartalmazó
csomagot
és ezzel a bűntényt
már

be is fejezte. H a Katareut Magyarországba
hozzák, ngy természetesen a debreceni törvényszék ítélkezik róla 'és a büntetés valószínűen halálos lesz, annyival is inkább, mert
nem egy .gyilkosság, hanem .a gyilkosság
halmazata terheli Katareut Olyan körülmény viszont, ami esetlég a merénylő tettének enyhitésére szolgálna, egyáltalában
nincsen, mert az, hogy valaki politikai vagy
vallási fanatizmusból követ el ily .gyilkosságot, .egyáltalán nem lehet mentő körülmény.

gében már készen is van s egyik vezető egyéniségének, özvegy galánthai Fekete Pálné
úrasszonynak körültekintő gondossága ós
fáradságot nem ismerő agilitása — karöltve az eszme tulajdonképeni megtestesítőjének, Varga Borbálának lelkesítő buzgóságával, — kitűnő .garancia annak mielőbbi diadalra juttatására. E hó 25-én nagyszabású
műkedvelő

előadás

lesz a z u j h u m á n u s

in-

tézmény céljaira, a szegedi előkelő társadalom több kiváló tagjának közreműködésével.
Molnár Ferencnek pompás humora darabja,
a Doktor ur fog szinre kerülni. A próbákat
legközelebb megkezdik.
-E nagysikerűnek
Ígérkező előadás előkészületeiről nemsokára
közelebbi részleteket is lesz módunkban elárulni.
— A szegedi munkásság ügyei. Szeged
város szervezett munkássága április hó 6-án
hétfőn este a Munkás-Otthon nagytermében
nagy vezetőségi ülést tartott, mely alkalommal a munkásságra nézve több fontos határozatot hozott. Minthogy az híi választási
törvény életbe lépett és igy annak rendelkezése szerint a szavazásra jogosultak csak
iskolai vagy más bizonyítvánnyal gyakorolhatják választási jogosultságukat, a szervezett munkásság vezetői házról-házra fognak
járni és egyéni félvételeket készitenek azokról, .akik koruknál és iskolai képességüknél
fogva szavazásra jogosultak. Foglalkozott
még a gyűlés a szegedi munkáltatók és munkások viszonyával. A munkanélküliek kérdésében a város elöljáróságát ismét megkeresik. Végül az átutazó munkásság részére
rendszeres szállást létesítettek.

Kereskedőit jak és a vasárnapi munkaszünet. A Szegedi Kereskedőifjak Egyesülete
ma este igen népes értekezletet tartott, amelyen a vasárnapi munkaszünet
kérdésével
foglalkoztak. Többen felszólaltak és határozati javaslatot fogadtak el, -amely szerint tiltakoznak
a vasárnapi
munkaszünetről
szóló
törvényjavaslat
ellen s m e g k e r e s i k a közpon-

ti egyesületet, hogy indítson országos mozgalmat a javaslat .ellen. Az értekezleten a
szegedi feministák egyesülete ;is képviselte
magát

— A horvát bán Budapesten. Skerlecz

Iván báré horvát bán titkárával, Havlicsek
doktorral Budapestre érkezett. A bán a mai
nap folyamán
tanácskozott Tis-za István
gróf miniszterelnökkel ós horvát ügyekben
több minisztériumban eljárt. Zágrábba való
visszautazásának időpontja még nincs megállapítva.

— Mikor a cigány szépen muzsikál*

Egyik aradi lap irja: Érdekes jelenetnek
voltak tanúi mindazok, akik tegnap este a
Központi-szálló kávéházában hallgatták Vajda Jancsi nótáit. Egymásután hangzottak él
a szebbnél-szebb nóták és a méla akkordokat
csendes figyelemmel hallgatta a közönség.
— Műkedvelő-előadás az Urinők Ott- Egyszerre csak egy fájdalmas zokogás hanghona javára. Azok között a jelentékeny és
kétségtelenül modern társadalmi intézmé- ja tette figyelmessé ,a hallgatókat. Egy elenyek között, melyek nálunk Magyarországon gáns megjelenésű ur zokogott s könnyezve
még eddig nem verhettek erősebb gyökere- hallgatta a hegedűből kicsalt lágy hangokat,
ket s melyeknek létesiitésie pedig a mai élet- — együtt sírt a hegedűvel. Sirva mesélte
viszonyoknál fogva mindenekfölött ki vona- környezetének, hogy 10 évi amerikai tartóztos: számottevő helyet foglal el a külföldön
kodása ót,a most hall először magyar cigánymár nagyon népszerű az az intézmény, ami
nőt most egy pár nemes szivii s az akadá- zenét. Az Amerikából visszatért magyarnak
lyokkal is szembeszállni kósiz úrinő — Uri- szomorasága lassanként átterjedt a közönnők Otthona néven Szegeden is m e g a i a p i t a n i ségre s könnyektől csillogó szemmel hallgattörekszik. Főcéljuk, — melynek mcst még, ták Vajda Jancsi bus nótáit. A szomorú hansajnos, erősen kell küzdeni a közömbösség és gulatnak Vajda Jancsi vetett véget, rágyújtmeg nem értés fagyával, — szinte családias
jellegű otthont, a társadalmi előítéletekkel va egy vig nótára, magával ragadta a jelenlevőket, okik most már vig kedélyben töltötI s í m b e n jg^ barátságos pihenőhelyet nyujtaték a hátralévő órákat s csupán .azon szomorni olyan előrehaladottabb kora urinők részékodtak,
hogy 2 órán tul a zenének játszani
re, kik
legnagyobteószt a maguk erejére
utalva, biztosabb támasz
nélkül mennek nem volt szabad.
^
^ ^
k ü z d e W orsaálffutján . .
Eneléggé nem dicsérhető "törekvésnek
— Eötvös Károly már nem ügyvéd.
nek m
A mai _ hivatalos,. _lap
. f e n t e b b jelzett alkotása s, illetőleg az ennek
_ nagy meglepetéssel ós

— Katareu és Kirilov nyomában. Nagv
Károly dr. budapesti détektivfőnök intézkedésé-re a tegnap esti gyorsvonattal elutazott
Üszkübbe Hetényi Imre dr. detektív,főnökbe•lyettes Kovaesevics Milos detektív vei, -aki jól
tud szerbül azzal a rendeltetéssel, hogy Üszuszeroui, aazai a ™
kubben a különböző fényképek es egyéb adu.
tok .alapján állapítsák meg, hogy ki az a «semély, aki ott a rendőrség feliigyölete alatt
áll Nagy Károly détektivfőnök ma délelőtt j keresztülvitelére hivatott

egyesülés

lénye- I nem kisebb megdöbbenéssel szolgál azok szá

...

á.
mára, akik Eötvös .Károlyt, a Legkiválóbb
magyar jogászok és .a ilegélvezetesebb ,magyar irók -egyikét .szeretik és becsiilik: a
vajdát
mából

íelességének tartotta, hogy a katona szerencsétlensége után azonnal visszavezényelje
a
hadfiakat .a. kaszárnyába, nehogy az elveszett'
kutya miatt embereinek életét kockára tegye.
Amikor a kormányzó értesült arról, ihogy a
hadnagy idő előtt visszatért, éktelen haragra
gerjedt s a hadnagyot engedetlenség miatt

ugyanis törölték
az ügyvédek
lajstroés irodáját átadták Kégly József ügy-

védnek. Ez a hir hihetetlen volna, ha: nem a
komoly és föltétlenül alapos hivatalos Lap
közölné, ám éppen mert ott olvastuk, tudtuk,
hogy igaz és budapesti munkatársunkat -elküldöttük Eötvös Károlyhoz, hogy tőle szere,zziink értesülést a dologról. Budán, a L»vas-ut 5. .számú házban laikik Eötvös, .áiin —
noha otthon volt — beszélni, nem lelhetett
vele. Házvezetőnője, Rich Margit adta .az
a-lább következő fölvilágosítást:
— Eötvös Károly ma szokatlanul korán,
hajnali négy órakor költ föl, ugy, hogy tizenegy órár& .ismét elálmosodott, le is feküdt
és most. dlszik. Az a hir, hogy az öínxiéje -el borult. volna, nem igaz: teljesen friss, józan és
eleven gondolkodású.
Mindennap vendégei
v-annak, akikkel társalog, szórakozik, újságot is olvas és noha nemi-ég nagy beteg volt,
most már egés-zen jól érzi magát.
Budáról Kégly József ügyvédhez ment
munkatársunk, akit azonban nem talált otthon, inert ,a hetven esztendős öreg ügyvéd
tárgyalásom volt.
Odahaza
tartózkodott
azonban sógornője, Szúnyog Tivadarné, aki a
ki a következő fölvilágosít ássál szolgál':
— -Eötvös Károly — mondotta. — három
év óta nem vállalt ügyeket, a régieket padig
Kégly Józsefre bizta, aki erre a célra külön
irodát, tart. Ugyancsak Kégly fedezi Eötvös
pőréinek a, költséget, fizeti az adót. Kégly
nemcsak ügyvédtársa, hanem jóbarátja i-s
Eötvösinek, minden délután átmegy Budára
és ott is alszik.
Innen Eötvös Bálinthoz, a vajda fiához
ment munkatársunk. Eötvös
Bálint még
nem tudta, hogy apját törölték az ügyvédek
lajstromából s erre vonatkozóan a többi közt
ezt tnomdotta:
•— Az apám tudvalevőleg súlyos elmebeteg. Napánként alig van egyetlen világos
órája, de ekkor is csak régi dolgokra emlékszik, az ujabbakra egyáltalán, n-em és a: hozzá. intézett kérdésekre nem tud összefüggően
válaszolni. Szabad elbatározó képessége egyáltalán nines és nem tudja, mi történik -körülötte. Apámnak állandóan mellette van
Kégly József dr. ügyvéd, aki rokona, továbbá egy másik rokona, 'Eötvös József dr.
ügyvédjelölt és két cselédje.
Ezek után Eötvös Bálint családi ügyekről beszélt, majd a következőket m-ondotta
el:
Eötvös Báliint március1 15-én kérte, hogy
apját helyezzék gondnokság alá. A budapesti polgári bíróságnál március 30-án volt .a
tárgyalás Uzonyi biró elnöklésóvieil. A tárgyaláson a kirendelt ügygondnok, Dradvik
Pál dr. épen ugy mint az árvaszéki ügyész
orvosi szemlét kért. A -gondnokság al-á helyezésnek tudvalevően az .lett volna .az első következése, hogy az ügyvédi kamara valakit
kirendelt volna az ügyvédi iroda ügygondnokának. Eötvös Bálint szerint eizt akarta
Kégly megelőzni és március 28-án beérkezett
a kamarához Eötvös Károly sajátkezű aláírásával ellátott kérvénye, amelyben kéri,
h o g y t ö r ö l j é k . A törlés
alapján
történt.
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tehát

Eötvös

kérelme

— Mozgósítás" égy kis kutya miatt
A francia Szenegalia gyarmaton legutóbb három századot mozgósítottak azért, ihogy fölkutassanak
egy elvészett kis kutyát. A kis
kutya neve Louloute s nemcsak a kormányzónak, 'hanem az egész gyarmatnak kedveltje volt. Minden jó hazafinak nagy volt az
aggodalma, mikor egy reggel az a hir terjedt el, hogy Louloute nyomtalanul
eltűnt.
A kormányzó, miután minden kutatás eredménytelen volt, három század katonaságot
rendelt a leybari mocsaras vidék fülkutatására. A vad vidéken egy kis kutyának megkeresése az őrültséggel határos vállalkozás
volt s az ügy bizonyára a komikumba íuladt
volna, ha az egyik katonát nem éri napszúrás. Gambon hadnagy századparancsnok kö-

nyolc napi fogságra itélie. A hadnagy a bün-

tetés miatti panaszt tett s a parancsnokló -tábornok -eltörülte a büntetést, amit azonban a
hadnagy időközben' kitöltött. A francia lap,
amely ezt a 'történetet megírta, az .elveszett
kutya sorsáról nem számolt be.

— Eltűnt egy szürke kabát. A tegnap

SZERDA és CSÜTÖRTÖK
A NEMET KIN0IPAR

REMEKE

Scott detektiv.
%omok a hóban.

Detektivdráma 3 felvonásban.

A pompás, hihetetlenül izgalmas
kép főszereplője

ANNY

Előadások

Vt6

WEISSE

órától

folytatólag.

SZERDA és CSÜTÖRTÖK

Psyíander esték!
Két szenzációs reprise.

Az anya titka.
Nordisk dráma 3 felvonásban.
A főszerepben

WALDEMAR

PSYLANDER.

Régi történet.
Nordisk dráma 3 részben.
A főszereplő

WALDEMAR

PSYLANDER.

Előadások 1/26 V48 és 9 órakor.
Vasárnap, 2 órától folytatólag.

főispáni installáción, baltszáz ember vett
részt, akik a k-abátjukat kint -a folyosón és .a
bizottsági termekben rakták le. Miikor véget
ért az installáció, volt nagy futkosás a kabátokért ós. kalapokért, amelyek egy rész©
.elcserélődött és hosszgs utánjárás után került >esak vissza jo-gos tulajdonosához. Bruckner .Ed© vaskereskedő .azonban hasztalanul
kereste szürke felöltőjét. A kabát nyomtalanul eltűnt és szomorú gazdája a mai napig
sem hinta viszontlátni. Ma -azután a rendőri
krónika hívja fel
barátságosan
azt
az
egyént, hogy aki- „tévedésből" elvitte a szürke kabát-Ot, adja vissza tulajdonosának.
— Letartóztattak egy veszedelmes

jósnőt. Budapestről

jelentik:

Mészáros Jánosné

,született Kovács. Adél, negyvenhaitóvas .ailz.szony ,az Óriás-utca. 26. számú házban közös
háztartásban, lakik H-ardi Sándor 28 éves
volt. koresmárossal A,z .asszony kuruzsiláss-ál,
szeLllemidézéisisie!, ráolvasással és különösein
jóslással foglalkozott. Lakását misztikus külsővel ruházta fel, hogy a hozzáforduló hiszékeny -teremtéseket elkábítsa. Állandóan
egy fácántyúkot és egy teknősbékát tartott.
Elköltözött asszonyok lelke van ezekben, —
mondotta nagyszámú látogatóinak. Egy sajátságos, ledrótozott
és lepecsételt átokkönyvet tartott, .amely telié volt a legszörnyűbb átkozódásokkal. A -volt (korcsmárosnak összes adósai, akik n-emfizte-ttek,ebbe az
átokkönyvbe ikerültek. A ' j ó asszonynak volt
luca-o-stora, amelyét háromszor kellett megsuhogtatni, hogy a férgek távozzanak -a lakásból, szenvedés ellen ny.irfas-eprőt használt
és Lakattal lezárt zsákokba zárta — a veszekedést. A leleményes jósnő © bókusz-pókuszok
kai igen sóikat keresett. Ma ,a rendőrség véget vetett a, veszedelmes asszony üzeím-e-imieik,
letartóztatta ós -átkisérte a közveszélyes munkakerülők b Íróságához.
— Meg akart gazdagodni a szegényeken
Makóról jelentik: Makó város képviselőtestülete a 'városi szegényház élelmezését, melynek körülbelül kétszáz -ápoltja van, egy évvel ezelőtt egy Rankl János ne-vii cipészmesterre bizta. Rankl annak idején feltűnően olcsó ajánlatot adott be ,a szegényházi ápoltak
élelmezésére. Egy év leforgása alatti számos
panasz merült föl az élelmező ellen, hogy a
város szegényeinek nem a.dj.a ki a szerződésben megállapított ót-elmennyiséget. A panaszok fölmerültével Markomos iM-anó .főispán
és Hervay István alispán váratlanul vizsgálatot tartottak a szegényházban s nagy visizsz©éléseknek jöttek nyomára. Megállapitották, hogy a szegényházi élelmező a szerződós -ellenére -a szegények táplálékát nem a
szegényházban, hanem az onnan távollevő lakásán készíttette és onnan szállította a szegényházba. I-gy .az ápoltak egész télen át
nemcsak: teljesen

hideg

ételt

kaptak,

d© meg-

állapitótibák -azt is, hogy az élelm-ező elvonta
a zsiradékot, a hust és a kikötött, keny-ármeninyisóget is -ós igy olcsó -ajánlata ellenére már ©gy év alatt is nagy hasznot biztosított m a g á n a k , a szegények

azonban

folyton

éheztek. E körülmény arra inditotta iaz aliispánt, hogy utasította M-akó város polgármesterét, a Rankl Jánossal kötött szerződés fölbontására.
— Szerencsétlenül járt kertész. Ma
délelőtt 11 órakor Krilek Antal 64 éves szegedi kertész galyakat nyesegetett egy magas

1914. április 8.

9

DÉLMAGYARORSZÁG

SPORT

fa tetején a Kormány os-wiea, 15. számú liáz
előtt Az öreg ember hirtelen megszédült -a
magasban és leesett a fáról. Olyan szerencsétooőó
lenül esett, hogy a fejét beleütötte a gyalogjáról kövezetébe. Telefonáltak a mentőknek,
o A szegedi országos vivóversenj.
akik eislzmáltetlen áll,lapot bam: saálMtották be
i
a közkórházba. A kórházban megáltapitot- A Szegedi Vivő Egyesület szombati és vaták, hogy Krilek koponyaicsont törést szenvesárnapi országos versenyére már minden
dett.; állapota életveszélyes.
előkészületét befejeztek. A Szegedi Vivó
Egyesület négy vivó csapata benevezett, igy
mintegy 20 vivót indít maga a versenyt rendező egyesület. A főváros legelső egyesü0000
letei, a többek között a Magyar Atlétikai
Club, Fővárosi Vivó Glub, Budapesti Budai
(-) A tisztviselők családi pótléka. A
Torna Egyesület, Budapesti Egyetemi Atlévárosi tisztviselők családi pótlékaira vonatkozó kérvényeket a tanács mindeddigi a sa- tikai Club nevezték a legkiválóbb versenyját hatáskörében intézte el. Ha valamelyik vivóikat. A vidék legkiválóbb egyesületei intisztviselő nem volt megelégedve a tanács dítják vívóikat, igy a nevesebb egyesületek:
határozatával, felebbezett a közgyűléshez, Kolozsvári Egyetemi Atlétikai Olub, Nagycsakhogy a tanács a fel-eb,bez-ést nem a köz- váradi Sport Egyesület, Pancsovai , Vivó
gyűlés elé, hanem a belügyminiszterihez terjesztette föl. Egész sereg ilyen felebbezést Egyesület, Aradi Vivó Egyesület, Temesvári
küldött föl a tanács a belügyminiszterhez, Csónakázó Egyesület stb. A vidék legkiváaki szerinte másodfokulag hivatott dönteni a lóbb versenyzői találkoznak a fővárosi vítisztviselők kérelmét illetőleg. Kedden azután vókkal. A verseny sikerét a benevező vivők
érdekes válasz jött Szegedre a minisztertől. tekintélyes száma, a résztvevők kiváló klaszLeküldte a felebbezések hatalmas csomóját
és 'kisérő sorokban fölhívja a tanácsot, hogy szisa elsőrendű sporteseménnyé teszi s előre
„a családi pótlék megállapítása tárgyában is biztosítja. A verseny diszzsiiri elnökségét
hozott határozatai ellen benyújtott felebbezé- készségesen elfogadta Daempf Henrik kerüseket ű törvényhatósági
bizottság
közgyűlé- leti parancsnok ur, úgyszintén a helyőrség
sén tárgyaltassa
le." Az indokolás pedig ez: többi ezredeinek parancsnokai is a disztagsá„A tanács fölterjesztésében hivatkozott 1912.
évi XXXV. t.-c. 18. §-a ugyanis csak a most got, megigérve nagyhatású közreműködésüidézett törvényben emiitett alkalmazottak ket. A verseny sikerét biztosítja ,a város
családi pótlékai tárgyában való másodfokú többi sport egyesületeinek bajtársi támogahatározathozatalt utalja a miniszter hatás- tása is, akik kegyesek voltak tiszteletdijakat
körébe, mig a városi tisztviselőknek hasonló fölajánlani. A verseny az állami főgimnázium
ügyeiben való másodfokú határozathozatalra
kényelmes, modern tornacsarnokában fog
természetszerűleg a törvényhatósági közgyűlés az illetékes." A tisztviselők persze örül- megtartatni. A verseny április 11-én szomnek ennek a leiratnak, mert azt remélik, hogy | baton veszi kezdetét reggel 9 órakor a tőr
a közgyűlés majd kedvezőbben intézi el a ké- I és kardminösitési küzdelmekikel. A bíráló
relmeiket, mint a tanács.
zstiri tagjai is ,a legkiválóbb vivők sorából
(-) Nincs pénz. Az állami felső-ipariskolai kerülnek ki s igy a legnagyobb tárgyilagosuj épülete mellett van a városi menhely. A |
város fölirt a kereskedelmi miniszterhez, ság és igazságosság már előre biztositva van.
hogy az iskola internátusánák céljaira vásá- j A vendégek fogadására bizottság alakult
rolja meg ezt a telket. A föliratra ma érke- ; meg. A versenyen értékes tisztelet dijakat
zett válasz a kultuszminisztertől, aki arról oszlanak ki. A legszebbek lesznek Szeged váértesíti a várost, hogy erre a célra nincs fe- ros tiszteletdija, a honvédelmi miniszter tiszdezete. Egyben közli a miniszter, hogy egyidejűleg utasította a felsőipariskoilai igazga- teletdija, a szegedi hölgyek dija.
o Az a híres magyar vendégszeretet.
tóságot, hogy más alapon gondoskodjék az
internátus kérdésének megoldásáról.
Lezajlott a svéd-magyar birkózó viadal, győzött a magyar csapat s útban van már
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Stockholm telé a svéd csapat. J ó emléket
azonban nem visz magával. Sőt ellenkezően,
olyan bántó akkorddal 'végződött a viadal, a
m i m é l t a t l a n v o l t a Magyar

Atlétikai

Szövet-

séghez. A viadal tudvalevőleg fényesen sikerült anyagiak dolgában is. Valamennyi jegy
elfogyott a cirkuszban, busás hasznot hajtottak tehát az atléta szövetségnek a derék svéd
és magyar birkózók. Miután Svédország reprezentatív csapata szállt a síkra Magyarország csapata ellen és a svéd szövetség elküldte a hivatalos képviselőjét C. Bong, egy
nagyon megnyerő külsejü sportismain személyében, a MASz kényszerítve érezte ma,gát
ünnepi bankett tartására. A „bankettet" az
egyik szálló éttermében rendezte a MASz. No
ha több mint hatezer korona jövedelem volt,
egyetlen

húsételt

kaptak

a svéd

birkózók,

a

kik farkasétvágygyal ültek az asz tálhoz. A
húsétel után valóságos harc tört ki a kiflikért. A v a c s o r á t személyenkint

egy jxfhár

sör

egészítette ki. A magyar birkózók, a dicsőség
mámorában fürdő győztesek még ennyit sem
kaptak, amikor a nehéz küzdelem után gyalogosan megérkeztek. Miután sem a MASz elnöksége, sem a birkózó szakosztály elnöke
nem jelent meg a banketten, egyedül Csanádi Mór szakosztályi előadó kép viselte a
MASz-t, akit az egyik
szakosztályi
tag
(egyik evezős klubunk tagja), megkért,
h o g y adjon

legalább

harminc

koronát

a meg-

vendégelésükre. Az előadó csak hosszas kérés után könyörült meg az éhes birkózókon
s adott huszonöt koronát a részükre. A jóakaratú közbenjáró azon melegében elosztotta a pénzt a magyar birkózók között, hogy
mindenki fizesse ki a vacsoráját. A üres poharak mögött üldögélő svédek persze rögtön
összesúgtak, .amikor a nagy pénzosztogatást
(személyenkiut három korona husz fillér)
észrevették. Beszéd is volt a nevezetes banketten. Csanádi szónokolt a busán gubbasztó
társaságnak holmi nemzeti küzdelmekről; a
mire Borig válaszolt, különösen azt hangozt a t t a , h o g y a magyaroknak

retetben
lesznek

lesz részük
elégedve

olyan

Malmőben,

vendégsze-

amivel

meg

(!)

o Osztrák bírálat magyar csapatokról.
Vasárnap Bécsben mérkőzött a „33"-ajs FC
és a B T C . A

harminchármasokról

igy

nyi-

latkozott a Fremdenblatt:
— A budapestiek jó és csiszolt os.ap.atot
állitottak a küzdőtérre, ugy, hogy alig maradtak valamivel, az MTK legutolsó toljesitmény© mögött. (MTK—WSpC 5:3) A magyarok gyors ós friss, sablontól mentes játékot produkáltak, amely átgondolt kombinációt és gyors, tértüíelő „rush"-t egyesi-tett
magában. A vendégek legjobb embere a reprezentatív Zsák kapus volt, aki sokszor adta próbáját kivételes tudásának s azt is bebizonyitottai, hqgy nem ^Pecihvogel." Utolérhetetlenül szép Zsáknak az elegáns stílusa,
az a mintaszerű nyugalom ós biztosság, a,
hogy a legélesebben lőtt labdákat a levegőben elfogja s ugy a keze közt tartja, mintha csavar volna a keze. A védőjátékosak közül

Bosnyákovits

bal hátvédő

ós

Vanicsek

centerhalf volt a legjobb.
A támadásban
Csárdás center és a két szélső tünt ki.
A Budapesti Torna Clubról igy ir:
— A BTC rendkívül szimpatikus, fair
csapat, amelynek a technikai tudása azonibau
nem tar*t .Lépést az ambíciójával. Mindenesetre el kell ismerni a BTC tizenegy játékosáról, hogy respektábilis játékerőt képviselnek
s ha nem is tértek haza győztesen, mégis ők
alkották a jobb' csapatot a WAC ellen való
meccsben. Kiemelendő a csapat jó fejjátóka
és a szélsők villámgyors kombinációs játéka, aanit azonban nem fejeznek be célszerűen
lövéssel, mert az elhatározó pillanatokban
hiányzik a hidegvérük, vagy nincsen meg a
szükséges technikájuk.

1914. április 8.

DÉLMAGYABORSZÁG

újra a

o A szövetségi dijat

Magyat

Testgyakorlók Köre második csapata nyeri
meg ebben az évben, mert bárom ponttal vezet a Törekvés, négy ponttal az FTC második
csapata előtt s már kizáróan könnyű mérkőzései vannak. Az MTK tehát nemcsak a bajnokságot nyeri meg, hanem a szövetségi dijat is.
© A dán footballsport. A dán fottballsport tudvalevőleg a legerősebb a kontinensen és jelenleg oly magasan áll, hogy joggal
tekinthető egyenrangúnak az angol footbüllsporttal. .Minden évben előfordul, hogy dán
csapatok legyőznek angol amatőr és profeszszionista csapatokat. -Ezen óriási eredmények
elérésében több körülmény működött közre.
Mindenekelőtt -az ifjúsági teamek létesítése,
A dánok már régebben belátták, hogy. a footbaMt

már

gyerekkorban

kell

megtanulni

és

ép azért minden valamirevaló dán egyesületnek vannak .ifjúsági csapatai, melyekben
7-től 16 éves korukig szakértő tanítók képzik
ki az ifjú footbailistákat. így például .az Akadémia (Faottoall: Olub, az PC 93, iá Frem és
Kopenhagen Rold Klubnak ifjúsági osztálya
200—300 taggal is rendelkezik. Itt hamarosan
megkedvelik a gyerekek a fooithallt, uj erőt
szereznek az iskola munkájához és ép ezért
•az iskoláik .és szülők egyaránt pártfogolják
ezt 'az intézményt. Ha angol .csapatok jönnek,
u.gy ezek a .gyerekek ingyen nézhetik a mécseseket, miáltal felébresztik bennük az ambíciót, hogy valamikor ők is a válogatott csapatokban szerepelhessenek s ennek következtében ,készséggel vetik magukat alá a szigc.ru
tréningnek is. Hetein-kint 3—4-szer veszik
őket rendszeres -tréning alá, mély tréning
azonban nemcsak footballozásból, hanem futásból, ugrásból, labdastop pol-ásból áll. Megfelelő életmód, szigorú előírás. A legtipikusabb.ilyen csapat a iBold klubé, ahol a zsenge
ifjúság fokozatosan rukkol elő az I. csapatba,
némelyik már 16 éves korában is. Ebben' az
egyesületben két párt v,an, „a gonoszok"
pártja, akik hódoltak a sörivásnak és .akik
gúnyból „csokoládé"-legénységnek nevezték
azokat, akik sörivás helyett inkább a tápláló
csokoládénak voltak b.ivei. Ez utóbbaiik azonban megbosizulták magukat, amennyiben elverték a „gonoszokát." Egósiz .Dániában nagyre becsülik a jó footbaliistát s egy „jó sporfcsmann" az élet küzdelmeiben is bőséges pártfogásira talál.

1

korona a mai naptól kezdve a valódi TungsramWolfram fémszálas izzókörte 5, 10, 16,25,32 és 50
gyertyafény erősségben FONYÓ SOMA világítási
vállalatánál, K Ö L C S E Y - U T C A Wagner-palota.
W
Utánzatoktól óvakodjunk!
-^m
Minden egyes izzókörtén cégem rajta van.
75°/o villany megtakarítás I

Bútorszállításokat helyben és vidékre, beraktávozást száraz

raktár

helyiségben eszközöl

[Jf|<ráf
®

BctlŐ

8zál„tó

Szeged( Jókal_utca
Te,efon

^

n meg,
nem kiselejtezett, régi
szövetek, hanem tiszta
gyapjú 3 mtr szövet,
egy teljes férfi öltönyre

kapható 18 kor.-ért

Holtzer és Társa

m posztó-áruházában m
SZtGED, Vár-utca 7. szám.
(Főpostával szemben.)
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o hónapi fogházra ítélt mérnök
— A

Kúria

(Saját

megsemmisítette
a szegedi
fölmentő
ítéletét. —
tudósítónktól.)

Megírta a

tábla
Délma-

gyarország körülbelül agy hónappal: -ezelőtt
azt az érdekes -affért, amely két vasúti mérnök között játszódott te és végeredményben
bírósági döntést provokált. A maigybeoskerekv-erseei
osztálymérnökségen
működtek
együtt Szép Dezső és Kelen Sándor o-sztálymérnökök, .akik között az affér lefolyt. A két
mérnök sohase viseltetett valami nagy szimpátiáival társa iránt és gyakori incidensek
voltak napirenden amiatt, hogy Szép néhányszár elkésett hivatalából. Kelen volt
ugyanis -az idősebb kolléga, ő volt a hivatali
főnök is, ilyen minőségben: aztán többször
megkorholta Szép Dezsőt késedelme miatt.
Szép azonban nem sokat törődött Kelen
tetszésével, vagy nem tetszésével és továbbra is későn járt a hivatalba. Ez aztán anynyira felbosszantotta a hivatal főnököt, hogy
egy alkalommal, amikor a mérnök másfélórai késéssel érkezett hivatalába, két szolga
jelenlétében jegyzőkönyvet vett fel az esetről és felszólította a mérnököt, hogy irja
alá a jegyzőkönyvet, -Szép megtagadta az
aláírását azzal az indokolással, hogy nein
ir alá olyasmit, amin két alantas szolga szerepel' tanuként. Erre szóváltás \ keletkezett
közte és Kelen között, aminek az lett a vége,
hogy Szép dühében felpofozta hivatalfőnökét.
Kelen Sánd-or az inzultus után elhagyta
a hivatalt és először a Máv. igazgatóságánál
tett feljelentést kollégája ellen, aztán a bíróságnál is megtette a följelentést Szép ell e n , hatóság

elleni

erőszak

miatt.

A

mérnök

ellen egyrészről megindult a fegyelmi eljárás, másrészről meg a bíróság tárgyalta az
ügyét. A szegedi Ítélőtábla fellebbviteli tanácsa nem rég foglalkozott vele és a vasúti
pragmatikára való hivatkozással fölmentette a mérnököt a hatóság elleni erőszak vádja
alól. Ezen Ítéletet .azzal indokolta a .tábla,
hogy a két mérnök tulajdonképen egyenrangú és Kelen társát .annyira megsértette a két
szolga tanúskodásra való felhasználásával,
hogy Szép jogos felháborodásban követte él
tettét,
.Legfeljebb csak becsületsértésben
mondható ki Szép bűnösnek, de azért nem
tett följelentést el,lene Kelen.
Az ügyész felebbezése folytán a Kúria
elé került az ügy, amely ma tárgyalta Varga
Ferenc elnöklésével-. A Kúria megsemm,isitette a .szegedi ítélőtábla Ítéletét, bűnösnek
mondotta ki Szép mérnököt hatóság elleni
erőszak vétségében és az enyhítő körülmények figyelembevételével három hónapi fogházra és két évi hivatalvesztésre ítélte.

§ Különös boszu. Furcsa módon akatt
boszu-t1 állani a feleségén Gyegyiczki
Albert
70 éves szentesi földmives. Az öreg nagyon
szerette a pálinkát és amikor részegen ment
haza nap-nap után, a felesége leszidta a sárga földik. Gyegyiczki ezért, amikor a felesége nem volt odahaza, 'leöntötte az asszonynak az ágyát petróleummal, aztán meggyujtotta az ágyat. Majd, mint aki legjobban végezte a dolgát, kiiment az udvarra és lefeküdt
aludni a szemétdombra. Itt akadtak rá a tűzoltók, akiket a szomszédok hívtak eloltani az
égő ágyat. Gyegyiczki ma gyújtogatás bűntettével vádolva volt megidézve a szegedi törvényszék eskiidtbirósága elé, de nem jelent
meg a tárgyaláson. A szentesi rendőrség értesítése szerint ugyanis az öreg tegnap megint annyira leitta magát, hogy elesett, betört-e a fejét és most súlyos sérülésekkel fekszik a szentesi közkórházban. A bir-óság az
ügyész indítványára elnapolta a tárgyalást
annak megállapítása végett, hogy .nem-e csak
ingó vagyon megrongálásáról van szó. Elrendelték továbbá a vádlott elmeállapotának
a megvizsgálását, mert valószínűleg delírium
tremens-ben szenved.

§ Ha Czája meglegyint valakit. Budapestről jelen-tik: A magyar .dijbirkózó-céh
két érdemes -tagja: Czája Bertalan és Czája
József, mindennapi vendégei .a Meteor-kávéháznak. Nemrégiben Czája Rertallan egymagában ült a kávéházban egy sakktábla
mellett s híres mesterek problémáinak megoldásában gyakorolta magját, E közben belé-:
pett -a kávéházba Gróf Sándor s oly.asvalami
megjegyzést tett Czája szórakozására, ami
nem volt ínyére ,a dij birkózónak. Vissza is
vágott epés hangon, mondván:
—

Hallgass,

te

nullái

Gróf Sándor nem állta meg megjegyzés
nélkül ezt a rendreutusitást, de alig hogy befejezte a replikáját, egy pofon csattant el aí
arcán. Czáj,a József ugyanis, aki a szomszéd asztalnál ült, testvéri szeretetének jeléül arcul ütötte -a kötekedő Gróf Sándort
Azaz, hogy csak meglegyintette, de ez a te
gyintés olyan volt, hogy fölért egy közönséges hálandó

ökölcsapásával,

A két dijbirkóffl

közzé került Gróf Sándor, csaik .az egyensúlyát vesztette el .a mcglogy intéstől, de nem a
látorságát. Revolvert vett elő s ráfogta m
-egyik Czájára.
— H a világbajnok vagy, hát gyere ide!*
— kiáltott, 'természetestül megfelelő távolság";
l á l a dijbirkózóra, aki a .szives fölhívásnak
.eleget is tett volna, ha a kávés energikus liau
gon le inem inti. Az ügy a büntető jiárásbi-f
róság előtt folytatódott, ahol Czája Józsefet
a. l e g y i n t é s é r t könnyű
testrsértésben
mondat-j
ta ki bűnösnek
a bíróság és 120 korona pénz-;

büntetésre Ítélte. Gróf Sándort, akit .közi
csend ellen való kihágásért vontak kérd őr®
fölmentették. A törvényszék fölebbviteli ta-j
nácea az elsőfokú ítéletet ma megerősítette. |
§ A hitvesgyilkos Donó Árpád. Az
aradi törvényszék esküd-tbirósága kedden délelőtt kezdte meg D-onó Árpád votb csendőrhadnagy bünpörének tárgyalását, aki ellen a
királyi ügyészség szándékos
emberölés bűntettéért -tett vádat, mert feleségét1, Porzsolt
Zsuzsanna tanítónőt a mult év decembet
22-én az aradmegyei Sz-ékudvarou
három
revolverlövéssel
megöle.
A vizsgálat a dalai szerint Donó Árpád
négy évvel ezelőtt ismerkedett meg Porzsolt
Zsuzsannával, akit a mait év novemberében
feleségül is vett. Mielőtt ez megtörtént1 volna, a csendőrség kötelékéből az ott elkövetett bűn-cselekmények miatt jogerős honvédfőkörvényszéki itélett-el elbocsát tották és
rangjától is megfosztották Donó Árpádot, a
ki miután a műit év októberében, kitöltötte -a
.büntetését;, jövő megélhetésének biztosítása
-céljából Budapestre ment és fölvétette magát a detektivtanfolyamra. A fővárosból november 27-én leutazott Székudvarra és 'házasságra lépett! az állami iskolában működő
Porzsolt Zsuzsanna tanítónővel. December
elsején a volt cs-endőrhadnagy visszautazott
Budapestre, ámde utazása előtt ruhájának
csomagolása közben a szobában levelet talált, melyét egy szegedi hölgv irt feleségének és a levélben többek között említést tett
a tanítónőnek
egy férfüsmerőséről.
'Bár Porzsolt Zsuzsanna korábban' is- említette férji
előtt az illető férfi nevét, Donó ezúttal gyám i fogott és kérdőre vonta felesévét, aki
azonban 'tagadta, hogy komolyabb alapja
lenne a levélben foglalt kitételnek. A volt
csendőrhadnagy nem nyugodott meg a nyert
fölvilág-ositásra, hanem egy szegedi
ismerőséhez fordult, akit arra kért,
hopv
járjon
utána az ügynek, December 18-ikán meg k
kapta az értesítést, mely szerint a feleségé
járt Szegeden és ott a tévéiben emlitéit férfivel is találkozott.
Erre Donó
deceml>er
20-ikán személyesen
is leutazott
Szegedre,
ahol a beszerzett adatok alapján meggyőződött, hogy gyanúja igaz, mire december 21-éű
este Székudvarra utazott és megölte az asz- .
szonyt. A keddi főtárgyaláson IDonó Árpád
elmondotta, hogy harmincegy éves. református vallású, szkárosi születésű, özvegyvagyontalan, a détektiv-tanfolyam hallgatójabudapesti lakos. Mielőtt a részletes kihallgatásra került volna a sor, az ügyész zárt
tárgyalás elrendelése iránt tett indítvány! és
a bíróság határozathozatalra vonult vissza-
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x A szeged—dorozsmai vasút. A szeged—dorozsma—halasi hölynérdekii vasúti
vonal építési munkálatai odáig jutottak, ihogy
a közlekedés nemsokára megindulhat. A város tanácsa kedden tartott ülésén.
Balogh
Károly pénzügyi tanácsnokot és Tóth Mihály főmérnököt küldte ki az uj vasúti volnál április 21-én történő 'közigazgatási 'bejárására.

x A Kerületi Munkáspénztár deficitje.
Budapestről
jelentik: Az Országos Pénztár
igazgatóságának igen nagy gondot okoz a
Budapesti Kerületi Munkásbiztositó Pénztár
állapota. A Kerületi Munkásbiztositó Pénztár
egyre növekvő kezelési hiánnyal dolgozik és
a rnu.lt esztendőben mintegy 500,000
korona
volt a mutatkozó
hiány, amelyet aztán az
Országos Pénztárnak és a kereskedelemügyi
minisztériumnak a pénztár ibüdzsetje körül
fölmerült ellentét mutatja azt a nehézséget,
amivel az Országos Pénztár számadásait
rendben tudja tartani. A Kerületi Mwnkásbizíositó Pénztár folyton növekvő és több
millióra menő kezelési hiányát az
Országos
Pénztár csakis hitel utján tudja fedezni.
A
pénztár részére megszavazott hat millió korona kölcsönt, amelyet az állam is garantál,
a Magyar Általános 'Hitelbanknál már jelentékeny részben kimerítette. Ez az állapot most
az Országos Pénztár igazgatóságát arra bírta, hogy a legteljesebb restringációt határozza el a kerületi pénztárnál. Erre vonatkozóan most folyik a vizsgálat.

x A Leszámitoló-Bank magnezit-gyára

bán zárultak. A készáur piacon alig volt kötés. A járadékpiae is meeglelietősen változatlan volt.
Kötöttek; Magyar hitel
810.50—813.50.
Osztrák hitel 615.75. Magyar bank 507.50—
510. 4 százalékos koronajáradék 81.92—82.05.
Osztrák Magyar államvasút 709. Városi vasút 321. Közúti vasút 625.50—628.50. Rimamurányi 649—65.1. Salgó 708. Szászvári 400.

í.

A bécsi börze.

Kötöttek: Osztrák hitel 613.50. Magyar
hitel 812. Angló-hank 336. Unió-bank 592.
Bankverein 522. Landerbank 515.50. Dohányrészvény 437. Alpesi bányarészvény 823.50.
Rima,murányi 650. Prágai vasmű 2466. Skoda
756. Osztrák államvasút 706.50. Dombárd 97.50
Déli vasút 240. Török sorsjegy 223. Márka
készpénzért 117.47. Az irány 'gyönge a király l>etegségéről szóló hirre.

Árujegyzés.
Budapest—ferencvárosi

borjú vásár.

cipész (s orthopíd

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

lliMai lipoK spedálsfo hésziloíe!
B B B B B B B B B B B B B B H U K i

zárt

sertés

vásár.

Fölhajtás déli féltízen,két óráig: 1177 sertés,
59 süldő. Árak: zsirsertés elsőrendű, öreg 134
140 fillér, fiatal, nehéz 154 fillér, .közép 140
—160 fillér, könnyű 160—166 fillér, élősúlyban levonással. Vásár iránya szilárd. Árak
változatlanok.
Budapesti

V í ttij Gyula

F ö l h a j t ó ® déli fél-

tizenkét óráig: 895 borjú ós pedig: 702 élő
belföldi szopós borjú, 5 rúgott, 180 élő bárány,
S élő 'gödölye. Árak: élő belföldi szopás borjú, elsőrendű, 100—114 fillér, kivételesen 120
126 fillér, másodrendű 88—96 fillér, élő bárány 76 fillér.

Délmagyarországi fióktelep
SZEGED, Keliunen-d* Hl. Telefon 833.
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Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.

A Magyar Lesizámitoló és Pénzváltó Bank
nyolc esztendővel ezelőtt, megaliaipitiolt'ta a
Magnesit-ipar

és Bányászati

Részvénytársa-

ságot. A vállalat a stájerországi Szent-Jakab és Arzbachban levő rnagnezitbányák és
a iHorváitorsizáigban fekvő saénbánya és petroleuimtelep kiaknázására létesült. Az eredményhez fűzött várakozás .azonban egyáltalában nem vált he, amennyiben a 2,000.000
korona alaptőkéből már .a fele elveszett. A
megmaradó 1,000.000 koronás részvénytőkét
is 27,606 korona idei veszteség terheld.

TŐZSDÉK
A budapesti gabonatőzsde.
A határi dőpiaoon még mindig kőtelked
nek ugyan abban, hogy a Bánságban, Bácskában, Tiszavidéken stb., nagyobb területeket szántottak volna ki, az októberi buza
iránt azonban mégis élénk kereslet nyilvánul, mert általában olcsónak tartják ia májusi búzához képest. Az epiruszi eseményeknek
egyelőre semmi hatása az áralakulásra és
így nagyobbára csakis az áruhiánnyal ma
gyarázható, hogy a.z áprilisi és májusi buza
is tartott irányú. PÖlmnodáiS 8000 mm. bu4000 mm. rozs és 5000 mm. zab. Az árfolyamok a következők:
Buza áprilisra 12.72, májusra 12.53, októberre 11.44. Rozs áprilisra 10.37, októberre
8.83. Tengeri májusra 6.81, juliusra 6.93. iZab
áprilisra 7.86, októberre 7.83. A ikészáruvásár
iránya 5 fillérrel javult, ma sem élénkült
m
ég, ámbár átmenetilég jó volt.

A budapest! értéktőzsde.
A mai előtőzsde iránya
gyönge volt.
átert a király gyöngélkedéséről közölt hir a
spekulánsokat, akiket az albániai ügy bonyo
dalmai elkedvetlenítettek, még jobbam buzdították eladásra. A forgalom ma sem élén
bált meg, ámbár átmenetileg voltak fodözé
A nemzetközi, úgyszintén .a helyi piac
ártókei 2—3 koronával gyöngültek és lany

Városi

szinház.

mimmiinuii

MANDARIN.
Szinmü 3 felvonásban.
Irta: H. M. Vernon és Havold orvén.
SZEMÉLYEK:
M. Wu Ll Csang, mandarin
Nan Ping
Gregory Tamás
Gregoryné
Bazil
Holman
Acompradore
Hilda
Carrathers
Semplon

Almássy
Simkó
Baróti
Gömöri
Petheö
Csiky
Virágháti
Pálma
Mihó
Balázs

Sokszorosítások,

másolások,

irógépjavitáspk.

Amerikai kellékraktár. Állandó gépíró tanfolyam.
B B B f l B B H B f l f l B B B B p U I B

A legbiztosabb permetezőszer.
• M
***

Fontos újítás a szölöpermetezés terén, melynek
előnyeit minden szőlőtulajdonosnak ismerni kell.

H t

I

Vegytiszta pormész.
1. Nem kell beoltani. 2. A permetezőt és szórót nem dugitja el.
3. Pillanat alatt készithető. 4. O l c s ó és k ö n n y e n eltartható.
Szállítható minden vasúti állomásra waggonrakományokban.
Kisebb mennyiségek városi ratárunkon mindenkor kaphatók.
Ajánlattal, használati utasítással k é s z s é g g e l

szolgálunk.

Építő és válogatott fehér darabos mész a legelőnyösebb árak mellett waggonrakományokban.
A polgárdi kő- és mészipartelepek r.-t. vezérképviselősége.
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Sandberg
Henrik
az Alföld legnagyobb

Fényképészeti cikkek
legnagyobb raktára.

HáPász-uíia 12.

SZEGED,

és betegápolási cikkek.

ishofa-uíia 14.

Prófétával szemben. — Brauswetter órással szemben.

Kossuth Lajos-sugárut 1. szám

Szegeden és a délvidéken hiánytpótló, teljesen modern berendezésű bőröndüzlet és műhely.
Raktáron saját készítésű, valamint
külföldi utazócikkek és bőrdiszmfiárú-különlegességek. Javítások és rendelések
elfogadtatnak.

Telefon: 12—59.

(Bruckner vaskereskedés mellett.)
Női szövetek, kézmflárúk,
pongyolák, blousok, aljak,

Telefon: 12—59.

női Ingek, alsószokngák,
kötények,

::

91

tárgy a világhirü

mozgófénykép előadás szabad
bemenettel.
minden csütörtök, szombat és vasárnap

TOMBOLA

tárgyak.
Auer-fény világítási- és
jókarbantartási vállalat.

Szolid családi műsor. — Női kiszolgálás teljesen beszüntetve.
A zenét

GOND! KÁLMÁN

Szeged, Kosutii Lajos-sugárut 1. szám.

Szegeden

Csillárok, gázfözök és
mindennemű gázfelszere:: lésl cikkek raktára ::
Telefon: 468.

Csipkeés szövetfüggönyök
nös gondal vegyileg
littatnak olcsó árak
tett és rövid idő

külötiszmelalatt

Laudon-utca 9., Valériatér sarok.
Telefon 994.
Gizella-tér 3. sz., Baloghpalota.
Telefon 1055.
Fióküzlet: ZENTA, Főtér
Zenta és Vidéke Takarék
házában. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Szegedi-u. 8.
Hajhullás, hajkorpa
gyorsan elmúlik a Leinzinger-félt „
inahajs z e s z " ártal. Ára 1 kor.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

HORVÁTH
ISTVÁN

E

HRUCZIPESZ.

TELEFON 12-27.

Szeged, Kárász-u.

NYOMATOTT

Fájós fogára vegyen
mielőbb a híres Leinzinger-féla f o g c s e p p b ő l ,
üvegje 50 fillérért kapható
Leinzinger
Gyula
gyógyszertárában Szeged
Széchenyi tér.
VÁRNAY

l.

Francia, angol, amerikai, ugy
női- mint férfi- és gyermekczipőkben

a

legmodernebb

kivitelű dolgokat hozok forgalomba. Direkt francia munkásokat foglalkoztatok, hogy
51

Izzad valamely testrésze? Ugy használja a
dr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged
Széchenyi-tér.
520

%
%

te

Hajöszülés ellen
csakis az ártalmatlan Leitzinger-féle „Hajrestorer"
használja. Ára 2 korona.
"
' itó Leinzinger Gyula
szertárában Szeged,
enyi-tér.
520

könyvkereskedésében

Telefon: 468.

APRÓHIRDETÉSEK.

kelmefestő és
vegytlsztltónál

Várnay L.

:-;

MEGNYÍLT!!!

NAPONTAI

LUCZA JÓZSEF

Kapható:

divat cikkekben

igen olcsó árakkal 1

megkezdődött a

Kezdete pontban 9 órakor.

húsvéti ajándék-

hím-

és mindenféle női és férfi

legjobb cigányprímás teljes zenekarával
hangversenyez.

A legideálisabb =

csipkék,

zések, keztgük, harisnyák

fi

Értékes

Látszerek, g u m m i á r u k

MEGNYÍLT!!!

bőröndös és finom bőrdiszművek készítője

műszaki üzlete

SZEGED,
Széchenyi-tér 16.

Gólya árúház

LACHER JÓZSEF

S.

a

tisztelt közönség modern

dolgokat kaphasson.

:-:

SZEGED, KÖLCSEY-U. 4.
R0YAL SZÁLLODÁVAL SZEMBEN.

KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. SZEGEDEN, KÁRÁSZ-UTCA 9.
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