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A delegáció

hódolata.

Az elmúlt hét gazdag jelentős politikai eseményekben.
A
legfelsőbb
trónbeszéd, melylyel a felség a delegáció tagjainak tisztelgését fogadta,
majd Aelirenthal grófnak a magyar
külügyi albizottságban előadott ekszpozéja, uj gondolatokkal, uj föladatokkal, uj eszmékkel telitette a politikai
közéletet. Ezek az események egynttal mértföldjelzői annak a regeneráló
munkának, mely Magyarország ügyeinek vezetésében végbement. Magyarország törvényhozása hosszú idő után
végre ismét abban a helyzetben лап,
hogy az állami igazgatás olyan nevezetes ügyeiben is, mint a külügy és a
véderő, valamint az annektált országok ügyeiben is gyakorolhassa alkotmányos ellenőrző hivatását és érvényesíthesse törvényes befolyását.
Méltó és szép bevezetése volt ezeknek az eseményeknek az a beszéd,
melylyel Láng Lajos, a magyar delegáció elnöke, a hagyományokhoz hiven, ennek a testületnek hódolatát tolmácsolta a íelség előtt. Méltó a helyhez, méltó a szónok kiváló egyéniségéhez. Láng Lajos régi szereplője a
magyar közéletnek. Úgyis mint tudós,
úgyis mint politikus, mindig az első sorokban küzdött és dolgozott.Bár kivette arészét az utóbbi évtizedek minden politikai

fi „6rand-Hotel"-ben.
Irta Abonyi

Árpád.

A gavallér
(miután a „Grand-Hotel" ablakából jó ideig lebámészkodott az utcára,
visszafordul a türelmesen várakozó pincér
felé): Mizeráblis idő ez, fiam, semmivel sem
különb, mint odahaza nálam, a gitra-szadei
havas alatt, l'gy látom, még mindig hull ez
az ostoba hó.
A szoba pincér: Egész éjjel havazott, méltóságos ur.
A gavallér:
Azt nem tudom, fiam. (A
kályha elé tol egy széket és fázékonyan
beleül,) Nem értem, mire való városban a
hideg. Maga érti V
A szobapincér:
Nem nagyon. Azt mondják,
hogy karácsony felé igy szokás.
A gavallér:
'Elég rossz szokás, Legalább
jól kialhattam volna magamat, do valami
terrible zene kétszer is fölébresztett. Neheztelek magára, Nikola! Megmondhatta volna
már tegnapelőtt este, midőn fáradtan megérkeztem, hogy itt most éjjelenként lármázni
szoktak.
A szobapincér:
Nem tudtam, méltóságos
uram, igazán nem tudtam ! Különben tegnap
rögtön átvittem volna méltóságod podgyászát a Nro. 7-be. Az is épen olyan kényelmes piéce, mint ez, csakhogy nem japánsárga, hanem á la Semiramis. De csak tíz
óra felé tudtam meg, hogy a nagyteremben
bál lesz, méltóságod pedig már akkor lenyugodott, (Mentegetődzve.) Tudtam, hogy
hosszú utazásról kegyeskedett jönni és tegnap egész nap járni méltóztatott, "nem akar-
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harcaiból és viharaiból, egyéniségét
meg politikai ellenfelei táborában is szokatlan tisztelet és nagyrabecsülés övezte.
Tisztelték benne a közgazdasági tudományok európai liirü és minden ízében
modern és haladó szellemű művelőjét,
színtiszta karakterét és szerették benne
egyéniségének nagyon szimpátikus, nagyon ízléses, minden póztól és erőltetettségtől ment szeretetreméltó előkelőségét, mely őt érintkezésében és föllépésében mindenkor jellemezte.
Láng Lajos mestere a tollnak és szónak egyaránt. Az a beszéd, melyet
tegnapelőtt a bécsi Holburgban mondott,
igazi remeke az államférfiúi ékesszólásnak. Klasszikus egyszerűséggel és államférfiúi mélységgel világította meg azokat a szempontokat, melyeknek a közös
ügyek tárgyalására kiküldött országos
bizottságot a külügyi és hadügyi igazgatás kérdéseinek megítélésében irányitaniok kell. Lelkes és határozott, mikor ,a monarchia békéjéről, biztosságáról, érdekeiről és tekintélyéről beszélt,
amikor az általános védkötelezettség
intézményéből kiindulva, a hadsereget
húsnak mondta, a mi húsúnkból és vérnek a mi vérünkből. De óvatos és mérsékelt, mikor a szükségleteknek jóakaratú megfontolását ígérve, a nemzet
teherviselőképességének, anyagi jólétének érdekeit hangoztatta.
Mindezt a komoly hódolat hangján

mondotta el a kifejezésfarmáknak oly
szép és szerencsés megválasztásával,
amilyenre csak igazi államférfiú képes,
aki a szónak és gondolatnak egyformán
ura. Ám beszédének azt a részét, melylyel a nyolcvan éves királyt üdvözölte,
emberi és fejedelmi erényeit magasztalta
és egy egész nemzet mély és hűséges
ragaszkodását tomácsolta, lehetetlen
mély, benső meghatottság és igaz gyönyörűség nélkül olvasni. Nemes hév,
magas szárnyalás, eszmei gazdagság és
fonna,i tökéletesség jellemezte ezt a szónoklatot, mely épen ezért klasszikusan
hü kifejezése volt az egész magyarság
érzéseinek és gondolatainak.
Csodálatos. Épen
ezekbe a szép,
nemes ízléssel, államférfiúi tapintattal
megválogatott szavakba kötött bele
a léha, felületes, gondolatnélküli kritika. Bizantinizmust emlegetnek. Vájjon
miért ? Monarchikus államokban a fejedelmet illő alkalmakkor mindig megilleti a
hódolat, a hü ragaszkodás kifejezése.
Ez még a müveit, sőt a legműveltebb
nyugaton is igy szokás. És 1. Ferenc
József alakját széles e világon és különösen a legműveltebb nyugaton a legnagyobb tisztelet környezi. Még a külpolitika legválságosabb napjaiban is a
külföldi sajtó a magyar királyról másként, mint a legnagyobb nagyrabecsülés
hangján, nem emlékezett.
De eltekintve a köteles hűségtől, van

tani tehát zavarni, hogy ezt a disagrecable
track-et bejelentsem.
A gavallér:
Aztán kik báloznak"?
A szobapiiieér:
(leint a kezével) : Valami
fuvarosok, vagy ilyesmik . ..
A gavallér:
Kereskedők?
A szobapincér
Igen, valami kereskedők.
A gavallér:
Maga Nikola, még mindig
olyan finyás, mint régen.
A szobapincér:
Nem, báró ur, — de szeretem a jó társaságot.
A gavallér:
És mit nevez jó társaságnak?
A szobapincér:
Méltóságod tréfálni kegyeskedik . . .
A gavallér:
Nem biz' én fiam! Csak szívesen veszem, ha szórakoztat.
A szobapincér:
Nagyon hizelgő reám
nézve .. . Méltóságod rég ismer engem és
tudja, hogy az ilyen — h o g y is mondjam —
polgári vulgar társasággal sohasem rokonszenveztem. Csak a szigorú kötelesség határai között érintkeztem velük. Legtöbbje hiányos nevelésben részesült, mondhatni: modortalan és destitute, sőt mondhatni: durva,
mint egy kanász. Majdnem valamennyi azt
kívánja, hogy a pénzért rabszolgája legyek.
Elbizakodottak, gőgösek és sértők, mert —
fizetnek. Nem csoda, báró ur, ha az ilyen
magamfajta szegény ördög inkább vonzódik
az előkelő társasághoz, mert ott legalább
embernek nézik s csak igen ritkán éreztetik
vele, hogy voltaképpen ur és szolga állanak
egymással szemben.
A gavallér
(óráját nézi) : Fél nyolc. J ó
sokáig tart a bál.
A szobapincér:
Oh, igen ! Kiveszik a részüket és kipumpolják az időt az utolsó percig. mert -— bahr gezahlt, megfizették 'az

árát. Csak látná méltóságod, micsoda ridiculous urak és hihetetlenül inelegant hölgyek
vannak köztük ! Milyen gyürük, milyen fülbevalók, karperecek, broche-.ok és mekkora óraláncok ! Egyik-másik dáma valóságos ékszerüzlet. Az idősebbje csupa nehéz selyem, careaux-hindous, plisszirt bársony és chantillecsipke. Még a béllés is selyemből van. A
ganj;leman-ek minden' félórában gallért váltanak s a keresztül izzadt régit a frakkjuk
zsebébe dugják. A kisasszonyok arca csupa
verejték, derekuk csupa kéz-nyom — né-,
melyik akkora, mint egy cselédtenyér . . .
Azt bizonyosan valamelyik „főnök ur" piszkította oda, esetleg a gentleman-ek is, akik
egy-két pár keztyüt még csak tönkre izzadnak, de azután már csak ügy puszta kézzel
forgatják hölgyeiket.
A gavallér: tízépek is vannak köztük?
A szobapincér:
Akad, akad . . . főleg a súlyosabbak között. (Bizalmasan.) De azt hiszem, hogy még e nehéz súlyúak között sem
felelne meg méltóságod Ízlésének egyetlenegy sem.
A gavallér
(elneveti magát): Nini! Maga
még emlékszik ízlésemre, kedves Nikola?
A szobapincér:
Jól emlékszem, báró ur.
(Meghajlik, mosolyogva.) Néhány év nem
olyan hosszú idő és amint méltóságod látja,
azóta például ebben a teremben sem változott semmi.
A gavallér
(körülnéz): Az igaz. Minden a
régi. Még az a bizonyos folt is ott van a
sarokban, mely — ha jól emlékszem
Steinitz gróf emlékét őrzi. Igen . . . itt sokszor megfordultunk. (Kihagyja helyét és barátságosan rávereget a pincér vállára.) Hát
ennek vége, Nikola! Az ifjiiság elmúlt . . .
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valaki Magyarországon, bármely párthoz tartozik, bármily
világfölfogást
valljon magának, aki másként érez az
ország koronás királya iránt? Ki az,
aki ne becsülné a nyolcvan éves uralkodóban a kötelességtudás
héroszát,
aki hatvankét év óta nap-nap után
egy hivatalnok lelkiismeretességével és
a legnagyobb államférfiak éleslátásával
intézi két állam ügyeit és egy huszártiszt frisseségével száguldja be,
ha alkalma van — hadseregének gyakorlótereit? Ki az a magyar ember,
aki nem érez igaz hálát azért, hogy az
ő dicsőséges uralkodása hozta meg
Magyarországnak
évszázados harcok
után az alkotmányos békét és Magyarország több mint egy emberöltőn áf élvezi a béke és az alkotmányos fejlődés
zavartalan áldásait? Kivel akarják elhitetni, hogy az évezredes királyhüség
hagyományaiban felnövekedett magyar
nép sokaJlaná a hódolatot azok előtt az
emberi és fejedelmi erények előtt,
melyeket az egész müveit világ ismer
és elismer?

zésbeli és kifejezésbeli egységét egy
szó, egy hang se zavarja meg : ez
Magyarországnak ma és mindig elsőrangú politikai érdeke.
Láng Lajos szépen és hiven tolmácsolta Magyarország érzéseit és gondolatait. A gáncs, amelylyel ezért illetik,
több, mint politikai hiba — bántó igazságtalanság.

A készfizetések
—

kérdése.

A m a g y a r kormány álláspontja.

A Neues

Wiener

Tagblatt

mai

—

száma ve-

zércikkben közli egy vezető magyar államférfiú nyilatkozatait a készfizetések kérdésére vonatkozóan. A cikket egész terjedelmében itt közöljük:

Szó sincs róla ! Csak könnyelmű
politikai kötekedés az a kritika, melyet
Láng Lajos beszédén próbálnak gyakorolni s kétségtelenül nem az a szándék,
hogy megzavarják az összhangot 'és
együttérzést király és nemzet között,
mely hogy zavartalanul megmaradjon,
nemcsak érzés dolga, hanem Magyarországnak elsőrangú politikai érdeke.
De épen, mert nem ez a szándék, a
kritika kissé megfontolatlan és könyriyelmü. Az olyan fölszólamlások nyomán félreértés is támadhat, holott az
egész országnak egynek kell lennie
abban a törekvésben, hogy nemzet és
király együttérzését egy disszonáns hang
se zavarja meg. Magyarország királyhűségét különben sem ingathatja meg
semmi, de hogy ennek a hűségnek ér-

A készfizetések kérdése az objektivitás útjáról és a tisztán szakszerű megfontolások légköréből, sajnos, lesiklott. Ha a készfizetések
kérdésének kiindulópontjára, tehát a valutarendezésre térünk vissza, megállapíthatjuk,
hogy ennek megkezdésénél még az árnyéka
sem merül föl annak a gondolatnak, hogy ezzel olyasvalamibe kezdenek, amibe Magyarországnak nagyobb érdekei lehetnének, mint
Ausztriának. Az államjegyek beváltása érdekében megindult mozgalom, a valutarendezésnek
tudvalevő ma egyik leglényegesebb pontja,
ellenkezőleg Ausztriában sokkal erösebb volt,
mint Magyarországon, mert Ausztriában tudatában voltak a rendezett pénzügyi viszonyokból folyó mérhetetlen előnyöknek. Magyarországon ellenben a mezőgazdasági körök azon
a véleményen voltak, hogy a külföld jobb
pénze, amelyet gabonaáruért fizetnek, rájuk
nézve nagy előnyökkel járna. A politikában a
valutarendezést
azon nézőpontból
méltányolták, hogy az a monarchia pénzügyi szolgáltatóképességét, úgyszólván pénzügyi védképességét erősíti. Kár, hogy ez a gondolát,
amely mintegy a valutarendezés bölcsőjénél
áll, nem maradt meg egész frisseségében
annak befejezéséig, az épületnek a kötelező
készfizetések fölvételével való betetőzéséig is.
Hogyan történt, hogy a készfizetések mintegy Magyarország speciális követeléseivé let-

Megöregedtünk és megfogytunk . . . Tudja,
hogy a rabiátus Steinitz-cal mi lett?

tudakozódott méltóságod után. Itt hagyták
névjegyüket is. Méltóztassék !

A-szobapincér (diszkréten): Tudom.
A gavallér:
A család kifizette a hiányt,

de ez már nem használt. A kapitány 1 . .
tudja, az a vig fiu . . . szintén Néwyóíkban
van. Milliomos lett. A hosszú Radakovics
tébolydában végezte. És igy tovább . . .
Hallom, hogy a szöszke Pepi Gunderl is
meghalt.
A szobapincér:

most egy éve.
A gavallér

Igen,

a

Rókusban

. . .

(eltűnődve): Szegény gyermek.

. . . Mit keresett a Rókusban'?
A szobapincér:

A gavallér:

Oda vitték..

Miért? Volt elég pénze.

A szobapincér:
Volt . . . akkor.
A gavallér:
És később?

A szobapincér: Nem volt. Elverte az utolsó
garasig.
_- •
A gavallér: Szegényke
Értett hozzá.
A szobapincér: Igenis, értett hozzá. A koporsóját természetesen senki sem kisérte.
Az ember nem is hinné, hogy ezek a máskülönben oly vidám, jószívű és vakmerő kis
leányok mennyire iszonyodnak a haláltól.
. . . Egyetlen egy sem jelent mng a temetésén. Még a „káplár" sem — tetszik rá emlékezni? Én azonban ott voltam.
A' gavallér: Ez szép öntől Nikola. Becsületes szívre vall.
A #sobapincér:

Nagyon sajnáltam szegényt.

. . . Többször meg is látogattam és ilyenkor méltóságodról is beszélgettünk. Sóhajtoztunk a régi szép idők után, amelyek
soha többé nem fognak visszajönni. Olyan
nehezen halt meg . . . Két napig kínlódott,
szegényke . . . (Gyorsan zsebébe nyúl.)
Hogy el ne felejtsem, báró ur — két hölgy

A gavallér

(olvassa): „Özvegy Wolkovszki

B'eodorné." Nem ismerem. Legalább nem
emlékszem . . .
A szóbapincér: Vissza fognak jönni,
A gavallér: Kik lehetnek?
A szobapincér:
Nem tudom, báró ur.

A gavallér:

Sohasem voltak i t t . . . régen ?

A szobapincér:

tak itt.
A gavallér:

Nem. Ezek sohasem vol-

Akkor valami kéregetők.

A szobapincér:

Oh, nem! A hölgyek rend-

kívül elegáns, finom, mély gyászban vannak
és igen tiszteletre méltó benyomást tesznek.
A kéregetőket azonnal föl szoktam ismerni
és udvariasan kilököm. Ezek a distinguished
osztályhoz tartoznak, báró ur.
A gavallér:
Szépek ?
A szobapincér:
A fiatalabbik

rendkívül

csinos! As Avhite as the driven snov. (Óráját
nézi.) Egy óra múlva itt lesznek. A tizenegy
órai gyorssal Párisba utaznak.
A gavallér:

Meglátjuk. (Az asztalra dobja

a névjegyet.)
(E beszélgetés alatt rövid, határozott kopogtatás után megnyílt a vendégszoba ajtaja s azon egy mintegy negyven-negyvenöt
éves, erőteljes, szakállas férfi lépett a szobába. Nagy János doktornak hivták, bár a
név roppant küzöjibös függelék a típus
mellett, melyet e szakállas ur képviselt.)
A vendég (belép): Szabad ?
A gavallér
(egy pillanatig

megütközve

tekint a hívatlan látogatóra, azután gyorsan
eléje siet): Jöjjön, jöjjön! Nagyon jól tudja,
kedves Galénusom, hogy önnek bármely időben, mindig itthon vagyok. Kérem, foglaljon
helyet! Várakoztassa egy kicsit a hölgyeket,

tek, melyek Ausztria jogos ellentállását hívják,
ez igen tanulságos fejezete Ausztria és Magyarország viszonya fejlődésének. Bizony, nem volt
az ügyes taktika mestermüve Magyarország
részéről, hogy ezen fölfogásnak nem mindjárt,
kezdettől fogva a leghatározottabban ellentmondottak. A készfizetések fölvétele iránt táplált osztrák aggodalmak mindennemű bimetal"
psztikus vélleitásokböl indultak ki, amelyeket
az agrárirányzat táplált. Főleg tazt a tévtant
terjesztették, hogy az aranyvaluta — és tulajdonképen ezzé válik az aranyjáradék a készfizetések fölvétele után — devalválja a mezőgazdasági termékek árát. Ez a tévhit, hiába,
egyik dogmája az agrár katekizmusnak.
A készfizetések iránt való ellenszenvet továbbá az a tendencia is növelte, hogy mindig
az ellenkezőjét kell akarni annak, amit Magyarország követel. Nem kevésbé téves a magyarok kiindulópontja is, amelyből a készfizetéseket bizonyos tekintetben az osztrák pénzügyi járom alól való fölszabadításnak tekintették. Ez a felfogás teljesen hamis és tarthatatlan
bár Magyarországon nagyon el van terjedve.
Véleményem szerint Magyarország hitelét Bécsben mindig magasabbra fogják értékelni, mint
a világ bármely más piacán. Ezek a készfizetések alig fognak változtatni. Ilyen mélyen
megokolt, földrajzi és társadalmi összetartozóságon alapuló gazdasági viszonyok nem egykönnyen változtathatók meg, vagy borithatók,
föl. Gazdasági dolgokban leginkább érvényesül
a régi közmondás, egy jó szomszéd többet ér,
mint egy távollevő testvér. A magyar értékek
könnyebb elhelyezhetősége a nemzetközi pénz'
piacon, egyáltalában nem fog változtatni azoni
hogy az osztrák piac Magyarországra mindenkor hozzáférhető és élőnyösebb marad.
A futólagos, többé-kevésbé mesterséges agi.
tációk e gazdasági kapocs kölcsönös értékén
csak igen keveset változtatnak. Ama természetes alapon nyugvó elsőbbség, amelylyel az osztrák pénzvilág Magyarországgal szemben bir,
a készfizetések érájában is változatlanul megmarad. Paradokszként. hangzik azt állítani,
hogy a készfizetésekből folyó erények Ausztriára sokkal nagyobb mértékben fognak háramolni, mint Magyarországra, de mégis igy
v
an. Magyarország ugyan sokkal inkább köl-

Nikola, ha
visszajönni.

esetleg hamarabb

A szobapincér:

megy.)

találnának

Parancsára, báró ur! (Ki-

A vendég-. Látogatókat vár ?

A gavallér: Voltaképen csak egyik főhadnagy unokaöcsémet várom, ki már levélben
is értésemre adta, hogy ha Pestre érkezem,
meg fog látogatni, — de valami hölgyek is
óhajtanak velem beszélni. (A névjegyre
mutat.) Valami „özvegy Wolkovszki Feodorné". Par la mort!... Mintha mégis csak
hallottara volna már egyszer valahol ezt a
nevet. De nem... mégsem! Az is Feodorné
volt, de nem Wolkovszki, hanem Polkowszki.
És annak is igényei voltak a lengyei
trónra . . . Mind a huszonnyolcezer lengyel
nemesnek „igényei vannak" a lengyel trónra.
A vendég (nyersen, nevetve): Kitűnő vicc
— bár igaz! Persze, nehéz visszaemlékezni
ezekre az asszonyokra? Sokan voltak.
A gavallér:

Elég sokan. De mondja, ked"

ves doktorkám, hogy él, mit csinál, mint érzi
magát? Vas-, bronz- és acélember most is,
azt látom! Ágyút lehetne önből önteni. Én
tegnapelőtt érkeztem Pestre. Tegnap, midőn
méglátogattam egyik régi ismerősömet, Petrovai urat... helyesebben: midőn látogatást
tettem önöknél, meg sem kérdezhettem...
meg voltam lepetve .. .
A vendég:

Meglepte, hogy húgom

és én

együtt lakunk Fetrovai úrral és leányával?
A gavallér:
A vendég:

Igen, ez meglepett. '
Á magyarázat nagyon egy-

szerű, sőt szörnyen prózai. Hugóm és Klára
kisasszony megszerették egymást az intézetben. Petrovai ur és én szegény emberek
vagyunk. Kibéreltünk tehát egy három szobás'lakást a negyedik emeleten, hogy köny-
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csönvevS ország, mint a gazdag Ausztria. De
mágasabbán álló, sz'ubtilisabb osztrák gazdaságiVrgánlzm'us. sokkal érzékenyebben reagál
oiy félszegségekre, aminők most valutaügyekben nálunk uralkodnak és miután Ausztriának
aránytalanul nagyobb és gazdagabb reláció»
vannak a külföldön, természetes, hogy a legcsekélyebb pénzügyi anomália is erősebben és
hátrányosabban érinti, mint Magyarországot.
A tények ily állásánál igazán nehezen gondolható él, hogyan jutották ahoz'a fölfogáshoz^
hogy Magyarországnak a készfizetések lölvé.
télé nagyobb erdeke, mint Ausztriának. Magyarországon ugyan ez't az illúziót táplálják,
de ea az illúzió legnagyobb részében hamis. A z
osztrák Eeíchsrathnak a készfizetések elleni
hangulat-f ről sok sző esik, , de ezen ellenszenv
bizonyítására szolgáló érv még sohasem hangzott
el. Ezért az osztrák korfiiaiiyférfiaknak ezen
ellenszenvre való hivatkozása is hatástalan. Ha
az osztrák kormányférfiakat meg-lehet győzni
arrő], — és épen ez a mostani tárgyalások
célja — hogy a bankkérdésben deffnitivum csak
a valpt'akérdés megoldásával leh.etáégös, akko r
politikai és erkölcsi kötelességük, hogy ezen
indokolt-meggyőződésüket teljes erővel képviseljék egy vak, előítéleteken nyugvó áramlat
ellenéfeen, amely ugy Ausztriát, mint Magyarországot, meg akarja fosztani egy nagy áldoza"
tokkal; megvásárolt vívmány gyümölcseitől.

Konyovits dr, hanem a kisebbségben maradt
Fernbach Péter etetett-itatott s vesztegetett
annyira, hogy a Zomborban elterjedt hirek
szerint kétszáznegyvenezer koronába került a
jelöltsége. Hangoztatta, hogy Fernbachra négyszáznyolcvankilenc érvénytelen szavazat esett,
melyeknek levonását az esetre kérte, ha a
Kúria a bizonyítást elrendelné. Azután a kérvényezők meghatalmazottjának válasza, majd
Tetétleni
Ármin dr-nak, a megtámadott képviselő védőjének viszonválasza következet^
aki
újból
rámutatva
a
petíció hibáira
és hiányaira, arra kérto a Kúriát, hogy a
kérvényt bizonyit,á3 elrendelése nélkül utasítsa
vissza. A Kúria e hónap huszonkettedikén,
s
zombaton délelőtt tíz órakor hirdeti ki határozatát a petíció dolgában.

Emlékezés egy nagy magyar
—

Eohusné-Szögyény

Antőnía.

—

A Lorántffy Zsuzsannák, Brunswick Terézek
s áltálában a nagy magyar asszonyok fajtája
mintha kiveszőben volna. Ugylehet, az idők
járása nem alkalmas arra, hogy fölssinre hozza
azt a kincset, amely a női lélek mélységeiben
elrejtve vagyon, de bizonyos, hogy a kornak
sok jellegzetes vonása mellett följegyzésre ér.,. ,
t
< • •
demes sajátossága az igazán nagystüusu aszBudapestről
jelentik?' Lukács 'László pénz- szonyok hiánya.
:
ügyminiszter . ma este a nemzeti - munkaAkaratlanul is eszünkbe ötlik mindez, amipártban összegyűlt képviselők előtt kijelenkor arra áz asszonyra gondolunk, akinek szobtette, hogy abból, h a g y a bankkérdésben és
a, készfizetés dolgában a szakelőadók .tovább rát: holnap leplezik le Világoson s aki talán
tárgyalnák, következik, .hogy. nem szűnt az utolsó nő volt, kiről méltán beszélhetünk
ugy," hogy nagy magyar
asszony.
meg', á" békés megegyezés lehetősége.
Bohusné-Szögyény
Antónia neve nem ismeMiniszterek utazása. Hasai
Samu honvé- retlen azok előtt, akik valamikor is érdeklőddelmi miniszter tegnap este, Lukács László tek a magyar jótékonysági egyesületek keletpénzügyminiszter pedig ma délben Bécsből kezése és története iránt. A Brunswick Terézek és Vásárhelyiek neve mellett mindenha
Budapestre érkezett.
találkoztak az ő nevével s a magyar fővárosA zomlíori petíció. A Kúria első választási nak alig van a hatvanas években alakult olyan
tanácsa ma -folytatta á'' Koiiyppits ^Dávid 'dr emberbaráti intézménye, amelyhez a legszoro.
munkapárti képviselő zorríbori mandátuma ellen sabban, né fűződnék a Bohusné-Szögyény AnBéa'dott "petíció tárgyalásit.*; Hilter József dr tónia név. De lelkesedése nem. csappant meg
a választást védő választók hévében az elien- egy pillanatra sem s ha elhagyva a fővárost,
k'érvéayj; ismertette s azt állította, hogy nem
világosi kastélyába vonult, ott épen. ugy áldónyét^erf tlzethessiik a házTSeft'.' Nemde, ez
elég : báíiátos ' m a g y a r á z a t ?
A gavallér:
De hiszen .önnek dúsgazdag
nagybátyja van! Kastélya, uradalma, erdei,
malmai, et cetera.. . Az öreg ur. birtokósszomgzédom. Mindnyájan milliomodnak ismerjük. '
A vendég: Az is,"de ez rám nézve egyelőre
rettenetesen mindegy; Abból a nagy gazdagságból sem én, sem húgom nem láttunk
eddig' egy fityinget , sem. ( Vállat von.) Az
öreg ur, ugy ' látszik, nem szeret minket.
A gavallér
(ránéz, mosolyogva) : Hogy-önt
nem szereti, ezt talán még meg. lehetne érteni, de .Sárika., kisasszonyt, az. Ön nővérét...
Ez érthetetlen !
A vendég: Sajnos, igy van és elég nagy
baj, hogy igy van. Nem magamért -- az ördögbe, dehögy ! — én már beleszoktam, de
húgom miatt, akinek nem szabad szükséget
szenvednie, akit megelégedettnekés.boldognak szeretnék látni, mert kedves.', és jó leány
megérdemli. Főleg miatta örülök,' : hogy
egy'ütt lakunk. Petroyai úrral; mert nem
marad magára, ha nekem a kórházba kell
mennem.
. .
A. ffavallér :.Még mindig a kórházba?"
A vendég:
ü g y van,' még mindig! Azt .hiszem", hogy ott fogok kővé válni. Rá. vagyok
szorulva arra a nyomorult, de biztos.zsoldra.,
melyet az. államtól kapok, míg nővérem befejezi tanulmányait és elhagyhatja.az- intézetet.' Meglehet azonban, hogv aztán is ott
leszek — és ott is maradok mindörökké.
Kormányok jönnék, kormányok mennek —
én .ott fogok ülni. Megváltozik az. egész
mákrokozmos és feje tetejére keriU minden
intézmény, melylyel saját szabadságát irtotta
ki az emberiség — és én' még mindig ott

fogok ülni! No, de nem untatom, hisz nem
ezért kerestem föl.
A gavallér:
Éppen nem u n t a t ! J ó l tudja,
hogy nagy .tehetségének mindig őszinte bámulója voltam.
A vendég:
Tehetség? Komédia, tisztelt
barátom, annak is legutolsó . . . Nekem elhiheti. Én megpróbáltam, hogy mit ér üres
zsebbel, protekció hijján a „nagy" tehetség!
Milyen szerencsés ön, hogy az ily utálatos
tragédiákat valószínűleg még elképzelni sem
tudja. Ön gazdag, fiatal, csinos és egészsége«. (A névjegyre int.) Uri hölgyek, helyesebben szólva: a szemétig leszegényedett
uri hölgyek, iparkodnak színe elé jutni, még
itt a „Gránd-Hotel"-ben is, ahol ön átutazóban tartózkodni szokott — hogy kinyerjék jóindulatát és hatalmas protekcióját valahogy kikoldulják.
>
A, gavallér ¡Tréfál,- doktorkám! Én . . és
protekció.
A vendég:
Nevezzük hát igazi nevén a
betegséget, mert voltaképen valami efféle
baj miatt jöttem ide, midőn az este megtudtam, hogy Pesten van és ebbe a „GrandHotel"-be szállt. Mondjuk ki nyíltan és bátran, . hogy a szine elé- kívánkozó elszegényedett hölgyek a gazdag, a hallgatni tudó
és diszkrét gavallért keresik föl, abban a
szomorú reményben, hogy hátha Eros vagy
Aphrodité megszánja nyomorukat és —
szeretői lehetnek.
A gavallér:
Teringettét, ez ugyancsak magyarul van !
A vendég (bólintott): Igen, ez magyarul
van. Némelykor súlyos szükségét érzem,
hogy a .lehető legértelmesebben fejezzem kí.
azt, amit mondani akarok. Például (Belenyúl a zsebébe és az asztalra dob egy leve-
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zott a jótékonyság oltárán. Figyelmét nem kerülte el semmi s nemes lelkülete áldást hozott
az egész vidékre. Az a méltóságteljes szobor,
amely holnaptól ilyen alakban is hirdetni fogja
az. emlékét, csak koldusjutalom azért a sók
jóért, amivel a nevét örökké emlékezetessé
tette a szabadságharcnak ez a nagysziv'ft,
rajongó nemtője, az utolsó nagy magyar asz.szony.
,.
Szögyény Antónia í803-ban született Pesten.
Az atyja, Zsigmond, ügyész volt, majd alkancel.
Iárrá lett, amikor Ferenc császár a Szent
István-renddel tüntette ki. Anyja,"
Páséhory
Julianna, egyike volt a kor legtiszteletreméltóbb magyar asszonyainak. Hangsúlyozzuk azt,
hogy magyar,
mert a XIX. század eléjén ez
olyan érdem, amelylyel csak. nagyon kévés
asszony dicsekedhetett. A könyvnek lelkes barátja s.nem jelenhetett meg magyar munka,
amely nála meg nem található.
Az anyának nemes tulajdonságait örökölte
a leány. Szellemileg korán fejlett s már .gyermekleány korában jelentkeznek lelki emelke'
dettségének tünetei.' Komoly tevékenységet
azonban csak mint fiatal asszony fejt' ki, amikor rövid idő alatt országszerte megismerik a
nevét. Husz éves korában lett Bohüs János
világosi nagybirtokos nejévé s néhány, évvel
később budapesti szalonja már az irodalom
és művészet legelőkelőbb képviselőinek talál"
kozóhelye. Ugyanabban az időben megalakítja
Aradon Brunswick Térézzel az első jótékonysági
egyesületet, majd Világoson saját költségéii
kisdedóvót alapit.
Ilyen irányú munkásságát rövid ; időre meg
kell szakítania. A szabadságharc kitör s Szögyény Antónia egész lelkét annak eseményéi
foglalják le. Ö maga Világoson tartózkodik, míg
férje, aki Aradmegye főispánja, Pesten várja a
fejleményeket. A lelkes magyar asszony na"
ponta beszámol az urának és ezek a levelek
valósággal okmány értékével bírnak .az Ar*4
körül lejátszódott eseményeket illetőleg. Naplóiis vezet, amely a nyilvánosság elé egész terjedelmében mindmáig rieíri került, pedig a fegyverletétel szomorú tényének'körülményeit igái.
zán megkapóan, hűséggel írja le.
A naplójegyzeteknek legérdekesebb, legszínesebb része ez:
let.) ön, tisztelt barátom, szíves volt tegnap
ezt a levelet küldeni a húgomnak, aki :—sajnos — oly ügyetlen volt, hogy az ön
múlt évi szeretetreméltóságát már-már komolyan vette. Észbontó, mily édes csacsik
ezek a felnőtt leányok és mily keservesen
tudnak siriii . . . Hugóm szép leány, „nemes vad", amint önök mondani szokták
ön tehát, tisztelt barátom, nyilván ugy gondolkozott, hogy fölfrissíti a mult évi komédiát . . . lássuk, kis leány, hátha . . .
A gavallér
(visszalép, meghökkenve): Csalódik, doktor ur . . .
A vendég
(egy pillanatig mozdulatlanul
nézi): A m i n t látja, tökéletesen nyugodt vagyok. Nem szükséges hátrálnia. A csengetyünek is békét hagyhat . . . neín' kell segítségül hívnia a pincért. Szépen viöelém
magamat. Nem ütök le senkit. Pedig ezzel
az én kemény és durva lateiner-öklömmeí
könnyen megtehetném. De nem teszem.
Nem is fenyegetem. Nem is kérek semmit,
csak azt, hogy vegye vissza ezt a . . . levelet és tépje össse.
A gavallér:
Biztosítom, hogy é n . . ' .
A vendég
(fenyegetve): Vegye vissza és
tépje össze!
A gavallér'
(összetépi sápadt-arccal a levelet) : Amint tétszik.
A vendég:
Igy,'tisztelt'barátom — rendben vagyok. (Fejébe csapja kalapját s visszanéz rá a vállán keresztül.) Adieu ! Szeren=
esés utat.
•
A gavallér
(miután meggyőződött, hogy
a vendég eltávozott, összeszorított ököllel,
dühösen, megvetéssel dobbant): Gazember!

lfc
„Amennyiben gyönge és gyakorlatlan tollamtól telik, barátaim ismételt unszolására megkísérlem azon tragikus esemény elmondását,
melynek szinhelye a mi házunk volt; megkísérlem tehetségemhez képest ecsetelni a véres
dráma utolsó jeleneteit, melyek szabadságharcunknak oly váratlanul véget vetettek.
Gyakorlottabb toll bizonyára tökéletesebb képet
tudna összeállítani az alábbi adatokból, amelyeket több mint két év óta emlékezetemben
őrizek.
Az 1849. év julius havának utolsó napjaiban
nyugtalanító hírek érkeznek elvesztett csatákról, hogy az oroszok előnyomulnak, a magyar
csapatok pedig a mi környékünk irányában
vonulnak vissza. Rá néhány nap múlva beigazolódik az a hir, hogy Aradon Kossuth és minisztériuma számára lakást béreltek.
Augusztus másodikán bementem a városba,
hogy meglátogassam Damjanichot,
aki már négy
hónap óta, mint békóba vert oroszlán, betegágyra volt kárhoztatva. Szemén még a győzhetetlen bajnok büszke öntudata csillog keresztül; de már ő is ugy nyilatkozik, hogy nem
taartja lehetetlennek az ellenséges csapatok
bevonulását, pedig még néhány nappal ezelőtt
hihetetlennek tartotta. Ez esetben — mondá
—- visszavonul az aradi várba, melyért utolsó
csepp véréig kész küzdeni s inkább a vár romjai alatt lelje sirját, mintsem élve szolgáltassa
ki magát az ellenségnek.
Ámde a Gondviselés könyvébe más volt megírva !
Két hónap múlva a leggyalázatosabb halállal
kellett kimúlnia az újkor e győzhetetlen hadvezérének.
Midőn augusztus ötödikén az erdélyi határok
felé tett kirándulásomból (ahol az aradi ifjúság
„Védőcsapat" néven szerepelt s az úgynevezett
gyilkos mócok ellen voltak fölállítva), visszatértem, a csöndes és gyászos éjszakán egész
sereg menekülttel találkoztam, akiknek ingóságai össze-vissza tarkaságban voltak fölraktározva, ők pedig a rossz szekereken valósággal
összezsúfolva. Ezt látva, bizonyosra vettük,
hogy mire hazaérünk, a mi házunkat is vendégek lepik el. Ugy is volt. Az egész ház ki volt
ugyan világítva, mégis oly sajátságos, titokzatos csönd honolt körülötte, hogy a késő éjszaka
is kivilágított termeinkbe szinte szivdobogva
mertünk belépni. Sejtelmünk nem csalt.
A világi és katonai előkelőségeknek egész
kis táborával találkoztunk itt, akiket nem is
tudnék elősorolni. A váratlan dolgok hatása
teljesen hatalmába ejtett. Alig voltam képes
teljesíteni a háziasszonyi tisztet. Kossuth édesanyja, nőtestvérei, ezek férjei és kilenc gyermek a középpontja annak a reményvesztett
csoportnak, mely az ebédlő nagy térképe előtt
összeseregelve áll. Mindnyájan azon tanakodtak, hogy merre vegyék utjukat másnap, minthogy egyoldali az oroszok, másoldalt az osztrákok, Erdély felöl pedig a mócok előnyomulása a menekülés lehetőségét úgyszólván kizárja.
Az elaggott tisztes matróna szánalmas állapotban van. Fia ezer veszedelemtől körülvéve,
unokái idegen kezekben; ő pedig oly beteg, oly
kimerült, hogy amidőn másnap reggel tartóztattam, megtörten, lemondással válaszolá, hogy
néhány nap múlva úgyis megtalálja örök nyugalmát, melyben addig alig volt része.
Az augusztus öt-tizenkettedike közti hét
folytonos izgalmak közt telik el. Mindennap
jönnek-mennek uj, menekülő vendégek, akik
azután heteken át a közeli erdőkben rejtőztek
el, mignem egyiknek-másiknak sikerült a határon túlra jutni. Sokan még vérmes reményben ringatóznak, hogy Magyarországra kedvező
fordulat állhat be, amit békés kiegyezés keretén belül lehetségesnek tartanak. Bezerédy és
Bartal, a két kiküldött, akik e két izgalmas
hetet Világoson töltötték, Kossuth szavára
augusztus tizenegyedikén reggel lovaspostával
Arádra indulnak, abban a meggyőződésben, hogy
meg fog adatni utja-módja annak, hogy a vérontás megszűnjék.
Mi, akik B.-nek, családunk ezen optimista
barátjának közlése nyomán szebb jövőbe vetett
hitben ringatóztunk, az egész napot feszült várakozásban töltöttük. Késő este jött vissza a
két ur egészen leverten. Bezerédy fájdalmas
hangon mondá: „Mint hajó büszkén feszülő vitorlákkal, indultunk el s mint hajóroncs térünk
vissza! Görgey leteszi a fegyvert és megadja
magát. Hol és hogyan V Bizonytalan." A hangulat, melyet e hir minden jelenvoltra tett,
vigasztalan volt. Ekként testileg és lelkileg
kimerülten tértünk nyugalomra, nem sejtve,
mily szomorú eseményre ébredünk holnap. Mivel a házban és körülötte egész éjjel minden
nyugtalan volt, még napfölkelte előtt talpon
voltam. Midőn a tornácra léptem, egy egész
tábort láttam magam körül. Sok, különféle csa-
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pat vonult el a ház előtt^az'"" országúton "legszebb rendben, csöndesen és ünnepélyesen a
városon kiviil fekvő vásártér, felé, hol e napon
táboroztak. Egy óra múlva több törzstiszt jött
föl, kik Görgey után tudakozódtak. Ő azonban
még nem érkezett volt meg. Ekkor tudtam
meg, hogy Világos pihenő helynek van e percben kiszemelve. Nemsokára négy ifjú futár jött
a hegyen át a kertbe ; követte őket egy négyesfogatu kis nyitott kocsi és egy eliez hasonló négyesfogatu üvegeshintó. Az elsőből
magas, karcsú tiszt ugrott ki honvéd-egyenruhában: feje tarka foulard-kendővel bekötve s
miután engem futólag üdvözölt, rögtön az
üvegeshintó ajtajához sietett s gyöngéd gondossággal egy öreg, görnyedt alakot emelt ki
abból. Ingadozó lépteit a tornácig támogatá,
hol gyorsan elkészített reggeli asztalok álltak,
melyek körül pár perc alatt a magyar hadsereg majdnem egész fényes táborkara foglalt
helyet s falatozott jóizüen a hirtelen készített
lakomából. Csányi volt az akkori közlekedési
miniszter, kit pár héttel rá fölakasztottak.
Látszott rajta, hogy életfonala oly foszlott
már, hogy természetes uton is nemsoká jobblétre szenderült volna. Mialatt a aok gyötrődéstől kimerült férfiak a kávét és bort élvezték, Görgey egyik futára, Pásztory, aki nekem
unokaöcsém, elmondá, hogy el van rá készülve,
hogy a mai napot itt tölti s bevárja azon követeket, kik előző éjszakán Rüdiger tábornokhoz az orosz táborba küldettek. Görgey készakarva e pontot választotta ki a fegyverletételre. Itt ugyanis az oroszoktól volt körülkerítve, kiknek azért akarta magát megadni,
mivel meggyőződése szerint ezek győzték le s
így csak ezek előtt akarta a fegyvert letenni.
Augusztus tizenkettedikén, délfelé volt, mikor az első oroszok bevonultak Világosra. Nagy
csődület előzte meg őket, mert az elvakított
oláhság azt hitte, az oroszok azért jöttek,
hogy őket jogaikhoz segítsék s az urak jószágait köztük elosszák.
Frohlof tábornok néhány kozáktiszttől, nagyszámú kozáklegénységtől és hatalmas néptömegtől kisérve jött fel hozzánk. Görgey eléje
ment és bekísérte szobájába a tábornokot, ahol
aztán aláírták a fegyverletéte'li szerződést. A
többi tábornok és tiszt várakozással néztek
sorsuk elé; de én azt hiszem, hogy erre vonatkozólag még Görgey sem tudott semmi bizonyosat.
«

A szabadságharc után, mint jótékony angyalé^
jelenik meg ismét a Boliusné-Szögyény Antónia
alakja. Gyűjtést indit a börtönbe vetett magyar rabok érdekében, könyörög, dolgozik a
fölsegithetésükért s bár az első gyűjtése csak
százhuszonnégy pengő forint volt, a második
már háromezernégyszáztizenkét forintot eredményez. A következő évben, 1850-ben, százötven fogoly tiszt albumot nyújt át neki, melyben a rajongó szeretet hangján szólanak jótevő
nagyasszonyukról. Az albumnak ez a fölirata:
BOHUSNÉ-SZÖGYÉNY ANTÓNIA
úrnőnek, hálaérzetül,
az aradvári foglyok.
Nemsokára azután ismét Pesten látjuk, ahol
szalonjában fordulnak meg a legnevesebb külföldi és magyar müvésznagyságok, mint Schodelné, a világhírű énekesnő, Hollósy Kornélia
és mások. A pesti nőegyesület, a bölcsőház s
a vakok intézete ekkor jönnek létre az ő lankadatlan buzgalma révén.
A szabadságharc után csaknem négy évtizeden át munkálkodott még a nemesielkü úrasszony, aki 1890. január ötödikén hunyt el'
Emlékezetét magasztos emberbaráti tettein ki
vül most már a világosi emlék is őrzi.
Mohos

Ágoston,

A helyzet Ausztriában. Innsbruckból
jelentik: Az Innsbrucker Nachrichten bécsi értesülése
szerint ezidő szerint szó sem lehet a kormány
rekonstruálásáról. A kabinet tagjai teljesen
szolidárisak és Bilinszki pénzügyminiszter lemondásáról már csak a Magyarországgal való
tárgyalás miatt sem lehet szó. — Prágából
jelentik: A Tageblatt jó forrásból arról értesült,
hogy a nemzeti politikai bizottság tárgyalására
való tekintettel el fogják halasztani a birodalmi tanács ülésszakának megnyitását, hogy
a cseh tartománygyülésnek módot nyújtsanak
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munkájának befejezésére. A birodalmi tanácsot
csak november második felében fogják összehívni.

Szegedi orvos
párisi tanulmányai.
—

Hollós József ösztöndíja.

—

(Saját tudósítónktól.)
A város tanácsa elöttf
e
gy kedves embernek, nagyképzettségü és keresett orvosnak, lelkes és önfeláldozó emberbarátnak, Hollós József dr közkórházi prorektornak a folyamodása fekszik, amelyben a> várostól egy évi szabadságot kér.
Jól tudjuk, hogy ez a kérés szokatlan,
föltétlen jogosságát és teljesítését megindokolják azonban azok a szokatlan, ránk, szegediekre fényt és tiszteletet árasztó körülmények, amelyek a kórháznak nagyszorgalmu,
munkás orvosát arra késztették, hogy folyamodásával a hatóságok elé járuljon.
Hollós dr ugyanis körülbelül félévvel ezelőtt
A gümokóros
intoxicatiok
cimen tudományos
könyvet adott ki, amely nemrég egy előkelő
párisi cég kiadásában francia nyelven is megjelent. A könyvnek nagy és eredeti tudományos értékéről nálunk csak kevesen vettek tudomást, Poncét lyoni professzor azonban fölismerte a Hollós könyvében rejlő nagy zseniálítást és a francia akadémiában előadást
tartott A gümokóros
intoxicatiok-vól.
Ennek
nyomán, tehát a zseniális francia kezdésre,
amely féltékenységből és törpeségből sosem
nyom el uj és merész úttörőket, aa először
magyar nyelven megjelent tudományos munkáról kezdtek nálunk is tudomást vennf. Ekkor jelentek meg az első cikkek ugy a fővárosi, mint a vidéki lapokban a szegedi orvosnak, Hollós József dr-nak tudományos sikereiről.
A legtöbb nagy magyar tudományos karrier
a külföldről indul meg. így történt ez Hollóssal
is, aki most már egy nagy tudományos munkáját szeretné megirni. Praktizálás és kórházi
elfoglaltság mellett azonban ez lehetetlen. Ép
azért júniusban a közoktatásügyi miniszterhez
folyamodott Hollós, hogy külföldi tanulmányútra
állami ösztöndíjban részesítse a kormány. A folyamodásra meglepően rövid idő alatt jött meg a
válasz, hiszen ez a kormány komolyan akar
támogatni minden komoly kulturális munkásságot, meg aztán Hollós eddig elért sikereiről
olyan elismert és nagyhirü orvostudós, mint
Pertik
egyetemi tanár, nyilatkozott a legnagyobb elismerés hangján.
Négy hónappal azután, hogy Hollós az állami
ösztöndíjért folyamodott, megjött a miniszter
döntése, amely
szerint Hollós
József dr
külföldi tanulmányut céljaira kétezer
korona
állami ösztöndíjat kapott. Hollós ugy tervezi^
hogy január elsején utazik ki Párisba és egy
teljes évet tölt ott. A szabadságra és az állami
ösztöndijra azért van szüksége, mert szegedi
nagy elfoglaltsága mellett nagy tudományos
munkájával el nem készülhet, azonkívül itthon
áll rendelkezésére olyan laboratórium,
n em
amilyenre munkája elkészítésénél szükség van.
Hollós Párisban a Pasteur-intézet laboratóriumában fog dolgozni.
Ilyen magaslatok felé haladó tudományos
munkásságnak nem állhat útjába a város^
amikor annak eddigi sikereit is elismerték
tudósok és elismerte a közoktatásügyi minisz.
tcr azzal, hogy állami ösztöndijjal küldi Párisba
Hollóst. Szegedi embernek ilyen céljait támo,
gatni kell, annyival is inkább, mert Hollós
szegedi lakos marad, egy év múlva Szegedre
jön vissza, itt folytatja prakszisát és igy ránk
js háramlik valami abból a fényből és dicsőségből, ami a kiváló orvos további tudományos
munkássága nyomán támad. Nom is kételkedünk egy pillanatig sem abban, hogy kiváló
polgármesterüuk és tanácsunk egyenesen egyeagetni fogja Hollós dr útját.
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KALEIDOSZKÓP
Szeged, október 15.

Egy éve alig niult és már a történelemé
az egész anneksziós bonyodalom. Most, a
delegációk tanácskozásaival kapcsolatosan
jutottak a dokumentumai a nyilvánosság
élé: körmönfont diplomáciai fogalmazványok,
entente-jegyzökönyvek, no meg aztán a közös költségvetés egyes tételei, amikre bizony nagy antipáliával tekintünk. Am még
a költség is megkönnyebbülés, ha elgondoljuk, mekkora volt a veszedelem, hogy a
háború kitörése úgyszólván pillanatokon
múlott és György úrfi felejthetetlen nevü
szolgáján, ama Kolakovicson, akit a renitens
fiatalember állítólag halálrarugdosott a belgrádi konak lépcsőházában. Még ma seni
tudjuk bizonyosan, igaz-e ez? És valóság-e,
hogy az elcsapott trónörökös katonákat fürösztött a fagyos Dunában és hogy fővárosának előkelő báljában fesztelenül csipdeste a hölgyeket? A levél még Szerbiában
sem zörög, ha nem fttj a szél s bizonyára
nem ok nélkül keletkeztek Györgyéről ezek
a hiedelmek.
Erről a fiatalemberről mégis meg lehet
most már állapítani valamit. És pedig jót.
Meg lehet állapítani annál is inkább, mert
hiszen ott sínylődik valamelyik eldugott
délszerbiai garnizonban s ott lesí bizonyára
testvéri szeretettel a híreket utódjáról, a
tífuszban fekvő Sándor trónörökösről. György
jellemrajzai mind ugy írják le őt, hogy szertelen, durva és Jovagiatlan. Pedig határozottan
vannak benne kvalitások. Az lehet degeftérált, de nem lehet értéktelen ember, aki
néhány utcai csődület előtt egész Európát
fölrázó beszédet tud mondani. Aki heteken
át, a legválságosabb időben hatni tudott
egy ország összes vezetőire, sőt olyan súlyos és tudós államférfiura is, mint aminő
Milövanovics. Ebből a Gyorgyeból, ha lehiggad és tanul, lesz is valaki. Ez, ha valami píszeorru, Balkánjáró sanzonéit hálószobájában nem felejti magát, egyszer még
nagy dolgokat fog produkálni. Benne föltámad a Karegyorgyevicsek ellumpolt dicsősége és — fogadjunk egy petákba — ha
Sándor föl is épül, Györgye lesz Szerbia
királya és minden szerbek szemefénye.
*
Schratt Katalin nevét megint kinyomtatják mindenféle újságba és pedig a francia
vasutassztrájk révén. Ausztria, vagy mondjuk : Ausztria-Magyarország nagy művésznője a sztrájk kitörése napján Londonba
utazott. De francia földön megrekedt s félnapi késéssel tudott csak kíséretével eljutni Calaisba. Ez még nem volna érdekes.
De a hírnek kedves folytatása is van, ami
ugy szól, hogy Bécsben nagy volt az ijedtség s egyik táviratot a másik után küldték
Schratt Katalinnak. Ah! Ilyen hatalmasan
aggódó szavakat nem mindennap visz száz
kilométereken át a villamosság. Milyen semmivé törpül Schratt Katalin kalandja mellett
az a körülmény, hogy például a Máv. a
Franciaországba irányuló forgalomért nem
vállal felelősséget. Milyen parányi dolog,
hogy a köztársaság naponta több millió
kárt szenved. Mit bérmozgalom ! Mit teheráru- és személyszállítás! Az egész világ
összedűlhet akár, de egyetlen hófehér szála
se jusson veszedelembe a Schratt Katalin
ezüsthajának. Mert tudni kell, kicsoda ő.
Ausztria, vagy mondjuk : Ausztria-Magyarország legnagyobb művésznője.
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határozata előtt. Kezdjen uj életet. Hígyje
el, talál még maga olyan szép nőt, mint a
Haverda Mariska. Hiszen tudja, milyen az
élet odakinn. Berlin, München, Páris, esetleg
London. Az olyan kvalitásos ember, mint
maga, könnyen boldogul. Hát ne várja meg
itt a börtönt.
A Jánossy apró szemei mcgvillogtak. Kiköhögte magát. Aztán zsebrevágta a jó tanácsot, zsebre az apró segélyeket és ment
az (Tlői-utra, leselkedni Haverda Mariska
után. Megbizonyosodtunk, hogy ennek a
boldogtalannak az elzüllött küzjegyzőné csak
az élet. Az élet, akiért ölt és aki meg fogja
ölni. Tudjuk, igy is történt. Hanem, mondjanak akármit, a mostani Jánossy, a valló,
a boszuálló gyilkos szimpatikusabb etikai
nézőpontból, mint a másik, a szeretőjét mindenáron védelmező lovag. A Jánossy gyalázatos vallomása Haverda Mariska meg Vojtha
ellen — emberi és igaz, még akkor is, ha
gyalázatos.
Még Jánossyról valamit. Szubjektív dolog,
ki merem mondani: ha Haverda és Vojtha
szabadulnak, elkövethettek volna még olyan
dolgot, amiért újra súlyos büntetés jár. De
fanatikus meggyőződésem, hogy Jánossy
soha többé. Jánossy a társadalom, a törvények és az állani nézőpontjából ártalmatlanná vált közvetlenül a Haverda Boldizsárné
megölése után. Mert Jánossy a beteg embereknek abból a fajtájából való, aki egyszer
szeret csak és egyszer gyilkol. A Haverda
Mariska pedig azok közül való, aki sokszor
szeret és sokszor gyilkol.
*

Sziinőben a francia sztrájk.
—

M e g e g y e z é s előtt. —•

Ilyenkor, járván az ólmos októberi hangu(Saját
tudósítónktól.)
• Csökken az óriási
latban, valamennyiünkben föltámad a költő. sztrájk s mind a két részen hajlandóság muA poéta, kit elaltattunk vala husz éves
korunkban, „ de aki elszunynyadni örökre tatkozik a békülésre. Tegnap éjfélig ez volt a
nem tud. 0, ha ráérnénk, szomorú dalt helyzet: Párisban és a környék vasutvonalain
sóhajtoznánk az elmúlásról. De sok dolgunk sok sztrájkoló jelentkezett munkára. Az északi
van, bizonyítékául annak, hogy eszünk ágá- vasúton kétszer annyi vonat közlekedett, mint
ban sincs az elmúlás. Távol is maradnak tegnapelőtt. A keleti vasúton a forgalom majdtőlünk a lirai gondolatok. Csak néha, boron- nem normális. Az Orleans-vasuttársaság vonagós estén jelenik meg nekünk a tél víziója: tai menetrend szerint járnak. Az északnyugati
jégajku, bószemü, hideg asszony, fagyasztó ós az ürleáns-vasut sztrájkoló gépészei majdmosolygásu szerelmünk. Kínos, fáradságos
nem egytől-egyig munkába állottak. A nyugati
és ideges álomban csókoljuk őt, de jön a
reggel, arcunkba csap a mindig forró, min- vasúton csak egyes tehervonatok maradtak ki.
dig izgalmas, mindig gyönyörű élet s uj A külvárosokkal rendes az összeköttetés. A
erővel kering a vérünk s uj élvezéssel vet- déli vasúton és a Páris—Lyon—Méditerranéejük magunkat a karjaiba, mintha nem is vasuttársaság vonalain csak kevés alkalmazott
október, de május pirkadása volna.
engedelmeskedett a sztrájkra szóló fölhívásnak

/.

d.

A harcias cseléd.
—

Megtámadott urinö.

—

(Saját tudó silónktól.)
Hihetetlenül brutálissá
kezdenek fajulni a szegedi cselédmizériák.
Még a fővárosban is, ahol pedig ugyancsak
mízeráblis cselédviszonyok vannak, párját ritkítaná az az eset, amely a mai napon előbb a
konyhában, azután Szalag József dr helyettes
főkapitány előtt játszódott le. Ismerjük jól a
cselédek impertinens magaviseletét, különösen
a gazdasszonyokkal szemben, de eddig még
aligha fordult elő olyan vakmerőség, hogy a
csitri tanyai pesztonka, vagy dézsakisasszony
tettlegességre vetemedjék a gazdasszonyáva^
szemben. Ma ilyen eset is volt.
Egyik szegedi kereskedő fiatal felesége jelent
meg ma délután a rendőrségen és csaknem
sírva panaszolta, hogy a cselédje, Pálinkó Anna,
kishijján ki nem kaparta mind a két szemét.
Az úriasszony félrehúzta a süríi fátyolt és
megmutatta az arcát, ugy összevissza volt az
*
Mikor a Jánossy Aladár éhesen és sápad- karmolva, mintha tetoválva lett volna. Azután
tan Budapesten szaladgált munka után, mi- elmondta, hogy a cselédjének utasítást adott
kor mindenünnen kiűzték a szabadkai gyil- ki valamely konyhai dologra nézve, de a cseléd
kost, senki más nem állt vele szóba, csak feleselni kezdett és megtagadta az engedelmes"
mi, újságírók. Talán furcsa hálából, hogy séget. Azt válaszolta, hogy estére 6 semmiféle
annyi témát adott nekünk, talán további munkát nem fog végezni, még ha — „beledögönzésből, mert hiszen abból élünk, ami után lik is a nagysága!'1' Őt a kedvese várja és ez
érdeklődünk, de — talán humanitásból is. előbbre való neki mindennél. Az úriasszony
És mondtuk neki:
— Nézze, Jánossy, ne Őrüljön meg egé- erre ennyit válaszolt:
— Megmutatom magának, hogy el kell vészen. Legyen boldog, hogy fölmentették és
ne maradjon egy pillanatig sem Magyar- gezni, amit parancsolok.
országon, hanem meneküljön még a Kúria
— Meg?

<

Azzal minden vitatkozás nélkül Anna nekiesett a gazdasszonya arcának. Hegyes, hosszú
körmeivel ugy vájt bele, mint a saskeselyűAz úriasszony sikoltozni kezdott, Anna pedig
egyszerűen befogta a gazdassszonya száját.
— Ha még egy szót szól, az egész pofáját
kitörülüm.
A házbeliek összeszaladtak, mire a harcias
jelenetnek vége szakadt. Folytatása már a kihágási bíróság előtt játszódott le.
Ebből is érdemes néhány mondatot ideiktatni
— Engem ugyan nem fog froclizni egy nagysága sem.
— A cseléd is ember, annak is kell szerető,
nemcsak a nagyságáknak.
— Úgyis csak a púdert meg a festéket karmoltam le az arcáról, azért még nem akasz'
tanak föl.
A jelenetnek Szalay József dr kihágási biró
azzal vetett véget, hogy kimondta az Ítéletet:
— Pálinkó Anna negyven korona pénzbüntetést fizet, vagy nemfizetés esetén tiz napi elzárásra ítélem.
Erre már nem számított Anna. Nyomban alázatossá lett, mert nem tudott fizetni. Természetesen lekísérték a cellába, A folyosón ezzel
nyugtatta meg magát a harcias Anna:
— Legalább két hétig nem tolhatja ki a korzóra a púderes pofáját.

s azt a néhány sztrájkolót is sikerült hamarosan pótolni. A villamosmüvek sztrájkja kudarcot vallott. Ámbár sokkal vigasztalóbb a hely
zet, de a veszedelem még nem multel egészen,
mert sok iparosszakma a rokonszenv jeléül
hajlandó beszüntetni a munkát, ha nem sikerül a békés megegyezés.
Mai távirataink itt következnek:
Brüsszel,

október 15,

A helyzet jelentékeny javulása dacára a vasúti forgalom Belgium és Franciaország közt
még mindig hiányos. A vonatok többnyire még
mindig nagy késésekkel érkeznek.
Páris,

október 15.

A keleti vasút igazgatóságának közleménye
szerint a sztrájkmozgalom e hálózaton befejezettnek tekinthető. A közmUnkaiigyminisztérium hirdetménye megállapítja, hogy az északi
vasúton és a nyugati vasúton észrevehető javulás állott be. A Páris—Lyon—Méditerraneévonalon a forgalom biztosítva van. Az orleansi
vonalon hétszáznyolcvanegy sztrájkoló közül
Ötszázhetvennégy ismét szolgálatra jelentkézett. A déli vasutan a sztrájkolok száma meglehetős nagy, de a forgalom biztosítva van.
Páris,

október 15.

A helyzet javulása mindjobban érezhetővé
válik. A sztrájkolok heve lankad és kezdik rferftélni, hogy a forgalmat még ma egész terjedelmében újra megkezdhetik. A villamosvílágitás már tegnap este egészen rendesen működött. A közúti vasutakon a forgalmat
ma
újból megkezdik. Azt hiszik, hogy a kormány
és a sztrájkolok közt megindult tárgyalások
kedvező ertdméugvyel
fognak
befejeződni.
Páris,

október 15.

Több távírat liirt adott már arról, hogy H
francia vasutasoknak óriási sztrájkvagyónuk
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van. A kormány régóta kutatott az iránt,
hogy hol tartja a szindikátus ezt a vagyont.
Most kiderült, hogy a pénz a belga szoíiálista-vezetőknél vau deponálva. A francia
kormány gondoskodott arról, hogy titkosrendség utján tudomást szerezzenek minden pénzküldeményről, mely a francia sztrájkolökuak
Belgiumból érkezik.
Utcai tüntetések.

Fáris, október 15.
A vasutasok katonai szolgálatra történt behívása ellen rendezett tiltakozó-népgyülés folyamán Va,illand
és Jaurés
szociálista képviselők beszédeket mondtak, amelyeken a
kormány magatartását a vasutas-sztrájkkal
szembén éles kritika tárgyává tették. A gyűlés napirendet fogadott el, mely a szociálistáknak a vasutasokkal való szolidaritását
hozza kifejezésre, a vasúttársaságok kapzsiságát elitéli és a kormányt, amely a sztrájkjogot megtagadja, megbélyegzi. A népgyűlés
után ak utcákon többrendbeli gyülekezés volt,
melyeket a rendőrség szétoszlatott. Egy sötét
utcában két revolverlövés hangzott el, de senkit sem talált. Éjfélkor a rendet ismét helyreállították.

Nem akarunk ebből az őrülten nevetséges
esetből hátrányos következtetést vonni Arad
közbiztonságára. Azt hisszük, hogy ugy megtörténhetett volna Szegeden, Nagyváradon,
vagy Temesvárott ez az eset, mint ahogy megtörtént Aradon. De ujabb bizonyíték ez az
eset arra, hogy nagyon kis mértékben van
jelentősége annak a preventív hatáskörnek,
amelyet a rendőrség működési körének minden
vonalon szeretnének tulajdonítani.
Tisztelet-becsület minden törvényes intézkedésnek, közigazgatási, gyakorlati vagy elméleti
jogszabálynak, a tolvajfurfang meglepő leleménynyer fölrúgja és kijátsza valamennyit. És
akárki mit mond, van ebben valami vigasztaló.
A társadalmi életen kivül működő erőket hoz
ugyanis fölszinre, amikben biztató ígéret van
az emberiség jelenét és jövőjét illetőleg.
Jc» 5»

SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET

M e g s z ű n t a sztrájk.

Éjjel hivatalos párisi távirat jelenti: A
francia vasutas-sztrájk megszűntnek tekinthető. Ebben nagy része van a közönség
magatartásának és különösen annak, hogy
a kormány megállta a hélyét.

Színházi műsor.
Októbsr
,,
v

„
é
„

A befőttes üvegek.
Hiába, van valami igazság abban, hogy a
tolvajmesterséghez zseniálitás kell. Nem akarunk cinikusoknak látszani, ép azért sietünk
kijelenteni, hogy ennél a megállapításnál nem
ázok a társadalmi értékek vezettek, amelyek
egy-egy mesterség, érzés, vagy csélékedét
nyomán támadhatnak. Bizonyos azonban, hogy
az emberi agyvelő produktivitásának nézőpontjából nagyobb értéke van mindenkinek,
akinek az élete nem a megszokott és unalmas
sablonok
között
mozog, hanem termelési
ereje önállóan, individuálisan alakul az élet
változó viszonyai szerint. Ilyen jobbminöségü
embernek látok nagyon sok tolvajt és betörőt
— amint undoritóan sablonosnak, unalmasnak
és parasztnak látok sokkal többet — és nem
tehetek róla, ilyen jobbminöségü embernek
látom azt a két szigorú férfit is, akiknek egyike
rendőri uniformisban, a másika hatalmas bajuszával sorrajárta a jó aradi háziasszonyokat
és elkobozta tőlük a drága savanyuugorkás
és befőttes üvegeket azon a cimen, hogy most
kólera van. Mondanunk se kell talán, hogy a
jó asszonyok hiába várták vissza a sok, télire
eltett édésSéget és savanyuságot, mert bizony
nem rendőrségi emberek vitték el azokat és
nem fertőtleníteni. A két ur két ügyes tolvaj
volt, akik a minden ember rémét, a kolerát^
igy tudták kamatoztatni a maguk hasznára.
Már most gondolja el mindenki, az ese^
Aradon történt, abban a nagy és forgalmas
városban, amely mégsem elég nagy és for_
galmas ahoz, hogy az ilyen dolog szóbeszéd
utján egyszer huszonnégy óra alatt el ne terjedjen, Hiszen ez szenzáció: elkobozzák a télire
eltett savanyuugorkás és befőttes üvegeket, mert
kolera van és a, gyümölcsökkel együtt bacillusokat savanyíthattak és főzhettek be a gon.
dos háziasszonyok! És ez a két ember három
napon átgarázdálkodhatott ezzel a kedves ötlet,
tel Arad többé-kevésbé gazdag, éléskamráiban, e z
a két ember mégis négyezer féltve őrzött befőttes, üveget szerzett meg, aminek bizony jó
ára van, ez a két ember ötletessége mellet^
mert annyira vakmerő lenni, hogy szekérrel
állítson a házak elé és majdnem egész Arad
szemeláttára, a házak, az utcák, fcs üzletek, a
kávéházak, a vendéglők, a sétahelyek nagy
nyilvánossága mellett kobozza el vakmerőségük
szent nevében a féltve őrzött édes drágaságukat.

J

1910 október 16

„
m

„
«

16, vasárnap
16.
„

d. u.: Gül Baba.
este: Svihákok. (Páros '/„-os
bérlet.)
17, hétfő:
Csitulj, szivem. (Páratlan
3
'3-os bérlet.)
18, kedd;
Dankó-est. (Bérletszünet.) —
Prológus. Grengoire. Cigánybáró. Cigányzenekarok.
19, szerda:
A kard becsülete. Szinmü.
(Bemutató-előadás.)
20, csütörtök. A kard becsüléte, (Páros
2
/,-os bérlet.)
21, péntek:
Troubadour, opera. (Páratlan
s
/8-os bérlét.)
22, szombat: Troubadour. (Páros VJ-OS
bérlet.)

23, vasárnap

d. u.: A babs.

23

este: A csikós.
s
/3-os bérlet.)

i,

(Páratlan

Drámai színházaink újdonságai.
Néhány hét múlva benne vagyunk a nagy
színházi idényben — abban a főszezonban, mely
négy-öt hónapig tart — és igy érdekesnek
tartjuk elmondani, hogy a fővárosi drámai
színházak ebben a kalendárium! évben milyen
újdonságokkal fognak még szolgálni. Nem ebben
a színházi, hanem ebben a naptári évben5
1910-ben.
f

Kezdjük a Nemzeti Szinház-zal, melynek leg.
közelebbi újdonsága A balga szűz, Henry
Bataille négyfölvonásos szinmüve, lesz, mely
Parisban esztendők óta a legnagyobb siker
volt. A Chantecler-t is elsöpörte. Tavaly adták
néhány héttel Rostand müve után a Gymnase,
ban és még ma is játszák, változatlanul nagy
közönség előtt. A három főszerepet Márkus
Emma, Paulay Erzsi és Odry adják. Ezt a bemutatót követi november tizennegyedikén IliRichárd, egész uj kiállítással és Radő Antal uj
fordításában. A címszerepet Ivánü játsza.
Egy másik francia drámát is szinrehoz a
Nemzeti Szinház és pedig A barrikád-ot, Paul
Bourgét drámáját, melyet Ivánfi fordított.
Ennek a nöi szerepét Aczél Ilona játsza.
Ugyancsak ebben a naptári évben készülnek
szinrehozni Molière két vígjátékát, a Nők iskolája és Férjek iskolája cimü darabokat,
amennyiben Heltai Jenő idejében elkészül nagy
művészetet igénylő fordításával. Igen érdekes
reprizei lesznek a színháznak Rákosi Jenő
drámája, Endre és Johanna, továbbá Rómeó és
Júlia Beregivel és Paulay Erzsivel és a Szeleburdi, melyek adott sorrendben kerülnek színre.
November második felében Hoffmannsthai
Elektrá-jára kerül valószínűleg a sor, a címszerepben Török Irmával, november végén,
vagy december első napjaiban pedig eredeti
magyar dráma következik: GarvayAndor háromfölvonásos szinmüve, a Becstelen. Ennek
a két főszerepét Alszeghy Irma és Odry
játsza. A Nemzeti Színház másik eredeti újdonságára, A májusi fagy, Szilágyi Géza és
Lenkei Henrik színmüvére, az eddigi megálla.
podások szerint valószínűleg december második
leiében kerül a sor. A májusi fagy főszere-

peit Aczél Ilona, Várady Aranka és Somlay
fogják játszani.
A Vígszínház ebben az évben még három
eredeti újdonságot hoz színre. Mindhárom szerzőnek már igen nagy sikere volt a Vígszínházban. Az első újdonság a mindig jókedvű
Guthi Soma: A kormánybiztos cimü vígjátéka
lesz, melyet Hegedűs Gyulával a címszerepben,
mar a jövő héten adnak. Azután következik
Molnár Ferenc uj darabja: A testőr, melynek
hőse voltaképen egy szinész, a felesége színésznő
és a müvészpár nagyon boldog és szerelemteljes házasságban él. De hát semmi sem tart
örökké és az asszony más férfiakkal kezd kacérkodni. Főként olyanokkal, akiknek hevesen
dobogó szivüket egyenruha takarja. A szinész
vesztét érzi. Igy hát ragyogó testőr-uniformist
ölt magára, sokkal különbet, mint amilyent a
hadsereg egyéb katonatisztjei viselnek és azáltal újra meghódítja, illetőleg visszahódítja
már-már elhidegült feleségét. Molnár darabjának bemutatója előreláthatólag novemberbea
'esz.
Bródy Sándor drámáját december elejére tar
togatja a Vígszínház. A medikus-sal a kará.
csonyelőtti napokra számit, amikor az embe.
rek csak egészen kivételes darabokhoz járnak
színházba.
Két francia újdonságra is sor kerül még az
1910. évben, ezek; Louis Forest nagyérdekü
drámája, Le Rubicon és Flers és Caillavet bohózata, Le bois sacré, melyet már rég ideje adnak
a párisi Varietés-ben.
Igen gazdag a Magyar Szinház játékrendje
is. Mához két hétre a színházi évad egyik kétségkívül legnagyobb érdeklődéssel várt újdonsága kerül színre, Kóbor Tamás szinmüve,
melynek Egy test, egy lélek a cime. A két főszerepet Góthné és Góth játszák. Ezt követi
Biró Lajos uj drámája, A sárga liliom. A har*
madik újdonság is magyar szerző müve és pedig
Hajó Sándoré, akinek Fiuk és leányok cimü
darabja november végén kerül szinre. - Decemberben csak egy újdonság lesz é3 pedig A kékmadár, Maeterlinck fantasztikus mesejátéka?
melyhez Kacsöh Pongrác, a János vitéz szerzóje
irt kisérö zenét.
* A svihákok. Ziehrer sok mindennel teletömött, részben gazdag, részben kapaszkodó
operettjét,".4 svihákok-at újította föl'ma este a
színtársulat. A darab alkalmat nyújtott arra,
hogy a társulatnak majd mindegyik operettszinésze megmutassa, hogy mit tud. A derék
színésznők és színészek kaptak az alkalmon és
mókáztak, táncoltak, énekeltek a rogyásig és
a színházat megtöltő közönség sokat tapsolt és
lelkesedett. Különösen ió volt a két sviháki
Felhő Rózsi és Nyarai
Antal, a két tiszt^
Lendvay
Mici és Békefiné,
szépen énékelt
a
rendöríogalmazö
Békeffy
Lajos
és a
táncosnő Nagy
Aranka. De jók voltak a
többiek is, a neves és névtelen hősök.
A kiállítás és a rendezés adott egy csomó
kezdetlegességet, de hát ez repriz völt, min,
denki játszott: trikóban, maskarában, uszóruhában, uniformisban. Minek ezek után még több
áldozat és látványosság?
* A k a r d becsülete. A szinházi iroda jelentij
Katonai téma Kasaliczky Antalnak, az érdemes
régi színésznek és színpadi Írónak négyfölvonásos uj darabja, A kard becsülete. A színmű
majdnem elnyerte pár év előtt Abonyi Árpáddal szemben a Mészáros-dijat, kiváló színpadi
hatását pedig Krecsányi Ignác fedezte föl, mikor a nyáron szinrehozta Budán és fölvette
állandó müsordarabjai közé. Elevenre tapintó
társadalmi kérdést tárgyal ebben Kazaliczky, a
cselekmény pompásan van fölépítve s elsőrendű
színpadi érzékkel bonyolódik ki a közönség
előtt. Egy főhadnagyról van benne szó, annak
házasságáról, • amihez a tisztikar ülése nem
járul hozzá, végül a hősnő rehabilitálásáról.
Igazi dráma ez, nagy, lelket megindító összeütközésekkel s a szegedi társulat nagy ambícióval készül a bemutatására. Az előadásban
az egész drámai személyzet szerepel.

fíahreníhal a világhelyzetről.
—

fl

külügyminiszter nyilatkozatai.

—

Mint Bécsből jelentik, az osztrák delegáció
külügyi és bosnyákügyi albizottsága folytatta tanácskozását- a külügyminisztérium
előirányzata dolgában. Axntann
delegátus a
leghatározottabban tiltakozik Kramarz
de-

legátus tegnapi szavai ellen, melyekben egy
bécsi utcának a német császár nevéről történt elnevezését kritizálta,, valamint Kramarz
megjegyzése ellen, hogy á cseheket Bécsben
olyan nemzetnek mondják, amely a többieknek terhére van. A vita folyamán nia délben fölszólalt

Aéhrenthal
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külügymi-

niszter is és a következőket mondotta:
— Éét esztendei szünet után teljes megnyugvással lépek a delegáció elé, hogy külügyj
politikánkat megvilágítsam. Két esztendővel
ezelőtt alkalmam volt kifejteni Boszniának és
Hercegovinának a monarchiához való csatolásának okait és akkoriban egészen kétségtelen
volt, hogy ezt a dolgot nem szabad tovább
halasztani. Már akkor is kifogást tették azon.
ban a forma ellen. Én a magam részéről már
akkor a legnagyobb energiával szembeszálltam
azzal a fölfogással, hogy jogsértés történt. Ezt
a tiltakozásomat most megismétlem. Valósággal megbántott engem, hogy még ma is, amikor a jogtudomány erről a kérdésről már döntött' és valamennyi hatalom beleegyezése megtörtént, ezt a teóriát újból eiohozzák. Az
a'nnekszió keresztülvitelénél voltak ugyan nehézségek, dé ezeket a nehézségeket valamennyi
illetékes tényező támogatása elhárította:' a
lakosság hazafiassága, a hadseregnek készen,
léte és1 szövetségeseinknek -megbízhatósága.
Ami a választott utat illeti, rá akarok mutatnj
arra.a. körülményre, hogy csak alapos megfontolás után határoztam el magamat annak -a
módnak a választására, amely nekem legbiztosabbnak látszott. A cél tekintetében
egyek voltunk, az útnak megválasztása a felelős miniszternek a dolga.
Kramarz delegátus élénk kritikát mondott,
de kénytelen vagyok kijelenteni, hogy az ő beszéde. oly állitás-oknak - a láncolata,, amelyeket
n em bizonyított be. A tények, mellettem Szólnak. Két dolgot hozott föl: az egyik a költség
kérdése. Én vagyok a legelső, aki sajnálom az
annekszióból származott súlyos • anyagi terheket.. A hadseregnek reformja azonban egyébként sem volt elkerülhető : s. a lakosságnak
eíőbb yagy utóbb viselnie kellett volna ezeket
a terheket. Ami Ausztriának .és Magyarországnak az annekszió folytán való állítólagos izolá.
lását -illeti,, ezt a szemrehányást valóban nem
vártam volna. Kramarz dr régebben hagyományos külügyi összeköttetéseinket túljátszott?
zongorának mondotta. Én ebből ^ hangszerből
hatalmas akkordokat váltottam-ki. A két középeurőpai császári birodalom együttműködése
most vált be a gyakorlatban .és igazolta a harminc esztendővel ezelőtt megkezdett politika
helyességét és annak hasznát a jelen és a jövő
scempontjából. Az én szememben a tiszta jövő
mindenesetre font.osa'ob, mint az előzetes esetleges bizonytalanság.
— Viszonyunk Olaszországhoz-azóta szivessé
és bizalomteliessé vált, különösen az Ischlben
és - RaCconigiben történt fogadások,- valamiut
J
gen tisztelt kollégámmal, San Giuliano külügyminiszterrel Salzburgban való találkozásom
bebizonyították a. fölfogások megegyezését politikánk alapelvei tekintetében. A látszólagos
ellentétek kevésbé mozognak'nagy politika telén', mint -'inkább' kisebb nemzetiségi és határViHongások. Ilyen szórványos jelenségekből
azonban nem lehet általános következtetéséket levonni. A hármasszövetségnék a • békít
bíztositö egész jellege ugyanaz. ' •
— Ami Oroszországhoz való viszonyunkat illeti,
Kramarz delegátus több kérdést intézett hozzám a buklaui előzetes megállapodások tárgyában. Ebben a tekintetben utalok az 190S. év'
delegációban tett bizalmas nyilatkozataimraNem tartom opportunusnak, hogy ezekkel a

dolgokkal bővebben foglalkozzam. Ezek a dolgok már el vannak intézve. Azonkívül a két
kabinet között megegyezés jött létre arra
nézve, hogy ezekre az eseményekre nem fognak többé visszatérni. Egyébként bátor vagyok
rámutatni egy. oroszországi legfelsőbb helyről
történt kijelentésre, amely arra mutat, hogy
Oroszországhoz való viszonyunk kifogástalan.
Azokból a tárgyalásokból, amelyek 1907 telén
Bécs és Pétervár között folytak, Oroszországnak és Ausztria-Magyarországnak a közeli
Kelethez való viszonyáról az a megegyező
óhajtás szűrődött le, hogy a Balkánon a béke
és a rend föntartassék. Ebben a tekintetben
semmiféle elvi ellentét nincs a fölfogásokban.
Azelőtt nem mindig igy állt a dolog és mégis
mindig sikerült az ellentéteket elsimítani és a
barátságos viszonyt föntartani. Ez a jövőben
is a célom és bizonyos vagyok benne, hogy
ebbeli törekvésem az albizottságban mindig helyesléssel fog találkozni.
— Ausztria és Magyarországnak Angliához és
Franciaországhoz való viszonya szintén semmiképen sem igazolja a pesszimisztikus fölfogást.
Különösen Angliához való viszonyunk igen kielégítően alakult. Ausztria és Magyarország
békés céljait és nyugodt politikáját helyesen
értékelik.
Aehrenthal gróf azután Kramarz beszédének
azzal a részével foglalkozott, amely a neoszlá"
vizmasra vonatkozott. A külügyminiszter rámutatott arra, hogy nemcsak szellemi és gaz"
dasági, hanem felsőbb politikai célok is vannak
ezzel egybekötve, amit Kramarz beszéde is bebizonyított.
. .
— Az ón véleményem szerint, — mondotta a külügyminiszter, — itt politikai ideológiával van dolgunk. Taaffe szerint az ideál az, amelyre mindig törekszünk és amelyet sohasem érünk el.
Ezzel kapcsolatban rá kell mutatnom a népek
kölcsönös érintkezésének egy alapvető szabályára és ez az, hogy ne ártsuk bele magunkat
idegen ügyekbe. Hogy egy állam miképen rendezkedik be és.miképen kormá.nyoztatik, EZ EZ
illető államnak a dolga. Ebben a tekintetben
az: orosz monarchizmusnak nem adhatunk tanácsokat, amint ép oly kevéssé volna megengedhető, hogy valamely külső állam a mi belső
politikánkba beleártsa magát. Az ilyen kisér"
letek csak rontják a jóviszonyt, amire idejekorán kívánom fölhívni az albizottság figyelmét.
.— Ami Bosznia és Hercegovina jelenlegi helyzetét illeti, az mindaddig változatlan log maradni, amig az 1871-iki. és 1882-iki törvényeket
meg nem változtatják. Különösen én rám
nézve ezek a törvények mindaddig kőtelezők,
ameddig érvényben maradnak.

Ebben a tekintetben az én dolgom csu])án a
kezdés; a döntés joga a két kormányt illeti.
Azt hiszem, hogy ezzel foglalkoztam a legfontosabb kifogásokkal és megadtam a szükséges
fölvilágositásokat.

A kitüntetett szegedi úrinak.
—

Alapítványok jótékonycélra.

—

(Saját tudósítónktól.)
Mégemlékeztünk arról
a királyi kitüntetésről, amelyben augusztus
tizennyolcadikán, őfelsége nyolcvanadik születésnapja alkalmából, három szegedi úrinő részesült. Polgár Lászlóné a második osztályú
Erzsébet-rendet, várhelyi dr Rósct Izsóné a
koronás aranyérdemkeresztet, özvegy Székely
Gáborné óvóiskolai igazgatónő pedig az Erzsébet-érmet kapta. A rendjelek most megérkeztek és azokat vasárnap fogja Lázár György dr
polgármester tulajdonosainak ünnepélyesen átadni. Az ünnepélyes aktusra a polgármester
meghívta a nőegyesületet és a város közönségét.
A kitüntetett urinök érdemeit fölöslegesnek
tartjuk ismét méltatni. Bizonyos, hogy a királyi
kegy nem irányulhatott méltóbbakra, mint épen
a kitüntettekre, akiknek a jótékonyság terén
maradandó érdemeik vannak.
Várhelyi dr Rósa Izsóné kitüntetése alkal_
mából többrendbeli alapítványt tett. Nagylelkű
adományairól az alábbi levelekben értesítette
a nemesszivü urnö az illetékes vezetőket:
A zsidó jótékony nőegyesület"
elnökségének

tekintetes

Szegeden.
Őfelsége, születésnapjának nyolcvanadik évfordulója alkalmából engem a -koronás aranyérdemkereszttel talált kitüntetendőnek. Minthogy ugy érzem, hogy erre a kitüntetésre
engem öfelségének-kegye- különösen a szegedi
zsidó jótékony nőegyesület kebelében negyven
évet meghaladó időszakon át tanúsított működésemért érdemesített, ezt a királyi kegyet
azzal kívánom némileg meghálálni, hogy ezen
egyesület alaptőkéjéhez az idezárt 1000, szóval
egyezer koronás névértékű korohajáradék-kötvénynyel járulok oly módon, hogy annak kamatai fölött, alapszabályszerü céljaira a tisztelt
nőegyesület szabadon rendelkezhessék, maga a
töke pedig az egyesületi törzsvagyonhoz csatoltatván, állandóan mint törzsvagyon megőriztessék. Egyesületünk közhasznú működésére továbbra is az ég áldását kérve, maradtam a tekintetes elnökségnek Szegeden, 1910,
évi október 16, készségese várhelyi
Rósa
Izsóné s. k.
*
Nagyságos
Lázár György dr királyi
tanácsos^
polgármester
urnák
Szegeden,
^-Ami Szerbiához való viszonyunkát illeti; a
Abböl az alkalomból, hogy a király kegyeim®
krizis óta Szerbiához való viszonyunk normáli- engem a koronás arany érdemkereszttel tüntesan fejlődik a kölcsönös előzékenység alapján. tett ki, indíttatva érzem magamat nagyságodTörökországhoz és a többi BaJkán-államhoz nak ezennel hatszáz koronát rendelkezésére
bocsátani azzal a kérelemmel, hogy ebből:
való viszonyunkat is a gazdaságpolitikai téren
400, szóval négyszáz koronát
a szegedvárosi
való közeledésre igyekszünk átvinni. A Szerbiá- szemérmes házi szegények alapjához csatolni,
200, szóval kétszáz koronát pedig a Dugonics
val ra ár létrejött kereskedelmi szerződéshez
két konvenció fog csatlakozni, amelyek a köl- András nevét viselő szegedi irodalmi társaságnál alapító tagságom céljaira fordítani kegyea=
csönös forgalom megkönnyítését célozzák. Ha- kedjék.
•
sonló' irányban fogunk tárgyalni Bulgáriával is
Szeged, 1910 október 16. Nagyságodnak őszinte
és- ez - alkalommal meg kell állapitanom, hogy tisztelője várhelyi Rósa Izsóné s. k.
monarchiánk volt az első az európai államok
*•
közt, amely a kapitulárék ' megszüntetéséhez
A
Vidéki
Hirlapirók
Országos
Szövetségének •
hozzájárult. Politikánk alapelve marad, aml
Szegeden.
eddig volt: a Balkán-államok önálló és- békés
Méltányolva szövetségük céljait s tapasz*
fejlődésének erőteljes támogatása.
talva a magukra - vállalt föladat nagyságához
— Több delegátus kritika tárgyává tette a ke- képest az eddig rendelkezésükre álló anyagi
reskedelmi politikát abból a szempontból, hogy eszközök elégtelenségét, indíttatva érzem ma*
aiinak eredményeivel nincsenek megelégedve. gamat abból az alkalomból, hogy a király őfelségének kegye engem a koronás arany érdem.Erre vonatkozóan az ekszpozéban kifejtettem kereszttel kitüntetett, szövetségük céljaira
fölfogásomat azzal a tartózkodással, amelyet az áz idecsatolt' 400, szóval négyszáz koronát
a körülmény tett szükségessé, hogy a keres- fölajánlani. Szíveskedjenek azt, mint szerény
kedelem-politikai kérdésekben a döntés a két adományt tőlem elfogadni és pénzalapjuk gyarapítására fordítani.
kormányra tartozik. Csak biztositlfatom az alSzegeden, 1910. október 16-án. Tisztelettel
bizottságot, hogy kereskedelmi szerződések várhelyi Rósh Izsóné s. k.
megkötése valóságos kálváriajárás. Én magam
*
a külpolitikái ügyek szempontjából nem vagyok
Az adományozott összegek már meg is érkezteljesen megelégedve a-z elért eredményekkel. tek rendeltetési helyükre.
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Kitüntetése alkalmából szép adományt tett
Polgár Lászlóné is. Kétszáz koronával
belépett
a Dugonics-Társaság alapitó tagjai közé.
A Vidéki Hírlapírók Országos Szövetsége dr
Rósa Izsónóhoz, nemeslelkü adakozása alkalmából, a következő levelet intézte;
Nagyságos Asszonyunk !
Mélyen átérzett hálával tolmácsoljuk a Vidéki Hírlapírók Országos Szövetsége őszinte
köszönetét Nagyságos Asszonyunk lekötelező
jóságáért és nemeslelküségeért, melylyel a
Szövetség emberbaráti céljait méltányolva,
segélyalapunk javára négyszáz koronát adományozni kegyes volt. Nagyságos Asszonyunk
királyi kitüntetése, mely eddigi jótéteményeit
jutalmazta, őszinte örömmel tölti el mindazokat, akik közvetlen tanúi Nagyságos Asszonyunk eredményes társadalmi tevékenységének
és a közjótékonyság gyakorlásában való fáradhatatlan munkásságának. Szívből óhajtjuk,
hogy jószívűségét még sok éven keresztül gyakorolhassa embertársai javára. A nagylelkű
adományért Nagyságos Asszonyunkat a Vidéki
Hirlapirók Országos Szövetségének alapitó tagjai közé vettük föl és legközelebb tisztelettel
fogjuk rendelkezésére bocsátani az alapitói
díszoklevelet.
Kiváló tisztelettel vagyunk Nagyságos Asszonyunk készséges szolgái: Ssávay Gyula elnök,
Palócs László titkár.
Lázár György dr polgármester vasárnap délelőtt tizenegy órakor adja át a „Szegedi Kisdedóvó- és Jótékony Nőegyesület" elnökének és
belvárosi vezető-óvónőjének, mezőtúri
Polgár
Lászlóné és özvegy Székely Gábornó úrnőknek
az őfelsége által adományozott érdemjeleket.
Kérjük az egyesület tisztelt tagjait, hogy erre
az ünnepségre a város közgyűlési termében
minél nagyobb számban megjelenni szíveskedjenek. Horváth Lajosné alelnök, Hauser Rezső
Sándor titkár.
A királyi kitüntetésben részesült három szegedi úrinő: mezőtúri Polgár Lászlóné, várhelyi
Rósa Izsóné és özvegy Székely Gábornó tiszteletére városunk női társadalma október tizenhetedikén, hétfőn délután öt órakor, a Kassvigadó Lloyd-termében tea-estélyt rendez. A
rendezésben az összes szegedi nőegyesületek
vesznek részt s igy az összejövetel városunk
egész női társadalma tiszteletének és örömének a megnyilatkozása lesz. Az összejövetelre
a rendezőség ezúton is meghívja a nőegyesületek tagjait s mindazon úrnőket, akik azon
résztvenni óhajtanak. Jelentkezni bármelyik
nőegyesület vezetőségénél lehet, három korona
részvételi dij lefizetése mellett.

TÁVIRATOK
A p o r t u g á l események.
Berlin,

október 15.

A hármasszövetséges hatalmak kormányai
között tegnap élénk táviratváltás volt a
portugáliai köztársaság elismerése körül. Az
a megállapodás, hogy a három nagyhatalom
egyöntetűen és egyidejűleg fogja elismerni
a köztársaságot, de majd csak azután, ha
végbemennek az uj választások ós a köztársaság állandó lesz.
Lisszabon,

október 15.

Nagy megdöbbenést kelt az a fölfedezés,
hogy Reis tengernagyot október negyedikén, a
forradalom kitörésének előestéjén megölték és
írem igaz, hogy öngyilkos lett. így történt a
gyilkosság: Az Esperanza-uton, egy bérház harmadik emeletén, a titkos rejtekhelyen éjfélkor
gyűlésre jött össze a forradalmi bizottság. Ott
volt Reis tengernagy is. Megbeszélték a lázadást. A tanácskozás után Reis tengernagy, több
összeesküvő tiszttel, a Tajo partjára ment,
hogy közölje a haditengerészet beavatott tisztjeivel a megállapodásokat. Csónakba akart
épen szállani a tisztekkel, hogy a Sao Rafaelpáncélosra menjen, mikor futva jött egy ember
s egyenesen a tengernagyot kereste. Fontos
titkolózással, suttogva közölte vele, hogy baj
van, a tizenhatodik gyalogezred és az első tüzérezred katonái ingadoznak. A gyalogezredben
zendülés ütött ki és egy csapat katona a forradalmár polgárokra lövöldözött. Reis tengernagy hitelt adott a hírnek annyival is inkább,
mert fatális tévedésből a Sao Rafael orrára
nem volt feltűzve a zöld lámpás, a megállapított jel. Azt hitte, hogy a forradalmat fölfedezték és rohant vissza a városba. Tényleg neszét
vette a készülődő lázadásnak a rendőrség és
az az ember, aki a Tajo partján visszatartotta
a tengernagyot, a rendőrség embere volt. Reis
elveszettnek tartotta az ügyet és kétségbe-

esetten sietett vissza a városba. Egy szük
sikátorban kísérője agyonlőtte. Másnap kitört
a forradalom,
London,

október 15.

Gibraltárból
jelentik: Az angol kormány baráti tanácsára Mánuel király Gibraltárban nem
fog politikai propagandát csinálni s ezért egyelőre nem fogja közzétenni a portugál néphez
intézett manifesztumát. A király, egészségének
helyreállásáig csöndesen fog élni Angliában.
Azalatt barátai Portugáliában erős propagandát
fognak kifejteni, hogy a választásnál lehetőleg
sok monarchista jusson mandátumhoz. Mánuel
király manifesztumának megjelenése előtt rövid
tengeri utazást fog tenni, vagy rövid időre más
országba fog menni, nehogy ugy lássék, mintha
angolországi menedékhelyét politikai propagandává használná föl.
A s z e r b t r ó n ö r ö k ö s betegsége.
Belgrád,

október 15.

Sándor trónörökös az éjjel nyugodtan aludt.
Még fáradtságot érez. Tegnap este óta rozeola
észlelhető, mely ma már nagyobb mértékben
mutatkozik. A lép megnagyobbodott. A beteg
folyékony táplálékot vesz, de étvágy nélkül.
Khvostek béesi specialista belgyógyász ma este
érkezik ide. Hir szerint Sándor trónörökös a
nisi hadgyakorlatok alkalmával kapta az infekciót. A nisi helyőrségben ugyanis több
tifuszeset fordult elő, ugy, hogy még a hadgyakorlatok lemondását is megfontolás tár"
gyává tették.

Prohászka
—

kiközösítése.

A Vigilantia-bizottság.

—

(Saját
tudósítónktól)
Egyes estilapokban
megjelent, eddig még ellenőrizhetetlen hirek
szerint Esztergomban nagy titoktartás mellett
összeült az úgynevezett Vigilantia-bizottság,
amelynek pápai utasítás szerint és pedig pontosan a Pascendi dominici gr égis kezdetű két
évvel ezelőtt kiadott enciklika értelmében az a
föladata, hogy a klérus tagjait dogmatikus szempontból ellenőrizze. Bővebben és körülírva:
hogy ellenőrizze, vájjon az egyház papjai szigorúan az ortodoksz katolikus dogmákat magyarázzák-e? Más szóval: ez az enciklika fölhatalmazza a pápa által önkényesen, lelki ós
fegyelmi önliatósággal fölruházott jezsuitákat,
(mert hiszen a Yigilantia-bizottságokban a
jezsuitáké a túlsúly) hogy a dogmákat fölvilágosult, mai szellemben értelmező és hirdető
papokat indeksz-re tegyék, a Vatikánnál följelentsék. A magyarországi Vigilantia-bizottságnak Tomcsányi jezsuita páter a szellemi
vezére, lelke és mozgatója.
Tomcsányinak jóideje nem tetszik az a szabadabb, merev liitelvüségből szabadulni akaró
szellem, ahogyan Székesfehérvár ragyogó el"
méjü, klasszikus fegyverzetű püspöke, Prohászka
Ottokár, a keresztény igazságokat magyarázza
és hirdeti. A páter megalázkodó, betokosodott
papi egyénisége nem tudja elviselni ezt a szép,
megkapó modernizmust és épen azért, mert
Prohászka tanítása ellenállhatlan erővel hódit
és terjed, hadat izent a vakmerő reform ellen.
Többszörös sikertelen kísérlet után radikálisan
szeretne végezni vele. És erre jó épen a Vigilantia-bizottság.
Csütörtökre, október 13-ikára hivta össze a
bizottságot, még pedig Esztergomba, talán épen
a hercegprímás rezidenciájába. Az ülésen Tom~
csányin kivül különösen fontos szerepet vittek.
Mihályffy
Ákos dr, Zubric&ky Aladár dr, buda.
pesti egyetemi teológiai tanárok és egy dominikánus páter, akik rendkívül heves vitába bonyolódtak Prohászka egyházi szerepléséről. A
jezsuita páter volt a kíméletlen támadó. Mintha
középkori árnyékok suhantak volna végig a
boltíves menyezet alatt, mikor sorra fölvonultatta
súlyos vádjait a kitűnő főpap ellen. Mihályffy és
Zubriczky tanárok, akikről konstatálnunk kell;
hogy felvilágosult katolikusok, sőt egyenesen
modernisták, Tomcsányival élesen szembefordultak és energikus védelmükbe vették Prohászkát. A pápa budapesti helytartója főként

1910 október 16
azt kifogásolta, hogy Prohászka Ottokár Az
intellektuálizmus
tulhajtásai
cimü akadémiai
székfoglaló értekezésében a dogmatikus tanok
ellen tört. Ez a feltűnést keltő értekezés most
van sajtó alatt, kétszáz nyomtatott oldalra
terjed, az Akadémia kiadványai között legközelebb meg fog jelenni és Tomcsányiéknak az
a logfőbb vágyuk, hogy még a szenzációsan
szép és érdekes mü megjelenése előtt valami
nagy kellemetlenséget okozzanak a tudós szerzőnek. Az volna az ő szivük szerint való, ha
Prohászkát e miatt a munkája miatt a pápa
megfosztaná
püspöki
joghatóságától,
papi jurisdikciójától, sőt egyenesen kiközösítené az
egyházból.
Prohászka akadémiai székfoglalója nemcsak
Magyarországon, de a külföldön is nagy feltü.
nést keltett. A Berlinben megjelenő Hochland
cimü modern folyóirat szemelvényeket közölt
az értekezésből, egyébként is minden müveit
államban ciklusokat közölnek a lapok Prohászka
gyönyörű prédikációiból. A külföld igy megismerkedhetett Prohászka nézeteivel és valószipü,
hogy Tomcsányi páter egyenesen Rómából kapott utasítást arra, hogy most már nyiltan
vegye föl a harcot a kiváló főpap ellen.
A csütörtökön összeült Vigilantia-bizottság —
n
em egyhangúlag — elhatározta, hogy Prohászka
Ottokár székesfehérvári püspököt szkizmatikus
tanai miatt föl fogja jelenteni a pápánál, aminek az a következménye lesz, hogy Prohászkát
minden
jezsuita templomban
kiprédikálják
és
mint eretnekkel bánnak cl vele.
Végcél: Prohászka Ottokárt kiközösíteni a
római katolikus egyházból. És a pápa, aki épen
most dobott keztyüt a francia püspököknek, most
indított egy ujabb hadjáratot az alsópapság
ellen, - bizonyára honorálni fogja a jezsuiták buz"
galmát.

NAPI HIREK
Bakonyi Károly temetése.
(Saját
tudósítónktól.)
Fényes katonai pompával temették el ma délután Bakonyi Károly
nyugalmazott altábornagyot, a kitűnő katonát, a
derék társadalmi férfiút s az irodalom lelkes,
munkás ápolóját. Gyászbaborult családtagokon,
nagyszámú jóbarátokon és tisztelőkön kivül
fényes katonai társaság jelent meg a temetésem
melynek külső fénye jelezte, hogy nagy halottat
kisértek ki ma a szegedi temetőbe.
A Zrínyi-utcai gyászház környékét díszruhás
rendőrsereg, egy zászlóalj közös gyalogos és egy
század honvédhuszár szállta meg. Díszben vo"
nult ki a szegedi helyőrség teljes tisztikara
Kiss Zsígmotad altábornagy vezetésével s az
egész szegedi társadalom. Ott voltak a temetésen a nőegyesületek, Kállay Albert titkos ta"
nácsos, Lázár
György dr polgármester s az
összes állami és városi hivatalok.

Jászai
Géza apátplébános szentelte be az
utca közepén fölállított ravatalt s a koporsót»
melyen ott diszlettek a boldogult generális összes
rendjelei és kitüntetéseinek jelvényei. Az egy
házi szertartás alatt a 46. gyalogezred zászlóját
meghajtották s a katonaság tisztelgett.
Délután félnégy órakor adott jelt Schulteiss
tábornok, dandárparancsnok, a katonai parádé
kirendelt vezetője, az indulásra. Elől ment a
lovasság félzászlóalja, gyalogságtól kisérve,
azután a halottaskocsi, utána a gyászoló család s a menetet bezárta Balogh István őrnagy
vezetésével a gyalogság. A huszárszázad fölött
Tombátz Károly százados parancsnokolt.
Az árvaháznál Jászai Géza apát mégegyszer
beszentelte a koporsót, mire a zászlóalj sortüzet adott. A koporsót azután kivitték a temetőbe s ott elhantolták. A kivonult katonaság diszfölvonulással tisztelgett később Kiss
Zsigmond altábornagy, kerületi parancsnok
előtt.
Bakonyi Károly altábornagy halála alkalmaból tengersok részvéttávirat és levél érkezett
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a gyászoló családhoz. A Bakonyi-, Kelemen-,
Boros- és Rieger-családok rokonai és ismerősei
elhalmozták a gyászházat virággal, koszorúkkal s a részvét egyéb jeleivel. Hercseg Ferenc,
a kitűnő iró, ezt táviratozta az özvegynek:
A fájdalmas csapás alkalmából, mely kegyelmes asszonyomat és nagyrabecsült családját
feledhetetlen urának, az én tisztelt és szeretett jóakaró barátomnak elköltözésével érte,
fogadja mély részvétem kifejezését.
Herczel Manó udvari tanácsos, egyetemi tanár,
& következő távirattal kondoleált:
Mélyen megrendülve a pótolhatatlan súlyos
veszteség által, őszinte meleg részvétemet
fejezem ki.
Sikerült följegyeznünk a koszorúk közül az
alábbiak fölirásait:
A helyőrség honvédtisztikara — kegyelete
jeléül.
A 46. gyalogezred tisztikara — utolsó üdvözletül.
Felejthetetlen jó férjemnek — örökké szerető
feleséged.
Édesapámnak — vigasztalhatatlan fia, Károly.
Drága jó apáuknak, forró szeretettel — Béla
és Szeréna.
Drága elvesztett apánknak, sirató gyermekei
— Vili és Józsi.
Drága jó apánknak — Rózsika és Lajos.
Mély fájdalma jeléül — özvegy Boros Frigyesné.
Kedves nászúnknak — Kelemen István és neje.
Szeretett Károly bátyánknak .— a Reökesalád.
Fájdalmas bucsuzásul — Bekker Béla és Róza.
Drága jó nagyapánknak — unokái.
Emléked él köztünk — Rieger Mihály és
családja.
Felejthetetlen Károly bácsinak — Malináék.
Bucsu-üdvözletül — Barát Kálmán és neje.
— A főherceg rendjelei. A király, mint a
hivatalos lap jelenti, megengedte, hogy Károly
Ferenc József főherceg a neki adományozott
bajor királyi Szent Hubertus-rendet és a belga
királyi Lipót-rend nagykeresztjét elfogadja és
viselje.
— M a g y a r nemesség. A hivatalos lap közli
hogy a király Farkas Márton, Hermán, Imrej
Samu, Aladár és Alfréd marosvásárhelyi lakosoknak, valamint törvényes utódaiknak a magyar nemességet „Bisztrai" előnévvel adományozta.
— K i r á l y i tanácsosság. A király Koslnszky
Viktor központi szőlészeti ós borászati felügyelőnek a királyi tanácsosi cimet adományozta.
— Szehtgyörgyi ezredes kitüntetése. A
hivatalos lap jelenti, hogy őfelsége a király
Szentgyörgyi
József császári és királyi ezredesnek, a szegedi 46. gyalogezred parancsnokának
a harmadik osztályú vaskorona-rendet adományozta. A hivatalos közlés szürkeségéből ki.
tetszik, hogy a legfőbb hadúr kitűnő
szolgálata b
elismeréséül
tüntette ki a magas rendjellel a
szegedi háziezred kiváló parancsnokát. Amidőn
az érdekes helyi katonai eseményt regisztráljuk,
szívesen élünk az alkalommal, hogy megírjuk
Szentgyörgyi ezredesről, hogy gavallér katona,
kiváló ezredparancsnok, aki nagyon alkalmas
főtiszt a katonaság ós a polgárság között létező jóviszonynak még szívélyesebbé való tó"
telére. Épen ezért örülünk magas kitüntető,
sének és tolmácsoljuk előtte a szegedi közvélemény szimpátiáját.
— Nyaktörő repülés. Nemjorkból
jelentik:
Washingtonban tegnap ugy ünnepelték Graham White-ot,
akárcsak egy nemzeti hőst.
A bátor aviatikus öt kilométerre Washingtontói fölszállott repülőgépével, nyolcszáz lábnyira
emelkedett, a város fölé repült, egyenesen a
hadügyminisztérium palotájának tartott és háromszor megkerülte a Fehér Házat, majd a
azük utcán, a két palota között, bámulatos biztossággal ereszkedett le. Még kétszáz láb magasságban elállította a motort és siklórepüléssel ért földet. Hogy milyen szűk ez az utca,
az abból is látható, hogy a repülőgép szárnyai kétfelől majdnem súrolták a házakat. A
hadügyminisztérium ablakaiból tömérdek tiszt
nézte a nyaktörő vállalkozást. Dewey admirális volt az első, aki gratulált White-nak. De
még a leszállásnál is merészebb volt a fölemelkedés. A keskeny utcán, rövid nekifutással, ismét fölemelkedett a repülőgép s néhány
perc alatt visszatért a washingtoni versenytérre.
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— D a n k ó P i s t a s í r e m l é k e . Nótás Bankó
Pista nemsokára uj sírban fogja tovább
aludni álmait a magyar alföldi rónaságról,
a délibábról, meg a szélmalomról, amelynek
Dorozsmán megállott a vitorlája. Gyönyörű
obeliszk fogja hirdetni a szőke Tisza partján, a szegedi temetőben, hogy ott nyugszik a magyar nótafa, akinek lelkéből fakadtak azok a dalok, amelyeket a szellő
szerteszét vitt ennek az országnak minden
tájára s apielyeket az idegenbe vetődött magyar ember könyezve dúdolgat, tul az édes
magyar határ peremén, az egész világon.
Nemcsak szegedi emberek adják szívesen
össze a szükséges pénzt, de más városokból
is érkezik naponta valamely adomány a síremlékre, egy-egy kegyeletes megjegyzés kíséretében. A szegedi cigányzenekarok ambícióval készülnek a keddi színházi estre,
amikor Erdélyi, Urhán és Szénássy zenekarai
versenyre csalják majd ki a száraz fából azokat a busvidám magyar nótákat, melyeknek
szülője a Dankó Pista lelke volt. Nemes
versengés lesz ez, hiszen a kegyelet teszi
keresztbe a hegedűn a vonót. Csupa szin,
csupa hangulat lesz a keddi színházi est. A
színházi (katona)-zenekar Dankó-egyveleggel nyitja meg a műsort, azután a Dankó
Pista testvérei, a szegedi cigányfiuk fogják
a szebbnél-szebb Dankó-nótákkal a közönséget szórakoztatni. Nyilván emlékezetes est
lesz az, mert hiszen a szegedi hegedükből
jellegzetes szegedi dalok fognak előcséndiilni,
épülésére azoknak, akik szeretik a dalt s
akik hódolói Dankó Pista melódiáinak. Erre
a színházi estre szeretettel hívjuk meg a
közönséget. Dankó Pista síremlékére ma a
következő ujabb adományok érkeztek be:
Szegedi ipartestület
Juránovics Ferenc
Juránovics Gyula
Ligeti Béla
Szávay Gyula
Somogyi Szilveszter dr
Bába Jenő
Csikós Nagy József
Hajós Samu
Priváry Pál
Várhelyi József
Vörös Flórián
Bernáth Dezső
Kovács Lajos
Kőrössy József
Ónozó Géza
Paral Pál
Roszner Sándor
Szatmári Géza
Vaunai Ferenc
Zichermanu József
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Összesen 55 korona.
Az eddigi gyűjtés 551
„
A főösszeg 606 korona.
A begyült összeget Bárdoss Béla városi aljegyző, nyugalmazott honvédfőhadnagy kezeli
A befolyó összegeket naponta kimutatjuk s
közöljük az adományozók névsorát.
— Jjcontjew T a t j á n a megőrült.
Zürichből
táviratozzák: Négyévi nehéz rabság után ütött
a szabadulás órája Leontjew Tatjánának, aki a
forradalmi propaganda leglelkesebb harcosnője
volt és Interlakenben agyonlőtt egy Müller
nevű párisi tőkepénzest, mert Durnowo belügyminiszternek nézte. Az ítélet ugy szólt,
hogy négyévi fegyházbüntetés kitöltése után
a forradalmárnőt husz évre kitiltják Svájc területéről. A tömlöcben Leontjew Tatjána tüdővészes lett, majd az elmebaj tünetei mutatkoztak rajta. A rabság ideje letelt. Az öreg
Leontjew, egy kiérdemesült orosz államtanácsos, akit leánya gyilkossága egészen megtört, már várta Tatjánát, de nem meri hazavinni Oroszországba, mert ott ismét üldözés
lesz sorsa. Azt szeretné, ha Svájcban maradhatna. Erre csak egy mód van, ha az elmebajos leányt elhelyezik Münsingenben, az ot.
tani állami tébolydában. Az öreg Leontjew
beleegyezett és leánya tegnap óta az állami
tébolyda lakója. A többi szerencsétlennel
együtt kiment a mezőre krumplit kapálni-

Olykor egészen tiszta az öntudata, de néha
órákhosszat bámul a levegőbe és semmiről
sem vesz tudomást.
— Egy ú j s á g í r ó h a l á l a . Janzon
svéd
újságíró, a nemzetközi sajtószövetség titkára,
a párisi külföldi parlamenti tudósítók szindikátusának és a külföldi levelezők egyesületének elnöke, mint Párisból jelentik, tegnap
meghalt ötvenhét esztendős korában. Asztmatikus roham okozta halálát. Janzon a magyar sajtó őszinte barátja volt. Svédország
egyik legkiválóbb hírlapírója volt, aki két évtizeden át Spada néven levelezett lapjának
Párisból.
— Betörő a Pálffy-palotában.
Budapestről jelentik: Pálffy
Miklós hercegnek az
Esterházy-utcai palotájában ma éjszaka betörő
járt, de rajta vesztett, mert elfogták. Pulman
Nándor portás az éjszaka arra ébredt, hogy a
palotában lakó Pálffy Sándor gróf lakóosztályában jár valaki. A portás rendőrt hívott, akivel
a palota átvizsgálásához fogtak. Már az első
szobában a szekrények ós asztalfiókok föl voltak
törve. Tovább kutatták a betörőt, akit Pálffy
Sándor gróf hálószobája mellet levő teremben
meg is találtak. A betörő menekülni akart, de
lefogták s a főkapitányságra kisérték. Megállapították, hogy Rózsi Józsefnek hívják és
vincellér. A földszinti ablakon át mászott be a
lakásba s épen megtömte zsebeit ékszerrel,
cigarettával és szivarral, mikor megzavarták.
A rendőrség egyelőre őrizetbe vette s most azt
kutatja, hogy voltak-e társai.
— Szerelmi d r á m a a postahivatalban.
Karcagról
táviratozzák: Bodon Károly postaliivatalnok tegnap este tíz órakor a postahivatalban rálőtt Magyari Vilma postahivatalnoknőre, azután önmagára lőtt. Bodon azonnal
meghalt, Magyari Vilmát pedig veszedelmes
sebesülésével a szolnoki kórházba szállították.
A dráma oka szerelem.
— A szegedi gyógyszertárak. Az utóbbi
időben tömegesen érkeznek a kérvények a
belügyminiszterhez, vagy egyenesen a város
hatóságához, hogy Szeged különböző pontjain
gyógyszertárnyitási engedély adassék ki. A
szegedi gyógyszerészek, bár a kérvényezőkaiig
r
emélhetik kérvényeik kedvező elintézését,
akcióba léptek és Bokor Adolf gyógyszerész
vezetésével szombaton délelőtt testületileg
tisztelegtek Somogyi Szilveszter dr főkapitánynál, akinek előadták, hogy Szegeden már épen
elég gyógyszertár van s kérték, hogy, mint
közegészségügyi hatóságfö, legyen azon, hogy a
kérvények mind elutasittassanak. A főkapitány
kijelentette a küldöttség előtt, hogy a legobjektivebb magatartást fogja követni ebben
az ügyben.
— A százéves ház. Budapestről
jelentik:
Könnyen katasztrofálissá válható, nagy házfalrepedés történt ma hajnalban a Dorottya-utcában. A hetes számú házban, amely lovag
Fischer Adolfné tulajdona, végighasadt a tetőtől a fundamentumig a házfal jobbszárnya és
összedöléssel fenyegeti az egész épületét. A
ház százesztendős. Mellette, az ötös számú ház
telkén, most emelik a Hitelbank palotáját. Az
épülő liáz fundamentumát hét méter tizenöt
centiméter mélyre ásták, ezzel szemben az
ötös számú ház négy méter mélyre van alapozva. A közel négy és félméteres alapkülönbség eddig is aggodalomra adott okot. Mesterségesen, vasgerendákkal, sodronyokkal vették
körül a hetes számú háznak a telekre néző
részét ós ideig-óráig csakugyan megvédték a
keresztülrepedéstől. A mérnöki hivatal reggel
elrendelte a hetes számú ház veszélyeztetett
részéből a bérlők azonnal való kilakoltatását.
Összesen nyolc lakó került az utcára. A közlekedést teljesen elzárták a ház előtt, a megrepedt házfalat pedig vasgerendákkal támasztották meg.
— Gliick Rezső r á g a l m a z á s i pöre. Buda'
pestről jelentik: Néhány nappal ezelőtt, mint a
törvény őre és mint fogoly állottak egymással
szemben Sándor László kerületi kapitány és
Glück Rezső gyógyszerész és most mint panaszos ós mint vádlott kerülnek szembe. Sándor
László ugyanis rágalmazás miatt följelentette
Glück Rezsőt, aki, alighogy megnyílt előtte az
ügyészségi fogház ajtaja, igyekezett visszaadni
a kölcsönt annak, aki lefényképeztette és ak'
daktiloszkópiát vétetett föl róla. A szokatlan
rágalmazási ügy históriáját igy adja elő a rendőri sajtóiroda utján közétett kommüniké: A
mai lapok közlése szerint receptcsalás miatt
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letartóztatva volt Glück Rezső gyógyszerész,
szabadlábrahelyezése után, tegnap ugy nyilatkozott,, hogy a rendőrség előtt ¡azért tett beismerő vallomást, mert Sándor László kerületi
kapitány azzal biztatta, hogy abban az esetben
nyomban szabadlábra helyezi. Sándor László
kapitány ezen. hazug nyilatkozat folytán Glück
Rezső ellen, rágalmazás cimén, följelentést tett—• Az „Otthon" mulatságai. A szegedi
tisztviselők Otthon-egyesületének vigalmi bizottsága Hauser Rezső Sándor elnöklete alatt
megkezdte működését. A rendezőség nagy körültekintéssel és tapintattal állitja össze a téli
mulatságok programját, hogy az Otthon jóliirnevehez méltó és élvezetes mulatságokat rendezzen. Az elnökség annak közlésére kért föl
bennünket, hogy a vigalmi bizottság folyó hó
tizenhetedikén este hat'órakor tart ülést, amelyen való megjelenésre eáuton is kéri a tagokat.
— Kolera a vidéken. Nyitráról. jelentik,
hogy. a közeli Radosnya községben Szris Mária
hatvanöt éves asszony koleragyanus tünetek
közt megbetegedett és ma reggel meghalt. A
hatóság temettette el, az előirt óvóintézkedések megtételével. — A szabolcsmegyei Jármytanyán. —- mint Nyíregyházáról
jelentik —
Scher Péter gazdálkodó koleragyanus tünetek
közt megbetegedett. A nyíregyházai közkórházba vitték.
Tegnap éjjel a Szeged-Rókus állomásra három,
a Szeged-állomásra öt utas érkezett kolerás
vidékekről. Az orvos egészségeseknek talált a
őket. Titelből a „Merkúr" személyszállító hajó
érkezett Szegedre. Gyuritza Sándor dr kerületi
orvos vizsgálta meg a személyzetet, mindenkit
egészségesnek talált.
A belügyminisztérium ma a legújabb koleragyanus megbetegedésekről és halálesetekről a
következő jelentést tette közé:
Lunaszecsőn
két megbetegedés és egy haláleset; '
Bácskertesen egy megbetegedés és egy haláleset;
Gombos községben három megbetegedés és
két haláleset;
Ápatin községben egy megbetegedés;
Vaisska községben egy megbetegedés;
Rádosótt egy megbetegedés és egy haláleset;
Hajós községben egy megbetegedés és egy
haláleset;
'Szeremlén két megbetegedés és egy haláleset;
Bátán tizenkét megbetegedés és három haláleset;
Racsevgájón
egy megbetegedés:
Klek községben három megbetegedés és egy
haláleset;
Végül Krepaján egy megbetegedés fordult elő.
•NagybecskérekrŐl
jelentik: A Klek községben
lévő munkástelepről ma délután a legszigorúbb
hatósági ellenőrzés ellenére négy munkás a
Bega-folyón
keresztülúszva,
megszökött. Eddig
még nem is sikerült megtalálni őket. Az eset
következtében az alispán
kérte
a felügyelet
megerősítését, annál
is
inkább,
mert Klek községben és Krepaján is ujabb
kolerás esetek történtek. A munkástelepre őrködő katonák számát az alispán intézkedésére
Ctven emberrel szaporították.
Budapestről
jelentik: A katonai parancsnokság rendeletet adott ki, amelyben az áll, hogy
a katonák behívását a kolerajárványra való
tekintettel november tizenötödikére elhalasztják. Intézkedés történtj hogy a kész behivókat
visszatartsák.
Rómából jelentik: Az elmúlt huszonnégy óra
alatt Rómában hat kolerás megbetegedés és
Két haláleset történt". A környéken tizenhétre
rug a kolerában megbetegedettek száma. Abbu.
fiában
tizennégy gyanús megbetegedés fordult elő.
— Gyermekdélután. A .szegedi Urinök
Otthonának fölállítása érdekében agitáló bizottság vasárnap délután négy órakor, a felsőkereskedelmi iskola dísztermében, fényes sikerűnek ígérkező gyermek-előadást rendez. Jepyek három órától kezdve egy korona és ötven fillérjével válthatók a pénztárnál. Műsor:
1. Mese. Irta és fölolvassa Varga Borbála. 2.
Citerakettős, " Előadják ' Topits Emma és Re-
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viczky Orbánné. 3. Költemény. Szavalja Szerdahelyi Adrién. 4. Magyar dalok. Énekli Kovács
Jolánka, zongorán kíséri Abránovics Margit. 5.
Költemény. Szavalja Mogán Lily. 6. Gordonkaszóló. Előadja Baranyay Gyula, zongorán kiséri Baranyay Erzsike. 7. Balett. Lejtik Pillich
Olga és Topits Mtei. 8. Mese. Irta és vetitettképekkel előadja Füssy Józöefné. Utána 'tánc
kilenc óráig: Lilike József pécsi peesgőgyáros
husz koronát adományozott az Urinök Otthonának, A nagylelkűségért a rendező-bizottság ezúton is köszönetét fejezi ki.
— Megszökött milliomos. Netvyörkból jelentik: Még augusztusban történt; hogy Edward
J. Rosenhéimer,
'egy ismert uewyorki gyáros
és milliomos, automobilkirándulás alkalmával
elütött egy hintót, amelyben három hölgy ült"
A karambol az egyik hölgynek életébe került
és ezért Rosénheimert letartóztatták. Hosszas
ügyvédi közbenjárás után a bíróság, huszonötezer dollár biztosíték ellenében, szabadon bocsátotta a milliomost, de most, hogy az ügy tár.
gyalására került volna a sör, Rosénheímerriek
nyoma veszett. Megszökött. A bíróság, elfogatási parancsot adott ki ellene.
— Szerencsétlen ugrás a ' vonatról. A
felsőközponti állomásra igyekezett vonaton
Skultéty József ötvenegy éves cípészmester.
Nem vette észre, hogy- a vonat elhagyta az
állomást és akkor ugrott le róla, amikor az
már messze robogott. Oly szerencsétlenül esett
a földre, hogy mindkét lábát összezúzta: Ma
délelőtt szállították be a szerencsétlent a szegedi közkórházba, ahol konstatálták,, 'hogy sérülése súlyos, de nem életveszélyes.
— Eltűnt család. A szegedi-és a szabadkai
rendőrség nyomozást indított' egy család eltűnése ügyében. Néhai Király József valamikor
rendőrbiztos volt Szabadkán. Valami miatt felfüggesztették állásától és ezért' öngyilkos lett,
Felesége óvónő volt,, de.két kis gyermekével
sókat nélkülözött esztendők folyamán. Özvegy
Királyné a minap átjött gyermekeivel a Szegeden lakó édesanyjához, hogy az ö támogatását1
kérje, de a lakházba be se jutott. Némelyek
szerint, mert nem engedte be, mások szerint
pedig, mert röstelt kérni. Akármint történt is>
az özvegyasszony azóta nincs sehol, gyermekei,
vei együtt eltűnt. A szegedi rendőrség megkereste a szabadkait, nyomozzon a család uitán5
mert félő, hogy esetleg Öngyilkosságot követett
el az asszony és magával vitte a megváltó
halálba két kis gyermekét is. Eddig az eltűnt
családról semmi hivatalos értesítés nem szólt— Borzalmas merénylet; Belgrádból, jelentik : Tegnapelőtt éjszaka Belgrádban, a Duna
régi hídja mögött, borzalmas gyilkosság történt.
Kevéssel tizenegy óra. után ez a vidék tele
volt katonákkal, akik reggelig kimenőt.Kaptak
a kaszárnyából. Száznyolcvanöt katona lézengett a hid körül. Arra tévedt 2íistric ács Vera
nevű tizenöt éves leánya, akit a katonák kör
rülfógták, rövid .szóváltás után leteperték és a
hid alá vitték. Vérlázító dolgok történtek, A
katonák egymás után nyomorították meg
az érintetlen gyérmékíeányf. Mistric Vera
eleinte segitségért kiáltott, de később annyira
elgyöngült, hegy megadta magát sorsánakEgy
félóra múlva
eszméletét vesztette.;
Az
ötvenedik
gyilkos után a kis Vera
kiszenvedett. A vadállatok nem vették észre és
huszonkét katona pihent még még a vérbefagyott
holttesten. Ezután a hullát a Dunába dobták.
Mistric Vera borzalmasan megcsonkított holttestét a magyar határőrök halászták ki a Dunából. Rögtön jelentést küldtek a belgrádi rendőrségnek..és a vizsgálat mar tegnap, délöjánra
megállapította, hogy a minden emberi érzésből
kivetkőzött katonák a gárdaezredből" valók.
Délután hat órára már százötven katonát tartóztattak le. Az egyik, Kirgaz
Pétértnevű
káplár, töredelmes vallomást tett és a letartóztatottak közül harmincat nevezett meg, mint
akik részesei Mistric Vera meggyalázásának. A
vizsgálat folyik, de részleteit a' legnagyobb titokban tartják, nehogy a külföld értesüljön erről a .példátlan, borzalmas eseményről,
,
— Az oszíálysorsjáíék húzása. A mai
húzáson 30.000 koronát nyert: 65791. 5000 koronát nyertek: 41 39008 49201. 2000 koronát
nvertek: 4610 13381 16363 19737 22485 31505
56332 63070 65661 76074.85899 88634 100151
104094.. 1000 koronát nyertek: 16885 22003
22188 23664 '33444 37346 66204 69359.81088
84685 933ÍJ5 94184 95228 95934. Azonkívül kihúztak 500 és 200 koronás nyereményeket. A
következő húzás folyó hó tizenkilencedikén
lesz.

— Vasúti karambol. Nyitráról
jelentik: A
vág8ellyei. vonalon, Galánta állomás közelében,
a befutó tehervonat összeütközött a pályatesten-vesztegelő vicinálissal, amelynek összes
első osztályú kocsijai • porrásuzódtak.
A tehéívónat 'több-kocsija szintén megrongálódott,, valáib'iht a 1 pályatest isi Emberéletben nem
eSett kjír. y\ . '.. . . .
".'.".'
. •• ;
; Tanitőnövendékhó'l•;— szélhámos. 8á,toraijaujhelyről
jelentik :; Nagy«tilü Vszélhim.ast
kisért. b.e .tegnapja 'csendőrség a sátoraljaújhelyi
ügyészség togházába ^Bűn-lajstroma, máris • e«y
kis kötetet tesz ki.és még egy csomó ügyben
nyomozás' folyik ellen et;Sváb -jó'zsefn'ek »hívják
a veszedelmes csalót-, -aki-azonban'1 Sohasem sz'erepe.lt ezen. a néven, "hanem mindig élökelő
zemplgnmegyei cáafádok.'; nevén.," ííéliány,evvel
ezelőtt.még, az. ungvári, tanítóképző . iyö|yendéke
volt,, ahonnan azonban lopás, miatt, kicsaptátok
Ezóta ; a .'legravaszabb.. csalások'' utján' prpb^it
szerencsé^, csinálui;.Sátoraljaújhelyi rt(anfelügy'ev
lőnék mutatkozott be és .bejárta Zempíén'mégye
kisközségeit és megzsarolta- a tahitokat.JAbaujs'zántón mint. .pólgá'ri. . iskolai., tanár', szerepeit
hetekig, és egy , özvegyasszojjytól százötven
korohát kapott, azért, hogy fiának polgári isk.G»
lai..bizonyítványt szeréé. Mikor, .már g.yanus
kezdett .l'en'iii .az .ottani, hatóság"előtt,• éltűot'.es
a megye másik' Vég^n mint'finánc» kezdett'm,ű*
fcödni; Bejárta ..a korcsmákat és mindenütt .szabálytalanságokat. ' talált,"'. de... harminc-negyven
k.brqftáért. hallgatást ígért. :Müfór.' a- pegzügyőp
§ég már.n.em jöve.delm'e.z.étt,;ujbólí a, £jipárí~xhpltpságra , vágyott. '.Ellátogatott. Mlfcsik: ,',.JÁn.q:s
keiécsé'nyV.taui'tóhöz. és' '.Bénikó 'György aUa'ipi,
polgári iskolai, tanárnak , m1utatko.z,Q,tt. ,be. Beszélgetés közben' kérte a.' tanítót,,hpgy^mutassa
mgg. ai oklevelét, A '.'tanító 'él.őhöztá áz.^Kle.vglet, .'amit. .'aitán .Sváb'. az'asztálról :ell9po.tt és
magával vitt.. Azfokley^t segítségé,V£Ít:.azut.áji
ujabb csalásokat. köpetett el.'Kürönféle'^ple^ony
célbk ürügye alátt'sak- zemplénmégyeí uí'i'ícsáládqt záaroít'. még.-. Móst. végiéi. •! megíjsiptek a
S2élhámo.st;,'Egy'hegyálliai; községben. egy" sátoraljaújhelyi . t.afiáj:.ftey.é.alatt .mutatkozótt.be," de
az ottani.'tanijt? Teleplezté: .és Atelef onpjy,csendőrséget. hiyo.tt": NágymihályróL SvaBln-aszét
vette, a dolognak lés megszökött,
^ csendőrség .elfog.ta , és a sátpr'aljaujhély) ügyasz-ségra
kísérte. Az ügyészség, az emlitpt.teke'si: kívül
még sok bűnnel gyanüsítj'a, így'többek,, koizött.
azzal is, hogy részese volt. az t emlékezetes
eperjesi'gyikósságnak.« Sváb tagadja; eh, de;a
nyomozást' eziránybán 'is folytatják. .' \' ; . '
— A
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tegnap á Sffifiínía-sétánypa egy- ; kiszomboit
fiatal • asszony, Hegyes;: > &yörgyii.é; agyonlőtte!magát, mert a f férje éfhágyta.' Utána 'szökött
Szegedre ' ; is, " de nem tudta' megtáláUii.';
Az öngyilkos asszony holttestét ma '.jpi y^pgedi
közkórházban " kopörsoba tették, azután - az
édesatyja és édesanyja KiszOmborba - szállitották.'Ott fogják eltemetni,.Éíőkerülti.;^ .¿;|er.j.. íg,.
aki azt mpadja^'hqgy az asszony féltékenykedett , ós a szemrehányásai -..elől meneküli ,6ze-.
gedre. Arra- nem gondolt, h'ögy ezért'oiigiilko'á;
lesz. '•
. '.- _ '..- :'.'- •' ;. . : - -.':.' . '
:
— Fíata!'' M n f s o k . ' Budapestről.'
jelentik:
Tizennégy tágbőr'"':á11ó'';betö'rö' társasáf. kérüít/a:
rendőrség kézére.: Egy kivétélével csupa ,'kis-.
korú igyermék, á. legidősebb közöttük"mihdqsszel
tizenkilenc esztendős, a "banda feje'és kéreske^
delmi' igazgatója'Feüer J ; AdÓH/V Gálípiáb^i hok-zánk szármázott- lehéíriemüfifeztitó.*.xV.:dirékt.or,
megb;izta: két kisfiát,-'a" tizenkét eves jjipótot és;
a tiáeHhé;t;éves- Miklóst, högy- gyűjts ének. m^guk"
köré egypár ügyes- fiút, ftiájd .há.:.együtjt lesznek,,
nagy d'olgo-t művelnék.' A kétfiuazorpalmasánd^'
gözoít." Aűgusstús elsejére"'.maf egyiitt 'v.olt .az-'
egész társaság. '.Technikai1 vé'zétóülj'tóégnfeVféfc'
Vaféncsics: Ebül "betörésért' többször / h^n.t*Q.t;ett"
csavargót. A munka megindult. Egyik ,betopit.
a másik'után követték'él, egyik rablás' afmá-"
sikat érte.' A társaSágbáh - mindenféle . "méste'r-'
ségü .fi-ui volt •' képviselve, ' Lal^atos^ } bádogos,
motorszerelő;., ••» szabó,'.1» sőt -" velük < '';e'gyütfe
dolgo-zott Hártmann Alfrécf reáliskolai tanuló is.
A .detektívek régóta figyelik a társaságot Sj
eddi£"ném tudták rajtacsípni., Tegnap., éjjel
azután' találkoztak
Féuer Lipóttal. : B.atyut
cipelt. Utána menték. Lipót pedig á^R'ózsa-ufca
78. számu ház :kápűján fordult be.>h,z..apjához
ment, ,a'társaság ;kö^ontidrodájába'.--.A--'d,et&ktivek is ide j^e.ntek^.Bayitték a f^kapi^ánygág^a,
ahol az öreg ur vállótt. Bevallotta, hogy gyermekei, "összesen tizenhármán,. eddig, tizenhét betörés.t követtek elv Házkutatást - tártottak az
öreg bűnös 'lakásán, ahol töfctb ezer korona
értékű árut "és ezüstnémüt találták. ' Ma reggelre . sikerült; az > egész társaságot, összefogni.
Valamennyiüket- letartóztatták -p. ^tadták a
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bíróságnak. ~ A fiuk fölött a gyermekbirőság
Ítélkezik.
— Eljegyzés. Margetisch
János Szeged, eljegyezte Stucz Rózsikát. Sztarcsováról.
—* Elitéit ékszercsalók. Nyttráról
jelentik:
A. nyitrai királyi • törvényszék ma ítélkezett
abban a ' harmincezer koronás ékszercsalási
bűnügyben, amelyet > Geiringer
Adolf és társa
nyitrai ékszerész cég elkövetett. A bizonyítási
eljárás során beigazolódott a vád, amely, szerint .a harmincezer koronás
ékszercsalást
Geiringer Adolf és. cégtársa, Rotter József követték el/miért is a. bíróság Géiringert tizennyolc hónapi, Rottert pedig
hathónapibörtönre
itélte. A védők fölebbeztek.
— Szökés a fegy házból. Kolozsvárról jelentik: A kolozsvári hónvéd-utcai ügyészségi fogházból , megszpkött. egy fogoly. A honvéd-utcai
fogháznak, lopás vétsége miatt, folyó évi augusztus tizenegyedikétől lakója Kiss János, magyarpéterlaki síületésü, huszonhárom éves kazánfűtő. Kiss nem tartozott a rovottmultu bűnösök közé s-ezért a vétségeért a törvényszék
augusztus huszonhetedikén jogerőssé vált itéletévpl két hónapra itélte. Az itélet-be beszámították a két heti kitöltött vizsgálati fogságot
is.^ Kiss a fogházban :rendes, , jómagaviseletet
tanusitott és a. fogház őreinek panaszra semmi
okot sem adott. Bottá Antal fogházfelügvelö
a, napokban kapott egy értesítést, hogy Kiss
ellen a gyulafehérvári törvényszéken is van
valami, bűnügy folyamatban. Büntetésének leülésé,után csak egy pár nap választotta el a
szabadságtól. Kissnek azonnal Gyulafehérvárra
kellett.volna menni, illetőleg őt hatósági uton
cd% internálni. Tegnap , a; törvényszék egyik
helyiségének súrolására hat . foglyot használtak. r Kiss Jánost is kiküldték a súroláshoz.
AH foglyokra két fogházőr és Czájsr Mihály
törvényszéki szolga ügyelt föl. A vízszállításnál a szemfüles Kiss a vezeték mellett levő
lépesein föíéurrant az emeletre, ahonnan a főlépcsőn keresztül, a'főkapun kiszökött az épületből. Kiss szökésének gyanúja csak akkor ébrédt föl, mikor. Kiss huzamosabb idő múlva sem
jőtt .visízá., A foglyok gyanujokat azonnal,közölték a két- fogházőrrel. Az örök jelentést
tettek a fogdafelügyelőnek, aki a rendőrséget
és es'endőrséget értesítve a szökésről, embereivel is hozzálátott a . szökevény, üldözéséhez,
ed^ig hiába.
— V á l t ő b a m i s i t ó őrült. Aradról
jelentik:
Tonecsin Alajos gafcd&g aradi borkereskedő és
nagybirtokos százötvenezer
koronás váltóhamisítást^ követett'él-és ma délután önként jelentkezett a rendőrségen.-Védője kérte, hogy elmebeli állapotát hivatalosan vizsgálják meg -s ennek
megtörténte után. konstatálták, hogy a borkereskedő--. megőrült. A -rendőrség ennélfogva
szabardlábrahelyezte.
R e n d ő r i - k r ó n i k a . G-ájádi Antal jelentette a
rendőrségén, hogy Bárka-utca 11-ib szám alatti lakásából, a nyitott' ablakOn keresztül, -valaki három
párpát ellopott és tizenöt .koronáért .zálogba tette. Az
ismeretlen tettest a rendőrség keresi.

— 5fég m á s k é p lesz e z u t á n ! Mert ki van
zárva,.hogy bárki meg ne elégedjék, miután a
fióküzlet a főüzlettel összpontosittatott s így
a tulhalmozótt raktárban levő tárgyak nagy
választékbaa oly versenyképes árban kaphatók,
amelynél már. olcsóbb nem lehet. Be van réodézve mind az öt szakmából a legolcsóbb ártói
a legértékesebb árakig, egyszerű és a legmodernebb. tárgyaktól a legjobb minőségben. Ajándékok különlegességekben is nagy választékban.
Ugyancsak az öt szakmában az összes javításokat, a legkomplikáltabbakat is elvállalom és
24' órán belül elkészítem. A jó munkáért kezeskedem. Vidéki, rendelések gyorsan és lelkiismerétesen eszközöltetnek. Aranyat, »ezüstöt és
régiségeket .a legmagasabb árban veszek.
« I S I Z S I G A , S z e g e d . Alapíttatott 1891-ben. Óra,
ékpzer, látszér, villamos-zseblámpák és gramofonok raktára s ezekkel összefüggő javítóműhelye. Központ, az Oroszlán- és Bajza-utcák
sarkán lévő politzer-féle uj bérpalotában.
— Olcsó b r i l l i á n s ékszerek, m ü i p a r i
t á r g y a k jutányosán csakis Fischer Testvérebnél Szeged, Kárász-utca, szerezhetők be.
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Betegek figyelmébe!

Budapesti gabonatőzsde.

Az orvos* tudomány föladata az emberi test betegségeinek leküzdése. Ez legbiztosabban elérhető egy
uj gyógymóddal. Ezen gyógymóddal való kezeléssel a
legrégibb betegségben szenvedő is egészségét visszanyerheti.
Ernst Márk, az amerikai magyar orvos 40 éven át
ügy bel-, mint külföldön folytatott tanulmányozásai és
e térén szerzett tapasztalatai alapján ezen uj gyógymóddal, — egyedül csak az általa szerves anyagokból
előállított gyógyszerekkel, — a legnagyobb sikerrel
gyógyít, mindennemű külső és belső betegséget.
Rövid
idő alatt bámulatos
eredmény. ta-pasz.falható. Asthma, tüdővésznél, a sziv, ideg, gyomor,
máj, vesebajnál, elhízásnál, vérszegénység, sápkor,
sárgaság, angolkór, vizkórnál, csuz és köszvénynél,
valamint fájdalmas és szabálytalan havi bajnál, mindennemű szembetegség, nemi bétegség és-ennék következményei eseteiben. Orvosi tanácskozás ingyen. —
Gyógyhelyiség:
Szeged,
Báró Jósika-utca
43.
szám alatti saját házában.
— Rendelési
idö':
délelőtt 9—11-ig, délután 3—5-ig. — Ingyen rendélés
szegényeknek : d. e. 11—12-ig.

A délelőtti gabona-határidöüzlet irányzata gyengült.
Félkét órakor a következők voltak a zárpáxfólyamok:
10.54—10.55
Buza októberre
10.47-10.48
Búza áprilisra .
7.79— 7. S0
Rozs októberre
7.85— 7.86
Rozs áprilisra .
8.00— 8.01
Zab októberré ,
8.30— 8.31
Zab áprilisra
Tengeri májusra
5.49— 5.50
Késedrurüilet:
Eleinte 5 fillérrel Olcsóbb, később
változatlan áron elkelt 25.000 mm. buza. Rozs, tengeri néhány fillérrel csökkent. Zab ártartó. Fölmondták 2000 mm. búzát, 4000 mm. zabot, 8000 mm. rozsot e hónap 20-án leendő átvételre.
Budapesti értéktőzsde.
Az előtőzsde iránya a szilárd külföldi jelentés nyomán szilárd volt. A vezető értékek kissé javultak és
szilárdan zárultak. A 'helyi piacon a jelzálogbankrészvény élénk kereslet mellett 3—4 koronával emelkedett. a többi keveset változott. A készárupiacon
élénk üzlet mellett drágább áron folyt a vásár, a járadékpiac csöndes. — Köttetett :
Osztrák hitel
669.50—669,—
Magyar hitel
858.
859.50
Leszámítoló bank
610.
BJ1.—
Jelzálogbank
516.50—520.75
Rimamurányi vasmű
. . . 705.
707.50
Osztrák-magyar államvasút . 758.
758.75
Közúti vasút
' . 767,——76S.75
Magyar bankrészvény . .' . 764.50—766,—
Kereíkédélmi bank . . . .
3912.— —.—
Agrár-bank
506.50—508,—
Belvárosi takarékpénztár - . .667.
.—
Drasché
660,—
.—
Ruggyanta részvény
. . .
483.
484.50
Magyar villamos
455.
455.50
Hazai takarékpénztár . . . 19200—
.—
Athenaéum . . . , , . .
343.
.—
Adria
52$.
—.—
Izzó. uj
. 344.
346,—
Vasúti fórgalmi
474.
—.—
Északmagyarországi . . . .
386.
358.—
Délben Berlinből szilárd jéléntés érkezett, miáltal
nálunk is barátságos volt a hangulat. A forgalom
leginkább a helyi piacra szorítkozott, melynek értékei 1—2 koronával javultak. A készárupiac változatlan maradt. — Köttetett:
669.50-— — . —
Osztrák hitel
. . . . . .
858.50 -859.50
Magyar hitel
Leszámítoló bank
. . . .
611.50 —
— . —
519.50 -523,—
Jelzálogbank
706.50 —707.25
Rímamurányi
406,- - 4 0 9 Városi villamos vasút
. .
768,- — — . —
Közút; villamos vasút
. .
763,— —765,—
Magyar bankrészvény . „ .
Kereskedelmi bank. . . . 3913,— 3905,—
509,—-510,—
219,- -220,—
Aszfalt
Magyar villamossági . . . 453,— —454.—
313,— —314,—
Átlantika
341.— -342,—
Athenaeum
Ganz-gyár
. 3845,- — — . —
Spódiumgyár
181.- _ ....—
Buggyantagyár
484,— -484.50
Drasche-féie téglagyár rés2v. 657,— -664,—
.—
Légszeszgyár
. . . . . . 1528—
Gabouatőzsde-zárlat.
Októberi buza 10.54. Áprilisi buza 10.47. Októberi
rozs 7.80. Áprilisi rozs 7!85. Októberi zab 8.—.
Áprilisi zab 8.31. Au gusztusi tengeri —.—. Májusi
tengeri 5,49. Áprilisi repce —.—.
Értéktőzsde-zárlat.
Osztrák hitel 669.50. Magyar hitel 859.—. Ogztrák-magyar államvasút —.—. .Jelzálog 520.50. Leszámítoló
611.50. Rimamurányi 706.50. Városi villamos 407.50.
Közúti vasút 768.—. Magyar koronajáiadék —.—.
Bécsi b ö r z e .
A mai értéktőzsdén a kötések a követkesok voltak :
. . 660.50
Osztrák hitelrészvény ,
Magyar hitelrészvény
859.—
Länderbank
534.50
Osztrák-magyar államvasút . . . .
758,50
Déli vasút
317.—
Alpesi bányarészvény
774.50
Atiglo-bank
317.50
Bankverein
557.56
Unio-bank
631.50
Rimamurányi vasmii
705.50
Májusi járadék
33.15
Magyar koronajáradék . . . . . .
91.80
Osztrák aranyjáradék . . . . . .
93.10
Török sorsjegy
256.50
Márka készpénzért
117.67
Ultimóra
117.62

Elsőrendű "

az Alföldön a legolcsóbb bevásárlási forrás,
kedvező részletfizetések
mellett is kaphatók

Szilvássy Jenőnél Szeged,
Jókai-utca 6. sz. (dr Regdon-ház).
- kerékpár- és varrógép-alkatrészek nagy válasz-

tékban. •

S z a k s z e r ű javitó-muhelyS

£épes árjegyzék ingyen és bérmentve.

u

VASÁRNAP

ESTE

katonazene
a ROYÁLBAN

(A feledékeny szolga.) Az egyik szegedi bankban van egy szolga, egy nagyon derék és megbízható férfiú, csak egy kicsit nehézfejü, Az
eseteiről valósággal legendák keringenekNemrég megtörtént, hogy a bank egyik fiatal
hivatalnoka, aki nemrég házasodott még,. a
következő, kétségtelenül nem nagyon egyszerű
megbízást adta neki:
— El fog menni a lakásomra és elkéri a
feleségemtől a felöltőmet. Azt fogja mondani)
hogy idehozza a bankba, mert szükségem van
rá, de nem hozza ide, hanem, elviszi a zálogházba. Oda, ahova mindig szokta vinni. Azután
visszamegy a feleségemhez és azt mondja neki:
„Ejnye, ejnye, az imént elfelejtettem megmondani, hogy a nagyságos ur elküldte a husz
korouát, amit reggel kért a nagyságos asszony
tőle! Tessék, itt van!" Átadja a husz koronát
és ami megmarad a pénzből, azt elhozza nekem,
Megértette ?
— Hogyne, hogyne! — felelt a szolga és.mint
utólag kisült, a megbízatásnak a következőkép
tett eleget:
•• • •
Amikor megkapta a bankhivatalnok feleségétől a felöltőt, szépen köszönt, de az ajtóból
visszaszólt:
— Mindjárt vissza fogok jönni!
Az asszony csudálkozva nézett rá és még
jobban csudálkozott, amikor egy negyedóra
múlva csakugyan visszatért és elmondotta a
szájába rágott mondókát: „Ejnye, ejnye, -az
imént elfelejtettem . . ."
Amikor bevégezte, leszámolt az asszony kezeibe — tizennyolc darab egykorouást.
— Hát hol van még két korona? — kérdezte
nevetve az asszony. — Hiszen az uram azt
üzeni, hogy husz koronát küldött !
A nem várt fordulatra a szolga majdnem
sírva fakadt:
— Jaj, nagyságos asszony, most végem van
Olyan kitűnően elvégeztem mindent, amit a
nagyságos ur mondott és most mégis le fog
szidni.
— De miért?
— Mert a zálogházban eddig még mindig
huszonnégy koronát adtak a félöltöre és épen
csak ma nem akart az a gazember többet adni?
mint tizennyolc koronát . . .
*

(A rendőr és a rác.) Az este egy szomszéd
falubeli rác ember bandukol a legszebb szegedi
utcán, a Kárász-utcában. Szomjas volt az istenadta és epekedett egy pohár viz után. Megszólítja a sarki rendőrt, persze szerbül :
— Hol ihatnám egy kis vizet ?'
A rendőr nem érti a rác szót s ezért rádörren a szomjas emberre :
— Beszéjjön kend a kezével, mert a szavát
nem értőm.
A jámbor rác elérti a helyzetet és nyomkodja a hasát s e mellett nagyokat sóhajt.
— Alián, tudom mán, — eszmél a rendőr s
bekíséri a rácot a kórházba, mint kolerásat. A-
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kórházban pillanatnyi pánik tört ki, de ennek
is mihamar vége lett, mert a rác atyafi egy
.pohár viztöl menten meggyógyult. "

APRÓSÁGOK.

a? R ó m a i babonák. A mai Róma népére a
babona ókori örökségként szállott. Valamennyi
(A magyar
.venénytxii.)
Kltuen-Hcdcrváry közt legrégibb a gonosz tekintettől való félelem. A régi rórtiaiak különösen a fülesbagolytól
beszélte nemrégiben:
— Én nem tudom, mit akarnak azzal a ma- féltették a gyermeket, hogy a szemével meg
ne verje. Azt tartották, hogy a csecsemőből
gyar vezényszóval V Mintha bizony ez valami kiszívja az anyatejet s helyette mérges nednagy vivmány volna a magyaroknak! Hiszen a vet plántál a gyermekbe. Ez a hiedelem manémét vezényszó sem ártott a magyarságnak napság is megvan a nép között, úgyszintén a
semmit. Például a közös hadseregben, ahol a kuvik halálmadárként való megjelenésében is
hisznek. A baziliszk babonás meséje is fön'vezépyszó német, igy tanítja a tiszt a magyar maradt a tudatlan emberek körében. Azt tartja
'legényt:
ugyanis a nép, hogy amelyik kakas száz évet
— Ide nézz, Pupák! Ha azt mondom neked, és egy hónapot él, egyetlen tojást költ, amelyhogy »linkszum!", hát akkor balra fordulj, az ből egy borzalmas csuszó-mászó állat kel k i ;
félig kakas, félig kigyó: ez a baziliszk. Akivel
apád teremtésit!
ez a szörnyeteg találkozik, szerencsétlen lesz
Már most a honvédeknél viszont, ahol a egész életében.
vezényszó magyar, a tiszt igy tanitja a sváb
Már a káldeusoknál és a zsidóknál voltak
legényt:
emberek, akik abban a liirben állottak, hogy a
— Tu, Michl! Yenn icli szak tir „Palra át", tekintetük megront másokat. Az ókori görögöknél és a rómaiaknál különösen a nagy pupiltann ker tich linksz ura! Haszt ferstand'nV!
lája vénasszonyoknak volt ilyen veszett hiriik,
akiket a rómaiak strigák-nak
(a strix = fülesbagoly szóból) neveztek. A boszorkányt az olasz
nyelvben is strega-n-dk mondják. A mai római
nép azt tartja róla, hogy a rossz lelkiismeretű
emberből csúfot üz. Háztetőn lakik s az ablakon át repül a szobába, leráncigálja a takarót
az alvóról, a lustálkodónak a gyomrára ül, de
különösen a nyelves öregasszonyokat szereti
boszantani.
... ,
A boszorkányokon kivüí erősen hisz a római
köznép a lélekvándorlásban.
Egy olaszországi
utazó irja, hogy a szállójának a kapusa, valahányszor szamárqrdjtást hallott, mindannyiszor
megremegett s egyizben, midőn nagy esőben a
x Szeged szeptemberben. Szeged város szálló előtt egy szamaras kordé állt meg, saját
közigazgatási bizottsága szombaton délután, köpönyegét teritette a lucskos állatra. Az utazó
Lázár
György dr polgármester elnöklésével, végre is megkérdezte tőle, hogy honnan van
ez a tisztelet és részvét a füles iránt, mire a
ülést tartott és beszámolt a város közigazga- kapus mélabúsan igy világosította föl:
tásának szeptember havi állapotairól. A főorvos
— A szegény boldogult apám életében nagy
bejelentette, hogy kolera Szegeden egyáltalán szamár volt s biztosra veszem, hogy a lelke
nem volt és nincs, sőt a város közegészsége ilyen állatba került.
lényegesen javult. A pénzügyigazgató jelentése
Akit a gonosz tekintetű ember megrontott
szerint a mult hónapban 133.109 korona 98 fillér a szemével, legyen akár hivatalnoki, művészi,
állami egyenes adó és 303 korona 67 fillér had- irói, vagy bármi más pályán, az ostoba római
nép hite szerint soha sem fog kardért csinálni
mentességi díj folyt be. A többi szakreferens és a szerelmében Sérti lesz szerencsés. A jettajelentése semmit sem tért el a szokásos sab- tura ellen — ahogy az olasz a megrontást
nevezi — leghatásosabban ugy lehet védekezni,
lontól.
ha az ember koráílt visel a nyakán, de ennek
csak akkor van igazi értéke, ha az utcán
találták.
. . . . . . .
Egyéb apró babonás "hit számtalan él a nép
Á r j e g y z é k i n g y e n és b é r m e n t v e
körében. Igy például néni szabad a cipőt az
asztalra tenni, tükröt összetörni, olajat kiönteni, mert ez mind szerencsétlenséget hoz.
X
Minthogy a boszorkányok ősi Szokás szerint
•S
kedden és pénteken gyűlnek össze a HeneventoE
erdöben, a római köznép ezen a két napon
-=
íölcsérnélhlili íüflélüi amerikai tölcséres
sem esküvőt nem tart, sem útra nem kél.
su
b e s z é l ő g é p e k és z e n é l ő g é p e k
s
Ha kora reggel pappal, szürke lóval, vagy
X
legolcsóbb beszerzési helye. Az
púpos férfival találkozik a római, nagy szerenM
összes hanglemezeket raktáron
csének tartja. Akivel azonban három pap jön
4.
tartjuk. 25 cm. nagy dupla hangN
egyszerre szemközt, nyomban visszafordulhat,
35
lemezt 2*50 fillérért árusítjuk.
mert minden lépése szerencsétlenség. Nagy
>9Í
fa
Pathe nagy dupla lemezek 4*50
baj az is, ha valaki púpos nőt lát s ilyenkor
nem segít más, mint az ókori recept: köpni
fillér. Állandó uj felvételek. A
£B
kell egyet. A púpos férfi, amellett, hogy szelegfinomabb
varrógépeket és kea
rencsét jelent, nagyon irigylésreméltó, mert
rékpárokat
legjutányosabban
áru93
tolongásban a legszebb hölgyek törik magukat,
©
sítjuk. — Nftgy mechsnTKm javilii-mielyi
N
hogy felsőkarjukkal.púpjához érhessenek. Erről
»
még sok úrinő is .azt hiszi, hogy egész életére
X
SS
szerencsét lioz.

Használt ön már
BABÉR-SÓSBORSZESZT?
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Oroszlán-utca. — Telefon 59.

Az összes alkatrészek kaphatók! .
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Á r j e g y z é k i n g y e n és b é r m e n t v e

Oszi uri divatújdonságok m i

Szende és Vadas
Kelemen-u. 7. Telefon 810

CS A szellemek tanácsa. Newyorkból jelentik : Legközelebb 'érjlekeg örökségi pört fognak
tárgyalni li brpoklyni N. J. Surrogate's Courton.
Róbert A.. Thompson
brooklyni papirgyáros
örökségéről van szó, aki ez év juniusában halt
meg hetven éves korában. Az öreg ur négy
hónappal a halála előtt feleségül vette egyik
csinos iróg'ép'-kisassfconyát, aki kerek negyven
évvel volt 'fiatalabb nála. Az özvegységre
maradt fiat'al asszpnyt .a yégrendel.ot fölbontásánál kellemetlen meglepetés érte: Thompson
gyáros a két fiának és unokájának hagyta két
milliót meghaladó vagyonát. Az unoka pedig
nem más, mint Merton Eunk dr felesége,, a kiváló szellemidéző. A kitagadott özvegy most
megtámadta a végrendeletet, mert, állítása
szerint, Thompson azt mondotta neki a halálos
ágyán, hogy ráhagyja a vagyona felét. Az örökösödési pör megindult és a Thompsonné ügyvédjétől átkutatott iratcsomóból kiderült, hogy
Thompsont az unokája rendszeres szellemidézésben látta magánál és a megidézett szellemekkel olyanokat tolmácsoltatott az öregnek,
melyek arra indították, hogy ifjú feleségét kitagadja az örökségből.
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^ Az októberi meteorhnllás. É hónap füásodik felében alkalmasint nagy meteorhullás
lesz, mely a Halley-üstökössel hozható kapcsolatba. Október tizennyolcadikán ugyanis a föld
közelébe ér az üstökös pályájának, ahol az éz
év március li3—15-iké között áthaladt. Természetes, hogy az a csalódás, amely bennünkét a
Halley-iistökös részéről ért, a meteorjai iránt
is bizonyos bizalmatlanságban tart bennüúket:
nem hiszünk már a Halléy-üstökösnek! Hiszén
már május 5—6-ikán is vártuk ezeketa météórokat, de még léghajóról sem volt sikere» a
megfigyelésük. Akkoriban Todd
tanár az
Amherst-csillagvizsgálóból szállt föl léghajóval,
de egyetlen meteort sem látott, bár az ég téliesen tiszta volt. Most mégis ugyanéz a tudós
figyelmeztet arra, hogy a Halley-meteorok riiégligyelése október második leiében több eredménynyel kecsegtet, bár a megügyéléét a holdvilág hátráltatni fogja. A nemrég elhunyt
Schiaparelli teóriája szerint az üstökös pályáján változó sűrűségben meteorok vannak elszórva. Nem lehetetlen tehát, hogy az üstökös
pályájának az a része, amelynek közelébe most
értünk, nagyobb mennyiségű meteorral népés,
amelyek azután a föld légkörébe jutva, láthatóvá lesznek. Sőt épen nem közönséges látványban lenne részünk, ha a Jöhattnesburgbáti
e liónap harmadikán látott méteor ennék á
meteorrajnak az előhírnöke lett volóa; ez
ugyanis olyan ragyogó volt, hogy ilyen meteort
sohasem láttak. A város utcáit nappali fénynyel világította be és a nézőket egészen elvakította ragyogásával, bár körülbelül kétszázötven kilométernyire fütott le. Az eget teljés
három percig tartotta teljes világosságban. A
fénye hasonlított a hadihajókon használatos
nagy fényszórók vakitó fényéhez. Minthogy ez
az égi jelenség esteli kilenc órakor tünt föl,
sok nép volt az utcán. A négereken nagy félelem vett erőt, mert azt hitték, i t t a világvégé.
Hol k a p j a a z ember a náthát. Egy
angol újságban olvassuk a következő nem mindennapi statisztikát. Egy angol ur, ákiuék
egyéb gondja nem akadt, az emberiség javát
és a tudomány fejlődését tartva szem előtt,
följegyezte tiz esztendőn át, hol, hogyan és
mikor szerezte azt a százhárom náthát, átniben tiz év leforgása alatt részé volt. A százhárom közül tizenhat súlyos, harminc középszerű és ötvenhét könnyű náthája volt. Azt
mondja, hogy hideg lábak, nedves ruha és éjjeli hülések okozzák főleg a náthát, majd részletezi a százhárom esetet a következőkben :
Öt esetben a színházban, hat esetben a templomban szerzett náthát. Kutyáktól és macskáktól kilencszer, házbeliektől tizszer, a munkahelyén tizenötször vonaton, villamoson, omnibuszon liuszonkétszer, végül az utcán huzattól,
portól, széltől huszonnyolcszor érte el a náthás tüsszögés. Az ajánlja tehát, hogy aki el
akarja a náthát kerülni, az óvakodjék ezektől
a helyektől. Azt azonban nem mondja, hogy
miként lehetne az ilven óvakodást keresztül
is vinni.
Az a m e r i k a i férj joga. Sok bizarr dolog
történik tul az Óceánon, az újvilágban. Általánosan ismert dolog, hogy az amerikai aszszony a harisnyájában tartja a kincstárát és
kézi pénztárcájába csak a legszükségesebb és
előre kiszámított aprópénzt teszi. Ebből áztán
sokszor igen komikus jelenetek kövétkézriek,
mert az előirányzott összeg kevésnek bizonyul.
És mit tesz ilyenkor az amerikai lady? Egyszerűen lehajol, keze néhány pillanatra eltűnik
a szoknya rejtelmei alatt, azután — nos azután
— felülről lefelé jó mélyen belenyúl a harisnyájába, ahonnét ügyes kézmozdulattal élöhalászszá
a harisnyába rejtett fokirtcstárt. Már most a
bonyodalom ott kezdődik, hogy á miaszek, akik
rendszerint minden pénzt eldugnák a miszterék
orra elől: a harisnyának ezt a Széntségét és
sérthetetlenségét — mindannyiszor, ahányszor
pénzről van szó — szigorúan ki akarják terjeszteni férjuramékra is. Egy ilyen ügyben jélent meg a napokban, mint az amerikai *Szabadság" irja, egy newyorki bankhlvaíalnok
Brody biró előtt, keserves hangon panaszolván
el, hogy felesége a harisnya titkaira vonatkozó
tilalmat vele szemben is a legszigorúbban alkalmazza.
— Hiszen — mondotta szomorúan a bankhivatalnok — ami a harisnyának a formai
és szépségtani oldalát illeti, azzal már neih
törődilém olyan sokat, cSak az a bökkenő,
hogy a feleségem itt tartja az utolsó cérltig az
én keserves keresetemet és nekem még cigarettára valót sem akar juttatni belőle . . .
— Well — fordult most a biró az asszonyhoz
— hát hogy áll ez a harisnya-ügy?
— A férjem azt vitatja — mondta az aszszony — hogy bármikor joga van a harisnya
iránt érdeklődni.
— Hát . . . hát — felelte némi habozás után
a biró — ez körülbelül az ő férji jogaihoz tartozik.
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— Igen? — kiáltotta most liarcrakészen,
fölcsattanó hangon a missz — a biró ur azt
állitja, hogy mindig . . . hogy akkor is, mikor
pénz vau benne . . . és . . . és akkor is, amikor nem csakis a pénz miatt érdeklődik a harisnya iránt! Hát jól van, próbálja ön ezt az
elvet alkalmazni odahaza a saját feleségével
szemben.
A biró szemmelláthatólag zavarba jött a saját feleségének az említésére, ugy, hogy még
a felületes szemlélő is észrevehette, liogy
milyen kellemetlen
emlékek támadnak föl
benne.
— Próbáljam meg a saját feleségemmel szemben — mondogatta ijedten — hát hiszen van
benne valami, hogy nagy különbség, ha pénz
van a harisnyában és ha csupán a pénz miatt
érdeklődik a férj . . .
Itt aztán nagyot sóhajtott és kimondta a
szentenciát, hogy a pénzes harisnyához csak
akkor van joga nyúlni a férjnek, ha a missz is
megengedi. A férj fölebbezett az Ítélet ellen.

TUDOMÁNYJRODALOM
Napkeletről.
Különös ősztön az, ami idegen földre üzi a
magyart. Sajátos lelkük van azoknak az embereknek, akik Keletre vágynak. Kelet ekszotikus
vidékei, a keleti költészet és nép vonzza lel.
küket. Ők nem Nyugat modern levegőjébe, ha.
nem Kelet vadságába, pusztaságába vágynak.
S csakugyan sokan vannak az élet hajósai köíött, akik szivesebben mennének idegen, soha
nem hallott tájék felé, mint Párisba vagy Berlinbe, ha módjuk volna. Jobban érdekli őket
Buenos-Ayres, vagy Tobolszk a nyugateurópai
modern világvárosoknál.
Pröhle Vilmos is ezek közé a világjárók közé
tartozik. A nyíregyházai tanár a kolozsvári
egyetemen sok érdekes dolgot mondott el hallgatóinak : turáni nyelvészeti előadásain. A keleti
nyelvek iránt érdeklődők ma már inkább a
Pröhle, mint a magyar-kabard nyelvrokonságot
hirdető Bálint Gábor előadásaira iratkoznak.
Napkeletről
a cime annak a vaskos könyvének, amely most hagyta el a sajtót. Napkeleti
tájakról ir benne törtértelmet, népköltészetet,
jellemrajzot, ad leírást vidékekről, intézményekről és szokásokról. Pröhle stílusának megvan
az az elevensége, hogy Írásait élvezni tudjuk
egyaránt, akár Ito márkiról, Japán nagy államférfiáról, akár Juszuf Zijáról, az ifju-török lapszerkesztőről emlékezik meg.
Könyvében tulajdonképen öt rész van. Elseje
és leghosszabb része Japánról, Japán népéről,
egyes kiválóbb történelmi alakjairól szól. A
második rész Baskiriáról ad egy-két jellemzőt.
A koracsáj-föld és népe egy fejézet s megint
bővebben olvasunk Isztambulról és török dolgokról. Végül Kemál be-jnek, a mult század
nyolcvanas éveiben elhunyt irónak nagyhatású
drámáját, az ötfelvonásos Gülnihált,
találjuk e
napkeleti könyvben.
Kd.
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érdeke, hogy hangzatos jelszavakkal eltereljék
a népet a haladás útjáról, minduntalan nacio'
nalista elméleteikkel állnak elő. Némelyek tak"
tikából, némelyek jóhiszeműen futnak a fantom
után s az ország rohan a lassú végenyészet
felé. A polgári közvélemény még csak ébredezik. Domokos László könyve a polgári radikálizmus elméletének fényes bizonyítéka. Anélkül, liogy a benne fölvetett eszmékkel és gondolatokkal bővebben foglalkoznánk, megállapíthatjuk, hogy Magyarország jelen és jövendőbei1
politikusai, államférfiai és ujságirói a Domokos
László könyvéből sokat, nagyon sokat tanulhatnak, bár nincs nekik ajánlva.
KtU

KÖZOKTATÁS
-f- A szegedi elemi iskolák. Az állam pár
éve átvette Szeged városától a tanyai iskolákat s azóta a város a külterületen számos uj
iskolát létesített az állam részére. A város
azóta folyton kéri a közoktatásügyi kormányt,
hogy vegye át és államosítsa a belterületi
elemi iskolákat is, ez a kérelme azonban mindeddig meddő volt. Legutóbb is fölirt a tanács
a belterületi elemi iskolák államosításáért, de
a miniszter azt felelte, hogy a költségvetésen
kivüli állapotra és arravaló tekintettel, hogy a
közel jövőben remélhető fedezet máris nagyrészt le van kötve, a kérést ezidő szerint, sajnálatára, megfontolás tárgyává nem teheti.
Lázár
György dr polgármester utasította a
városi tanács közművelődési ügyosztályát, hogy
ezt az ügyet egy évig tartsa nyilván.
+ A Szegedi Nőiparegyesület október hó
20-án délután félőt órakor tartja közgyűlését a nőipariskola helyiségében. Tárgy: Zárszámadás. Évi
jelentés. Költségelőirányzat. A választmány
kiegészítése. Esetleges indítványok. Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen lenne, az
uj közgyűlés napja a hírlapokban közöltetik.

NYILTTÉR.
E rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget sem
a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal.

X 2 U K 0 M E T B G S E Q ELLEN
speciális ; qyóqvital.
. . ,
KÖHÖGÉST, R E K E D S E G E T . IDÜLT GYOMOR E S
HÚGYSZERVI BAJOMAT

GYÖKERESEN

?GYOGYlT.,

Sztojkai lugos-sós savanyúvíz rekedtség.
köhögés és nátha ellen. Cukorbetegségeknél
speciális gyógyszer.
í o h U n r
¡áSlOS
Egyedüli elárusító:
^vWIfllIV
Jtmua

fűszer- és csemegekoreskedő cég Szegeden,
• A m a g y a r i m p e r i á l i z m n s . Valamikor
Hoitsy Pál az ő Nagy-Magyarországát
Magyar_
ország jeles és jövendőbeli újságíróinak, poli.
tikusainak és államférfiainak ajánlotta. Aján.
jotta azzal a célzattal, hogy merész terveinek
híveket szerezzen. Mert, ugyebár, szép ábránd,
kép az, ha valaki Magyarország déli határáuj
a Balkán-hegység gerincét látja.
Hatalma a
magyar impérium, benne nem is harminc millió,
hanem jóval több millió magyarral... Domokos
László a magyar imperiálizmust magyar betegségnek mondja s ebben a kifejezésben benne
van könyvének vezérgondolata. Magyarország
kulturálatlanságának, gyöngeségének és min.
den téren való elmaradottságának oka a magyar imperiálizmus körül folyó játék. Akiknek

Szegedről elköltözünk!
Ez okból a berendezés eladó, a helyiség január l-re kiadó.

Főraktár Szegeden a

Szegedi Délvidéki Általános
Fogyasztási Szövetkezetiiél.

TÖRVÉNYKEZÉS
§ A rikkancs-költő kírálysértési p ö r e .
Bakti Gyulát, az éjjeli kávéházak ismert rikkancs-költőjét, március negyedikén a fővárosi
V. kerületi kapitányság kihágásért elítélte.
Amikor levitték a fogházba, elkeseredésében
Laky Elemér rendőrfogalmazó és Dienes József
670. számú rendőr előtt sértő szavakkal illette
a király személyét. A rendőrség följelentésére
a királyi ügyészség Bakti Gyulát királysértés
vétségéért fogta pörbe. Mára volt kitűzve ebben az ügyben a főtárgyalás Bakonyi
táblabíró
elnöklésével. Minthogy azonban Bakti Gyula
nem jelent meg, a bíróság kénytelen volt a főtárgyalást elnapolni és elrendelte a vádlottnak
a legközelebbi tárgyalásra leendő elővezettetését.
§ Az á r u l ó fénykép. Budapestről
jelentik:
Orosz
Andrásné szakácsnő hosszabb időn
át lopta gazdáját, Jeremiás
Jenőt. Rengeteg mennyiségű és értékű ruhanemű veszett el
a szakácsnő kezén s a gazdája ezért lopás
miatt föl is jelentette. A vizsgálat folyamán
azonban a szakácsnő konokul tagadott és ezzel
szemben a károsult vezérigazgató nem tudott
semmiféle bizonyítékot sem szolgáltatni a bűnösség mellett s így az ügyészség nem vállalta
a vád képviseletét. Nemsokára azonban váratlan fordulat történt. Az igazgatónak véletlenül
a kezébe került egy képeslevelezőlap, amelyen
a tolvaj szakácsnő azokban a ruhákban van
lefényképezve, amelyeket gazdájától lopott. A
károsult igazgató jogi képviselője erre átvette
a pótmagánvádat és becsatolva ezt a fényképes levelezőlapot, a vizsgálatnak újból való
fölvételét kérte. Orosz Andrásné most már nem
tagadta a lopást és beismerő vallomást tett s
a pótmagánvádló vádiratára a büntetőtörvényszék vádtanácsa ma lopás miatt vád alá helyezte őt.
g Megrabolt hagyaték. A tavaszszal meg.
halt Budapesten Grabner Anna elvált asszony.
Az elhunyt fia, ifjabb Szikosi
Aladár, nemrég
följelentést tett a budapesti ügyészségen, hogy
anyja nővére, Grabner Katalin, anyja hagyatékából ellopott egy tizenötezer koronás takarékkönyvet. A törvényszék vádtanácsa Grabner
Katalint ma vád alá helyezte.
Biztos hatású szer a
Franki-féle HAJSZESZ

Kitűnő szeplő stb ellen a
Franki-féle SEftAíL-CRÉME

HAJHULLAS

ARCZSZÉPITÖ

ellen. A hajkorpát eltávolítja. Kis üveg 1
kor., nagy üveg 2 kor.

Ártalmatlan ! 1 tégely
ára 1K. Hozzávaló szappan 70 fill. Pouder 1 kor.

Kapható

F I Ú I M l ANTAL

Felsőváros,

SZEGEDEN,

gyógyszer-

Szt. György-tér.

I n g a - , fali-, s e r k e n t ő - , d i s z ő r á k a t és z s e b ó r á k a t a s a j á t beszerzési á r a k o n b o c s á t j u k a v e v ő k ö z ö n s é g
rendelkezésére!!

Weisz J. Hugó és Társa

1»
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OGAK
Lukács Imre fogmtiterme
a berlini, fogtechnikán oki. képesítve

: OsbWIS'üIm 1, Sittnfi-fir ssroh. Prosniii-íiai.

' ugyanott folyó hó 17-én, hétfőn délután hat
órakor tartandó értekezleten jelenjenek meg,
ama métermázsánkinti árak közlése védett,
melyek mellett , a szövetkezettel szerződési
viszonyban álló nagykereskedő-cég a magvakat
a termelőktől átveijni köteles. Ugyan e .cég
adja az első vetőmagot s szakértőiét díjtalanul
küldi ki a termelők telepére, a szükséges utasítások megadása végett. Hogy a szerződések
a termelökkel mielőbb megköthetők legyenek;
a bejelentések á napokban 'megteendők. " *

1,910 október, 1,6
egy korona negyven fillér, tejföl literje egy korona, tej literje huSz-huszonnégy fillér, egy
kiló kenyér hüsz-huszonhat fillér, sertéshús egy
korpna nyolcvan fillér; marhahús egy korona
ötven fillér, borjúhús'két korona negyven fillér,
juhus egy korona, tiz fillér, zsír egy korona
nyolcvan fillér volt kilónkint. A sovány liba
párja kilenc kóróSa^-á hízott'liba darabja tíz
koronáért kelt. A csirke ára páronkint egy
kprena nyolcvan fillér és három korona kost
váltakozott.' - - •
.
• .'A • •
(—)1A n a g y k i k i h d a — a r a d i vásni. "A nágykikinda—aradi /helyiérdekű vásut nagykikifda—marösparti vona'lrész'é-nek és .lovrih—zsombolyai
ögszekötő' szárnyvonalának mütánréndőfi.'; bejárását a kéresEédel'e'mügyi miniszter-, ö^tpbér
17 -ere rendelte el. A nagykikinda—rnyeroi, tizen"
hat- kilóméteri hosszú szárnyvonalat tudvalevően

' (—) A gyékényfoné-ipar védelme. Az aradi
kultúrmérnöki hivat altól ma á következő átirat
érkezett Lázár György dr szegedi polgármesterhez: A házilag űzött' gyékényfónó-ipar jelenlegi
válságos állapotának megjavítása érdekében,
felsőbb rendeletre, a jelenlegi gyékénytermö
. (—) .ÖKSzágos barnmfikli'iHítás Szegeden. helyeket óhajtanánk fölkutatni s ahol ezek
A. szegedvidékí baromfi- és házinyúl-tenyésztők termése vízhiány miatt.csökken, ezen hátrá- már májusban: átadták a forgalomnak..-"A; most
egyesülete október hó 22—26-ik napjain renmegnyita'nrló vqnalrészek,-,között;a 'va.suth'álÓ3át
dezi Szegeden, a Horváth Mihály-utcai ..Kabaré" nyon kívánnánk segíteni. Tisztelettel kérem
fővonalából, :N.a'gykikinclátői- * a " Mafös partjáig
összes' fedett helyiségeiben és a szomszédos tehát szives értesítését, hogy a város birtokán
reáliskola udvarában ezidei országos baromfi-, hol vannak jelenleg gyékénytermelö területek, terjedő -'negyvennyolc kilóméter'" "hosszú vónalgalamb- és házinyúl-kiállítását, a magyar királyi mennyire becsülhető ezeknek évi jövedelme és résztés a L'ovrinból Zsombolyára-Vézétöjhtfsíphipldmivelésügyi miniszter ur és Szegéd szabad
termése, ezeket bérlet utján, vagy örök árovn
nyolc kilométer hosszú, összekötő vonalat, fogkirályi város anyagi támogatásával, gróf Teleky
milyen föltételek mellett lehetne megszerezni, ják forgalomba helyezni. A fővónalnak.a Marps
Józseíné, báró Lipthüy
Frigyesné és Gerliczy
Ferenc báró védnöksége és Kelemen Béla dr, mely területek azok, ahol . viz-odavezetés,-vagy partjától Ujaradig menő, harminchét kílo*m.éter
É.eöfi .Iván. Lázár György dr, Bagáry
Kálmán ártézi kutak segélyével lehetne a gyékényter- hosgzu befejező része még nem készült-el,> de
és Bőkor'Pál
diszelnöksége alatt. Holnap zá- mést szaporítani? Szeged város területén ma
november-, végére .ennek a.megnyitása is-várródnak a bejelentések és már eddig annyi állat
van bejelentve, hogy a rendező-bizottság már már alig-alig foglalkoznak gyékényfonással, a ható, Az.aj vasat folytán e vonalnak -Aradról
nem tud megfelelő helyet a kiállítók rendelke- várossal határos Tápé község lakossága azon- a Torontáimegye déli részébe,.Nagy.jbecsKer.efkre
zésére bocsátani, Az ország minden részéből ban majdnem kizárólag a gyékényfonásból • él- és: Panc-sóvárá :irá.nytí.ló;;tra'nzi.tó-fprgalöm;szémérkeztek, bejelentések; így: Budapestről, Kólozs- A tápéi gyékénytermelő helyek megjavítása pontjábó'l jelentős szerépé lesz, Kjűlönösea fonvárról, Aradról, Mezőkováosházáról, Békésről,
a:z UjaVád es Perjamós
Szolnokról, ;Kassáról,. Nagybecskerekről, Debre- nagy örömére lesz a tápéiaknak s közgazdasági tos-az ; emlitet't vönaíhak
:
cenből stb. Ki lesz állítva: emdeni liba, magyar szempontból nagyon előnyös lesz Szegedre is^ közötti,' ¿egyvenkét kilométer hosszú _'-ró.?ze'»
liba, pekingi kacsa, fútó- és pézsma-kacsa, vad- ha a régi gyékénytermö helyeket feljavítják mert ez a Máv,-nak megnyitja Perjámos-^Válkacsa; huszonegyféle galamb, tizenkilencféleházi- és fölfrissítikkánon át Erdélyből " Szegednek'. a .kp.zvéflQn,
nytily-gyöngytyúk, páva, pulyka' és többféle fajforgalmat
is, ami főképen .a zsilvÓIgyi -.azénnek
,
(—)
A.
Magyarországi
Kereskedelmi
II
ta?
baromfi. .Eddig már több mint kétezer baromfi
zók
Egyesületének,
szegedi
keyuleíe
folyó
hó
fog
még
.nagyobb
píaco^ teremteni
••-.•-. -.
van; bejelentve. Nagyon érdekes, - hogy gróf
Teleky Józsefné, a Baromfitenyésztők Orszá- kilencedikén, Hóltzer Tiyádar elnöklete!mellett,
gos Egyesületének elnöke, külön száz korona választmányi ülést tartott.,; amelyben „ ellíatár
pénzdijat bocsátott rendelkezésére az egyesü- rozta,- hogy a folyó évi november hó hu.s?'a'di-'
letnek, a kisgazdák jutalmazására. A Baromfi- kán, Budapesten tartandó házavátási éé zászlótenyésztők OrszágosEgyesülete pedig különbpiő szentelési ünnepségen a tagok-nagy'részvételéérmekét ajánlott föl díjazásra. Ugyanígy kap a vel megjelenik s a fölszentelendő egyesületi
kitűnő hanggal.-- Kaphatók: -3. A. 5,- 6, 8„ ío: farttvíéH
rendező-bizottság három .nagyon értékes érmet zászlóra, Szeged város színeivel, szalagot illeszt. feljebb.
Hangverseny-hegedűk 20 fáriutio! . fjiijebb.
Komis,
Béla
dr
titkár
előterjesztésére
a
váa Wyandottes Tenyésztők Egyesületétől is. A
a
lasztmány
elhatározta
továbbá,
hogy
a-koronaIskolai
is.
«»«»o^iSeaif.JWf
H ' • s whu*
kiállítandó állatok október Jió huszadikán értemplomi- [¡arrJinniMJIlílk
IHwIHHUlUn kedvelOT
iiar.rjBSfc&ífr,
értéknek
a
mindennapi
életben
és
a
kereskekeznek még és huszonegyedikén délután lesz a
Í ^ ^ S i p l r . öi szerkezeid ciÉ**lp»k;
bírálat megejtve, amikor is a kiállítás a helyi delmi forgalomban váló'általános és kötelező, legjíh-íiJátb
l-'angtartó szerkezetté], .pedál n^lkut ^O fftEmttM
sajtó képviselőinek is be lesz mutatva. Októ- használata érdekében,\ ügy, miként az Ausztriában
miniszteri
rendelettel
szabályozva
van,
a^Fo^ftífwiUb.
Fonográf és Gramofon •
ber hó huszonkettedikén, délelőtt tiz órakór
- íiraktjn.. Hcn>e-rok ,vs
- a 'ílMg^glesz' az; ünnepélyes megnyitás, amelyre a véd- kereskedelmi- és iparkamarához a megfelelő, Je^iutíoyoÉ^bb
hireaébb ia«TÍaztftn«á ie!íéti№«ir, Tiiis rál>t;ir kirátó
intézkedés
megtétele
végett
átír,
nemkülönben
nökök személyesen eljönnek. A rendező-bizott(rrártmányu u] és ^Jfti>í)t(f,!'aíó)ÍááJ(j?ák. Téa 'j,íJÍilt5á'ái<Sb>p.ri'.'
Régi zofico-álc ÉS; egy?b I.ianC:£3ei-ok dijakra becséi-éíiéíA-ek.
ság najj-nap után fá,radpz a kiállítás sikerén és a Szegedet érintő és innen . induló vonatok
Zóugora köJcs'ónití Intését* Teljes
ieuekarók
jobb
csatlakozása
és
összeköttetése
iránt
fölrelése kedv&zu teltételek. jAelleít- ríornászati t-s kossííi dobok
reméljük is, hogy hasonló kiállítás még nem
terjesztést
intéz
és
tagjai
részere
.a
városi
dus;váli2itékban.;
. '
vói't Szegeden. Jedlicska Béla dr elnöklete alatt
a rendező-bizottság elhatározta, hogy a kiállí- színházban két helyet bérel. A. választmány
tás alkalmával tombolajegyeket bocsát'ki har- határozata folytán a tél folyamán több fölminc filléres arban s az így befolyandó összeg- olvasó- és társas-estél'yt rendez, amelynek első05. ÉS'lór. Bívsfi; feüasBfgfÜr^MS«'
hói .fajbaromfiakat vásárol a kiállítóktól és azo- jét folyó hó huszonharmadikán délután Öt érakor,
a
Tisza-szálló
kistermében
tartja
meg.
Ez
Képes írjefn'zéket (rfiinden cikkről kilón)' ingyen'iwdiink, csak
kat kisorsolja. Végül megemlítjük még, hogy
rreg keli jmi, h'cgí mif^lís ls«-Dg«i;itri[il'jtcivúattf&K''í>iSxjegyaék
Gerliczy Ferenc báró egy, öt pávából álló csalá- alkalommal Bittó Márk fog . a szegedi paprika
védelméről
fölolvasni,
m-ig
Komis
Béla
dr
.az
dot is ki fóg állítani, mely méltó büszkesége
északi tengerpart kereskedelméről és kultúráleáz a kiállításnak.
járól tart szabad előadást, A tagok részére,
(—) A hordéjelzés* A'kereskedelemügyi mi- szolgáló kedvezményes bérletjegyek folyó hó.
niszter az. alábbi rendeletet : adta ki és küldte huszadikától már igénybevébetők. Jelentkezni
meg az összes törvényhatóságoknak • és más Kornis Béla dr titkárnál (Kárász-utca 6 b) lehet.
a»-, a •>». aIIa
illetékes fórumoknak:
(—) A bőr d r á g u l á s a . A bőráruk ujabb"
HANGLEMEZEK:!
. A hordók jelzéséről szóló 1908, évi 107,230- drágulásakövetkeztében, mely száz kilográmmonA
LKATRÉSZEK!
számú kereskedelemügyi miniszteri rendelet
kint körülbelül negyven-ötven koronát tesz kj,
o VALÓDI IMPERÁTOR
ötvenhetedik szakaszát, Horvát-SzlavonprszáSzövetsége a szíjgökat illetőleg, Horvát-Szlavon- és Dalmátor- az Osztrák. Géps^ijgyártók
STÜZSZERSZÁM!
szágok bánjával egyetértöíeg,' a következőké- gyártmányok árának fölemelését határozta; el,
¡ E B L Á M PÁK!
pén egészítem ki: A fémből készült hordók jel- Egyelőre agépszijak árát kílogrammonkint hét,
Jótállás mellett, Magyarországon le^ol;'
zésére' vonatkozó az a rendelkezés, hogy ily korona ötven fillérben állapította meg,' rövidesen
csöbfcan kaphatók. Részletfizetésre is:
hordók csakis akkor jelezhetők, ha bfelülről azonban e jegyzés : tetemes emelkedése vár/
ónozva vannak: nem alkalmazandó azon vasKönyökNnyári nagy. ,
ható. A német bőripari szaklapok is a szijhúrdókra,
amelyek kizárólag szesz 'Szállítására
raktárában Ö Lpjii, . ufta 3: .
és eltartására szolgálnak, amennyiben ezek bőrök (crouponok) drágulásáról adnak hitt,'
jelzett, kijlörilégés rendeltetése a Magyaror- amely emélkedés a külföldi nyersbőraukciók,
KjÉrjén: tnggen itagy képes- 'árjegyiékef!;-•
szágon jelzés alá kerülő hordókon „¿¿ess" szó- állandóan szilárd irányzatára vezethető vissza
val, a. Horvát-Szlavonországokban jelzés alá Mindezek alapján a magyar gépszijgyárosok is
BBBIiBBPB'BBÍÍBKB.BBÉ9B(IBBBBBBB9BBB(iBB>
kerülő hordókon pedig „zesia li
szóval jelölte- abban a kényszerhelyzetben
vannak, hogy
tett meg a hordójelzési adatok fölvételére szoljegyzéseiket a nemzetközi piac általános áraidgáló féihtáblácskáh. Az ily jelzéssel ellátott,
H A S Z N Á L T ÉS^ t ' j : ' é
belülről ónozatlan váshordók tehát jövőben jel- nak megfelelően állapítsák meg, illetőleg fölemeljék.
•
zésre elfogádahdók.

KÖZGAZDASÁG

Sternberg Ármin ésTest^ere

ifi Jtt

(—) F ö l h í v á s v e t ő m a g termelésére. Az
idei magtermelési kísérletek szép eredményére
hivatkozva, a Kertgazdák . Országos Szövetkezete fölhívja mindazokat, kik bab-, saláta-,
hagyma-, hajnalka-, hónaposrétek-,' kapor-,
majoranna^ metélőpetrezselyem-, pastinak-, pha-.
eéli-, rezeda-, takarmányrépa-, sárgarépa-, turbolya- és uborka-magvak szántóföldi termelésére vállalkoznak, hogy szándékukat a szövetkezét irodájában (Szeged, Deák Ferenc-utca
buszonötödik szám) mielőbb jelentsék be s az

(—) A piaci á r a k . A szombati hetipiac igen
forgalmas volt. Több, mint ezer tanyai kocsi
szállított be. élelmiszert a városba, A kérésiét
is nagy volt s.ig.y az árak magasra szöktek:. továbbá: füzetek, írószerek, levélpapírok,
Száz darab káposzta .'kilenc, korona, egy mázsa :
krumpli négy korona, csemegeszőlő . kilója ö.t-: képes levelezőlapok minden kivitelben kapveu-hatvan fillér, a borszőlőé huszónhat-hu-. hatók. Iskolakönyvék'.'bekötését'olcsón Vállal
szonnyolc fillér, az alma kilója harmincnégy
fillér, vöröshagyma hét korona hüsz fillér, fokhagyma harminckét korona, sárgarépa hat ko-^
róna ötven fillér mázsánkint, egy kiló túró a gyermelcÍát5ZQval szemben, Vajda Jiríre-palgia '

BURKUS

ANDRÁS
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REGÉNYCSARNOK.
A révész.
Írta Gatrielle

d'Annunsio.

II.
Amint donna- Laura odaérkezett a házhoz, ugy érezte. hogy nincs ereje belépni.
Tövább mént vagy húsz lépést; aztán viszszatért és megint elment a kapu előtt. Végre
mégis csak átlépett a küszöbön, felment a
lépcsőkön; 'megállt, ege'sz kimerülve, az előszobában.
A lakásban hangtalanul sürögtek, forogtak a háziak, amint ez már beteg mellett
szokásos. A cselédség lábujjhegyen járkált,
ide-oda vivé egyet-mást. A folyosón is susogva beszélgettek. • Egy kopasz, talpig feketébe öltözött s férfi ment át az előszobán, meghajolt donna Laura előtt és eltűnt.
Donna Laura végre megállított egy inast
és. most már határozott hangou kérdezte :
'
— Hol van a marchesa"?
-Az inas . tiszteletteljesen bevezette egy
szobába donna Laurát, majd eltávozott, hogy
bejelentse ,a vendéget.
A marchesa alakja most feltűnt az ajtóban.
Kövérkés, elhízott asszony volt, szürkülő
bajjal., A szeme t"éle>volt könynyel. Szó nélkül, zokogva' vetette magát barátnőjének
karjába. ,
Kisvártatva megszólalt donna Laura, fel
sém" vetvén szemét:
— Meg lehetne, néznem'?
Ahogy a szavakat kiejtette, össze kellett
szorítania állkapcsait, hogy úrrá légyen erős
részkétésén.
— Jé?! — mondta a marchesa.
A két asszony belépett a betegszobába.
Tompa félhomály. A levegőt orvosság-szagok
töltötték még. A „bútorok nagy, különös
árnyat vetettek.
Fóntahella marchése ott feküdt az ágyban
sápadtan, • tele ránccal és amint észrevette
donna Laurát,- mosolygott feléje. Halkan
mondta:
~ Köszönöm, báróné — és feléje nyújtotta verejtékes, langyos kézét.
Mintha hirtelen erőfeszítésre visszatért
volna öntudata. Választékos szavakkal bes?élt különböző dolgokról, mint akkor, amidőn
még 'égészééges volt.
¿De donna Laura a félhomályban oly heves,
könyörgő tekintettel nézett rá, hogy ő, megértvén, miről van szó, a felesége felé fordult:
— Giovanna. kérlek, készitsd el megint te
magad az orvosságot, mint ma reggel.
'A marchesa engedelmet kért barátnőjétől
és gyanutlanul hagyta el a szobát. A nagy
csöndben, amely az egész házban uralkodott,
hallani lehetett a lépéseit, amint távolabbról
és:távolabbról hangzottak fel a szőnyegenDonna Laura leírhatatlan mozdulattal hajölt az aggastyán fölé, megragadta a kezét
és -szinte szemével tépte le a szavakat a beteg ajkáról.
•íi Pentiben . . . Luca, Marino . . . felesége
is van már, meg gyerekei... háza i s . . . Ne
keresd fel. . . Ne lásd viszont! — hörögte
fáradtan a beteg aggastyán és a szeme tágra
meredt^ a félelemtől. — Fentiben . . . Luca
Marino... Semmit el né árulj neki... Soha!
"A marchesa visszatért az orvossággal.
Donna Laura leült; erőt vett magán. A
betég ivott;,a kortyok egymás után, szabályosidőközökben ménték lé torkán.
Aztán szünet állott bé. A beteg elaludni
látszott; arca még beesettebb lett; sötét,
mély, szinte fekete árnyékok árnyalták be
szemgödreit, az arcát, az orrcimpáit. a nyakát.
' Donna Laura • élbucsuzott barátnőjétől és
lélegzetét visszafojtva, halkan suhant ki a
szoháh'öl.
n.

'A-lugas alatt, a csöndes kértben az öreg
asszony visszagondolt mindenre. Mi lehet tehát most már az, ami visszatarthatja attól,
hogy viszontlássa a fiát'? Bizonyára volna
ereje bozzá, hogy ne ösmértesse fél magát
eiőtte; tudna uralkodni magán, nem árulná

el magát, nem. Megelégedne egyedül a viszontlátással, a fia viszontlátásával, akit csak
egyetlen egyszer egy napig tartott karjai
között, akkor régen, annyi, de annyi év
előtt! Megnőtt azóta'? Nagy már V És szép-e V
És milyen'?
És mialatt igy önmagát vallatta, lelke
mélyén még sem tudta maga elé idézni annak
az embernek a képét. A képzeletében ugy
élt most is, mint csecsemő és ő elűzött magától minden képet, amely másként mutatta
volna ; szinte kézzelfogható határozottsággal
maga elé varázsolta alakját és legyőzött
minden más fantáziabeli képet, amely helyére
akart tólulni. Nem tudta lelkét előkészíteni
a viszontlátásra s átengedte magát akaratlanul a bizonytalan, határozatlan érzéseknek.
A valóság érzéke e pillanatában hiányzott nála.
— Látni fogom őt! Látni fogom ! — ismételte magában, e gondolattól megrészegülve.
Körülötte mélységes volt a csend. A szél
meg-meghajtotta a rózsafák koronáit, amelyek, mikor a szél elült, újból felemelkedtek.
A szökőkút vizsugarai csobogtak, csörögtek
és villogtak, mint kardpengék a zöld lombok
között.
Donna Laura hallgatózott kis ideig. Ebben
a szinte ijesztő csendben most valami nagy,
megmagyarázhatatlan, aggodalmas előérzet
töltötte el a szivét. Még habozott. Majd megindult'az'uton, kezdetben gyors léptekkel;
Odaért, a rácsos kerítéshez, a rácsos kapuhoz, amelyet egészen befutott a galy, a virág ; megállt, hogy visszanézzen: majd kinyitotta az ajtót. Előtte ott terült el a rét,
amelyet a nap tüzes sugarai ragyogtak be.
A távolban Penti házai fehérlettek ki a kék
ég hátteréből, majd egy campanile, egy kupola, két vagy három pinea. Kacskaringózva
folydogált a folyó a lapályon és szinte érintette is már a házakat.
— Ott van ő ! — gondolta magában donna
Laura. És az anyai szív minden láza ott remegett szivében. Ujja éledve továbbsietett, a
naptól elvakult szemmel maga elé nézve és
nem törődve a forrósággal. Az ut egy részén
fasor kezdődött,, sovány kis nyárfák, amelyekből tücsökdrpelés hallatszott. Két mezítlábas asszony, fején kosárral, jött szembe
vele.
— Nem tudjátok, hol van Luca Marino
háza'? — kérdezte tőlük, legyőzhetetlen kényszert érezvén, hogy ezt a nevet hangosan,
bátran kiejtse ajkán.
A két asszony csodálkozva nézett rá.
Az egyik végre megszólalt:
— Mi nem vagyunk Pentiből valók, —
mondta egyszerűen.
Donna Laura elégedetlenül folytatta az
útját és már némi fáradtságot érzett szegény öreg tagjaiban. Szemét gyötörte az
erős napfény és már reszkető vörös pontokat látott táncolni a levegőben, Valami
könnyed szédülés most megzavarta gondolataiban.
Penti egyre közelebb és közelebb tűnt
fel. Az első zsupfedeles kunyhók már láthatóvá lettek a sok napforgó között. Kövér,
hatalmas asszony ült az egyik házikó előtt:
nagy testének szinte gyermekesen kis feje
völt, a szeme jóságos, a foga erős és fehér
és a mosolygása megelégédett.
— 0, signora, hová tetszik menni'? —kérdezte az asszony kíváncsian.
Donna Laura megállt. Az arca tüzelt
és a lélekzete el-élakadt. Az ereje fogvtán
volt.
— 0, istenem ! 0 istenem ! — sóhajtotta
és homlokát tenyerébe szorította. — Ó istenem !
— Signora, pihenje ki magát, — mondta
az asszony vendégszeretően és beinvitálta.
A szoba alacsony volt és sötét; kissé dohos és rossz szagú, mint az olyan szobák,
melyékben összezsúfolva több ember él
együtt. Három vagy négy meztelen gyermek, püffedt hassal, amely olyan volt,
mintha vízkóros volna, ott kúszott a földön,
csacsogva, veszekedve, miközben mindent,
ami a kezük ügyébe akadt, mohón a szájukhoz vittek.
Mialatt donna Laura ültében kipihente
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kissé magát, az aszony szünet nélkül csacsogott, karján egy ötödik gyerekkel, akinek
az arca maszatos és sebhelyes volt; a var
közül két nagy, tiszta kék szem ragyogott
elő, mint valami csodálatos mesevirág.
Donna Laura megkérdezte;
— Melyik a Luca Marino házaf?
A vendégszerető asszony egy rikitö vörös
házra mutatott, amely a falu végén állott, a
folyó mellett és melyet magas sudár topolyafák mint oszlopsor vették körül.
— Az ott, de miért kérdi'?
Az öreg asszony kihajolt, hogy megnézze.
A szeme fájt, szinte megsebezte a vakitó
napfény és a szemhéjai gyorsan, idegesen
le-lecsukódtak. De azért mégis jónéhány percig állott igy és nézett a messzeségbe, nehezen lélegezve, anélkül, hogy csak válaszolna
is, szinte fuldokolva a feltörő anyai érzések
hevességétől. — Ez hát az ő fiának a háza?
— És hirtelen megjelent szemei előtt a távoli
szoba belsejének képe, messze Provence-ben,
az emberek, a tárgyak, mintha villámlás
fénye világítaná meg, élesen, tisztán. Lerogyott a székre és szótlanul, zavartan meredt
maga elé, teljesen érzéktelenüh szinte fizikai
kábultságbán, amit talán a forró, tüzelő napfény okozott. A füle állandóan zúgott és
csengett.
Az asszony megkérdezte:
— Talán át akar kelni a folyón?
Donna Laura gyengén biccentett a fejével ;
körülötte vörös karikák táncoltak.
— Luca Marine embereket meg állatokat
átvisz az egyik partról a másikra. Van egy
csónakja meg egy széles bárkája, — folytatta az asszony. — Ha nem révészkedik,
hát el kell menni egész Prezzi-ig, hogy
az ember átkeljen. Már harminc éve, hogy
révészkedik. És érti ám a mesterségét,
signora.
Donna Laura most már odafigyelt, erőt
vett magán és összeszedte gondolatait, amelyek cserben akarták hagyni. De e hírek hallatára, amelyek a fiáról szóltak, mégis megdöbbent ; szinte nem tudta megérteni.
— Luca nem idevaló, — folytatta a kövér
asszony, veleszületett, bőbeszédüségében. —
Marinonak csak a fogadott fia; mert anrtak
nem volt gyereke. És egy ur, aki nem idevaló, az házasította ki. Most jól megy a sörá;
dolgozik; de az a baj, hogy iszik.
Az asszony egyszerűen, természetesen
mondta el mindezt, minden rosszakaratú megjegyzés nélkül Luca ösmeretlen eredetére
vonatkozólag.
— Isten vele. Isten vele! -—mondta most
donna Laura, aki csalóka erőt : érezvén magában, felállott. — Köszönöm, jó asszony.
Az egyik gyereknek valami pénzdarabot
vetett oda, majd kilépett a napfényre.
— Azon az ösvényen á t ! — kiáltotta utána
az asszony, az utat mutatva.
Donna Laura végig ment az ösvényen.
Körülötte mélységes volt a csönd és csak a
tücskök muzsikáltak. Néhány girbe-görbe,
bütykös olajfa állott a kiszáradt, homokos
földben. Tőlük balra a folyó ezüstös háta
csillogott.
— Ooh, La Martinaaa! — kiáltotta egy
hang messziről, a folyó felől.
Ez a váratlan emberi hang megremegtette az öreg asszonyt. Oda nézett. A folyón
egy bárka úszott, amely alig volt látható a
csillogó párában ; egy másik bárka, amelyen
vitorla is volt, messzebről fehérlett. Az első
bárkában állatokat lehetett felösmerni: lovak
lehettek.
— Ooh, La Martinaaa ! •— hangzott fel
újból.
A két bárka most egymás felé közeledett.
A folyónak ezen a részén egy homokpadszerü zátony volt, ahol súlyosabb rakománynyal a bárkások bizony vészélyben is forogtak.
Donna Laura megállott egy olajfa alatt
és a fa törzséhez támaszkodva, tekintetével követte a történendőket. A szive olyan
hevesen dobogott, hogy ugy. érezte, az égész
széles mezőség körülötte csak ettől hangos. A lombok zizegése, a tücskök muzsikája, a víz csillogása és morajlása, mindez
zavarta és szinte az örülésig izgatta. A nap
hevétől fejébe tóduló vértől könnyed vő-
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röses színben látott mindent és könnyű szédülés fogta el.
A két bárka eltűnt szeme elől a folyó
egyik kanyarulatánál.
Donna Laura most folytatta útját, kissé
támolyogva, mint valami részeg. Néhány ház
tünt fel előtte, amelyek valami udvarféle
körül csoportosultak. Az egyik sarkon hat
vagy hét koldus húzódott meg és déli pihenőt tartott ; barna bőrük, amely tele volt
bőrbetegségek hámló nyomaivá}. kikandikált
rongyaikból; formátlan, otromba arcuk állatias, fáradt kábultságot mutatott álmukban.
Egyik-másik hason fekve aludt, arcát abroncsszerüleg összefont karjaiba temetve. Máskor
hanyatt fekve aludtak, karjaikat széjjel vetve,
mint a keresztre feszitett Krisztus. Egy légyraj, mint felhő, gomolygott, szorgalmasan
zümmögve, döngicsélve az ember-csoport körül, mint egy ^szemétdomb fölött. A csukott
ajtókon keresztül szövőszékek lármája hallatszott ki.
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nagyban és
kicsinyben
ócska vasat,

¡Z
fémeket,

posztóhulladékot,

úgyszintén

uraságoktól levetett ruhákat és bútorokat.
Mindenféle szerszámofúrott és öntött
csöveket, sinvasat, épületkapcsokat, mindenféle épület vasanyagot, gépeket, géprészeket.
Állandó raktár a legolcsóbb árban géptörlőés politúr-rongyból. — A vett és eladott
árukat saját kocsimon szállítom.

H t o n tartok: kat,

Tisztelettel
R!H SIHH91I

(Folytatása következik.)

Főüzlet Laudon-utca 7. sz.

Felelős szerkesztő: R ó n a Lajos.

Telep T é g l a g y á r - u t c a A.

e heti olcsó

Lapkiadó-tulajdonos:
Eélmagyarország hírlap- é s nyomdavállalat részvénytársaság.

T e l e f o n 6 4 6 . •••• T e l e f o n 6 4 6 .

Reklámcikkeinek árai:

Nyomatott Szegeden a Délmagyarország hírlapui nyomdavállalat részvénytársaság köríorgőgépén.

Árlejtés.
A szegedi állami gyermekmenhely
részére 1911. január
1-töl
december
31-ig • szükséges következő
cikkek szállítása iránt árlejtés hirdettetik. 1. Husáruk (marha- és borjúhús,
sertéshús). 2. Zsir és olvasztani való
szalonna. 3. Kenyér. 4. Zsemlye. 5. Tej.
6. Fűszeráruk. 7. Kemény tűzifa. 8. Kőszén. 9. írószerek és papír. 10. Nyomtatványok. 11. Iskolakönyvek. 12. Iskolaszerek és eszközök.

Az árlejtés folyó

Az igazgatóság.
ben

és

butorkocsival

vidéken.

—

hely-

Beraktározást

p é n z e l ő l e g g e l és j u t á n y o s á n e s z k ö z ö l

Kálmán Zsigmond

ninr

Tisza Lajos-körut 51. sz.
Telefon 588.

••

Telefon 5 8 8 ,

Eladó bérház
Báró

J ó s i k a - u t c a 23. sz. alatt,

teljesen modern berendezéssel, kedvező
fizetési feltételek mellett. — Bővebbet
a > Menyecskéhez < címzett dívatáruházban.

OLCSÓ
TELEFON 4 4 0

jutalékra alkalmazást
nyerhetnek.
Eredményes munka
után F I X FIZETÉS.
Cím a kiadóhivatalban

évi október

hó 31-étl fog megtartatni az állami
gyermekmenhelyben (Újszegeden), hol
a szükséges felvilágosítás az érdeklődőknek megadatik.
Szeged, 1910. október 15.

Bútorszállítást

••
•
••
|
nokok

Szeged szab. kir. város

adóhivatalától.

23181/1910. adóhiv. sz.

Hirdetmény.
Az VJIO. évi föld- és házafló
után
kirótt
általános
jövedelmi
pótadót
kitüntető kivetési
lajstromok az 1883. évi XLIV. törvénycikk 16. g-a
»értelmében l'olyó évi október hó ÍJ-tői
bezárólag
október hó .'}4. napjáig
a oárosi bérhazban
lévő
városi adóhivatal
helyiégében

8 napi

közszemlére

kitétetnek.
Felhívatnak tehát az érdekelt adókötelezettek, miszerint ebbeli adójukat megtekinteni és a kivetés
ellen netáni felszólamlásaikat és pedig:
a) azon adózók, kik a kivetett adónemmel már a
múlt évben is megróva voltak, a lajstrom kitételének napjától;
b) azon adózók pedig, kik a kivetési lajstromban
megállapított adóval a kivetési évben első izben rovattak meg, adótartozásuknak az adókönyvecskébe történt bejegyzését követő /•> nap
alatt
a szegedi
in. kir. pénzügyigaagatósághoz címezve, vagy ott,
vagy pedig a városi adóhivatalnál benyújtani annál is
inkább el ne mulasszák, mert az elkésve beérkezendő
felebbézések a törvény értelmében figyelembe vétetni
nem fognak.
Szegeden, 1910. évi október hó 13-án.

Szekerhe

Lajos,

adóügyi tanácsnok.

TÜZIATS Y A G - BESZERZÉS!!

KLEIN

MANÓ

TELEFON 4 4 0

fakereskedő S Z E G E D , Brüsszeli-körut 8. sz. alatt.
Ajánlja 1. rendű t i i z l í a , szén és k o a k s z

nagy raktárát és g ö z f a v á g ó

telepét.

Kivánatra olcsó árajánlattal szolgál. Száraz asztalos és épitőfák nagy raktára,
famunkálő gépekkel berendezve a telepeit.

Modem
Angol
Costüm
Angol
Homespun
kelméből
Kabát
Selyemre
dolgozva

18-22
forintig.
Angol flanelt blousra, 80 cm.
széles, 2 2 és fél krajcár.
Angol blous és ruha-bársony
m i n t á s . . . 5 9 krajcár,
Angol kostüm-kelme, 110 cm,
széles . . . 5 5 krajcár.
Angol blousra selymek,
csíkos és kockás,
7 5 krajcár.
Klott alsószoknya,
dupla fodorral,
2 forint 9 0 krajcár.
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Mese.
Irta Tar

(ja

Borbála.*

Gyerekek, gyerekek hallgassatok ide!
Mit gondoltok, <éa most kire"nézek, kire?
Talán fr 'Pistára ?.' vagy a Juliskára ?
Találgatni-éppen elég volna mára.
Mert akire nézek nincsen itt miköztünk.
És igy ne mondjátok—néni! ini már győztünk!
Mert a, győzelemnek- akkor volna helye.
Ha a; <$icju$kíi íúo'st leülne e helyre.
De az én két szemem gondolatban látja,
Hogy a kamraajtót valaki rázárta.
S-igy a cica nem jő, odabenn van szegény,
üfp hát várjatok csak, mindjárt lesz egy regény.
A kis cica nyarvog, mint a síró. baba,
De a mese végén igy nevet, hogy: haha.
***
Csendben hallgassátok, mi az egér sorsa,
,-Mikor a kis macska körme közé fogja.
A mesémet kezdem, figyeljetek szépen,
Előbb az arcotok sorba-körülnézem. •
Látom, hogy mindnyájan még se moccannátok.
Ha a tarka cica ugrana is rátok.
No ezért a csendért kijár nektek .mindjárt,
Ha valaki köztye egy hangot se kiált,
ígérjétek hamar! „Nem mozdulunk néni",
'„"Nem fogunk a cica körmétől sem félni."
iáy hát jól van! legyen, elkezdem a mesét,
A kfe- Mizsa hogy'ah fogta meg egerét.
Élt

egyszer egy bácsi, vöröshátú házban,
Ott feküdt betegen, hideglelős lázban.
Volt egy kicsi fia. Jóska voit a neve,
Csupa huncutsággal volt a feje tele
A madarak fészkét sorba leütötte,
A sók. apró tojást egyenkint feltörte.
Iskolába nem járt, csak kívülről nézte,
Hogy a nap úgy déltájt rásüt a fejére.
Ilyenkor a gyomra hazaküldte szépen,
Illatos ebéddel várták .otthon éppen. .
I>e. neki ez rossz volt, tejet akart inni,
S ha ö akart, vele nem lehetett birni . . .
Zörgeti a kulcsot, megy a nagy kamrába,
Lekapja a bögrét utcu hamarjába.
Jézus, Krisztus, Marja! úgy megijedt, rémült,
A téjés köcsöggel hanyat-homlok szédült.
Az egér a lyukból kiszaladt feléje,
Vizesruhát kellett rakni a fejére.
Ez alatt a macska íölnyalta a tejet,
És utána leste, leste az egeret.
— Higyjétek, ha mondom, még mostan is lesi,
Az egér-pecsenyét igazán gzeretj.
Ha megfoghat egyet, eljátszogat vele.
Olyan sima, puha, apró. kicsi keze.
De megunja végre a sok herce-hurcát,
Bekapja a szőrös egeret, meg farkát
S utána nyújtózik, jóízűen alszik,
A tejes köcsögre
sohasem haragszik.
V
« » » . , *
***

Jóska gyerqk feje meggyógyult már régen,
Kinn szaladgál vígan a bársonyos réten.
Édes apja baja" is* elmúlt már végre,
És hálásán tekint föl a magas égre.
Fia gonoszságát el-ellátja n é h a . . .
Meveigeti gpnddal, *ie.legyen oly léha,
Javul is a gygre^, jár,n% iskolába,
Hallgat a tanit-q intő. szép szavára,
A tejes kamrának csak a javát nézi,
Ebéd helyett most már a kulcsát nem béri.
Mikor baj van benne, egérfogót állit,
Vagy a „posztra" hamar hű vigyázót szállít.
'Most is egyet bezárt, hadd legyen ott szegény,
Mig fogára nem jő a pusztító legény.
• A Szegeden létesítendő (Trinők Otthona alapja
javára'1910. évi október hó tizenhatodikán rendezett

gyermekdélutánon felolvassa a szerző.

A kis macska végre elfogott vagy négyet,
S álmodik boldogan oly gyönyörűt, szépet...
Ne zavarjuk álmát, rászolgált a cica,
Hiszen az egérke a tejfölét itta.
Megrágta a sajtot, a túróra mászott,
Bizony a kis huncut semmitől sem fázott.
Hanem most már nincs baj, a macska bekapta,
A torkosság árát végre is megadta,
ügy kell neki, jól van! minek nyalakodott,
A kommandószóra sohasem hallgatott.

Nekiment a zsáknak, a szalonnát falta,
Ha macskát nem látott, nagy garral igy adta:
Nem fél a subától, könnyen learatta,
Selymes szála közé fészkét odarakta.
A gerenda magas, rajt' szárad a- szappan,
Elegendő kárt tett élés foga abban.
A kenyér oldalát átfúrta már régen,
A mézes fazekat meglopta a héten.
Iszonyú sok kárt tett a díszes könyvtárban,
Sziveden, vizitelt a vendégszobában.
Belebújt az ágyba, a lúd tollk izlett.
' Amit most a dunna fájdalmasan hirdet.
De ez még csak semmi, most jön, ami nem volt,
A baba kontyában tátong egy rémes folt.
Kirágta a szekrényt, ahol éppen lakottj
A babafrizurán fogyatékot hagyott.
'Sirt is érte Gizi, záporként hullt könnye,
Leste a hajszálat, vájjon ugyan nő-e'?
Nem nőtt az ki soha, hiába volt minden,
Fésülés, simítás, olyan is, meg ilyen.
' Kopasz fővel járta a nagy lányok bálját,
Megtalálta azért mindig a hű párját.
Táncolt nágyon sokat, ha ráért a Gizkó,
Nem kellett négy fogat, hogy vigye a hintő,
Gizi lába gyors volt, hamar oda értek,
És a bálteremben mindig el is fértek.
Hanem egyszer, hogy mert viaszk volt a lába,
A kis egér foga azt is tövig rágta.
Búsult, sirt a kis lány, nöm mehetett bálba,
Mig az édes anyja egyszer csak megszánta.
Vett neki egy ujat, göndörhajut, szőkét,
Rákötötte Gizi piros korálgyöngyét.
.Jól vigyázott rája, ne kerüljön bajba.
Éjjelre ágyába maga mellé rakta,
Boldog volt a baba. mindig azt álmodta*.
Hogy ő fönt jár messze, a tündérországba!
Annyi bárány van ott, ezüst cseneetyüvel,
Jól laknak frissen nőtt puha édes tövei
S azután elmennek a virágos tóhoz
Ottan is a legszebb, legvirulóbb ponthoz.
És a tündérekkel kergetőznek, futnak,
Mig végre csak egyszer csillagokhoz jutnak.
S a csillagok szépben leszállnak az "égről...
Boldogság árad szét mindegyik szeméből.
Lapda lett a fényes, a mosolygó csillag
És a báránysereg kacag, mulat, vigad.
Piros zászlót készit a napsugár nékik,
Mely fölér a magas, a tündöklő égig,
Az angyalok ottan gyöngyharmaton járnak,
Gyémántos szárnyakkal idestova szállnak.
Hintálnák a légben, bárányfelhő szélé.n,
Mindegyik ott lebeg a hold magas végén.
Ha megunják ezt is, énekelnek szépen,
Ilyenkor szivárvány látszik fönn az égen.
Lenyúlik a vége, mint az aranyhidnak,
Fönn a kis angyalkák ugy örülnek, vigak.
***

Meséljem-é tovább? ugy-e már unjátok,
Amint észreveszem, ásít, is a séátok.
No hát akkor vége! nincs tovább a mese,
A baba fölébredt, vidám, jó a kedve,
A kis Gizi gyorsan öltözteti, éhes.
A babának sorsa igazán oly fényes.

Idegenben.
Irta Lónijay

Sándorné.

. . . És eljött az éjszaka. Meleg volt, vasárnap volt és május, és Doroszlay Ádám még
mindig egyedül, még mindig unatkozva jártkelt a? apróbb, keskeny és görbe utcákon.
A múlt, amelyért önként száműzte magát
hazájából, amelyről azt hitte, hogy végre
elfelejtette, ma ismét ott kisértett vérének
mindén lüktetésében, agyának minden gondolatában.
Szórakozottan haladt végig a kigyózó utcákon, a Bab-el-Ued és a Bab-Azzun kivilágított palotasorai között, a Boulevard de la
République árkádjai, a nagy üvegtáblás kirakatok előtt. Csak lassan, lökdösődve jutott
előre. Egy "egész kozmopolita világ forrongott itt, a forró, lázas májusi éjszakában.
Egy csomó francia, arab és olasz, egymást
taszigálva, szitkozódva, káromkodva tört
utat magának a sokaságban. Aranyhímzéssel
borított ruhákban szép zsidóasszonyok kacér
pillantásokat váltottak az idegen férfiakkal.
A fehér fátyolos mórnők tetőtől talpig
fehérselyem-burkoltan, szemérmes és félénk
mozdulatokkal siklottak tovább, mint árnyképek. Egész arcukból csak csodálatosan
ragyogó,- hegével meghosszabbított szemeik
látszottak. A zuávok, afrikai troupierk,\s
spahik ragyogó öltözetei közül bizzarul váltak ki a beduinok fehér humuszai s a mellbeteg angolok elől-hátul lehajló vászonsapkái
kellemetlen, reális tónust vegyitettek a máskép oly álomszerűen káprázatos képbe.
Az üzletek egész vasárnapi népessége is
az utcán volt most: a feketecilinderes segédek, a nagyfrizurás, csinált virágokkal ékes
mázolt arcú szépségek, ember, ember hátán,
egyre kavarogva, hullámozva. A kereskedők
boltjai előtt kigyúltak az apró gázlángocskák, a kirakatok a különböző áruk egész
halmazától csillogtak. A nagy üvegablakok
tele voltak frissen érkezett párisi rövidárués toüette-cikkekkei s közvetlen közelükben
a szellős mór kávéházak bámészkodtak az
utcára, s bennük burnuszos benszülöttek
szívták békésen a csibukot vagy a narghilét.
A terem közepében pedig idegen világtájak
felől hadart különös történeteket egy néger
mesemondó.
A lebujokből rekedt ordítás hallatszott ki:
ott részeg matrózok duhajkodtak* és eltökélt máltaiak tették a szépet a barna arcú
leányoknak, minden pillanatban készen arra,
hogy előrántsák késüket.
A kisebb, girbe-görhe utcákón a maszatos
házak előtt csupa lehetetlen tárgyat árulnak : arany- és ezüstporral teleszórt drága
selyemkelmék mellett zsinegre fűzött vereshagyma kötegeket, gyalogtököt, száraz halakat, őcska lábbelit és illatos narancsvirágot.
Narancsvirág!
Doroszlay Adám összes ezüstpénzét odaszórja, hogy megszerezze e szegény, haldokló, hervadó szimbólumokat. Narancsvirág ! . . . Otthon, hazájában a boldogság
virága ez ; itt a porkan fetreng, eltaposva,
megalázva. Végtelen gyengédséggel szoritja
magához a virágkévét. Lazán összekötött
szálai hozzá simulnak a kabátjához, arcához.
Doroszlay Ádám ugy érzi, hogy most
egyedül kell lennie. Egyedül, legalább egy
órácskára. Amint odább halad, egyhangú,
vontatott ének hangzik felé, melyben egyszerűsége dacára is benne van talajhoz való
ragaszkodás, a boldogtalan szerelem jajveszékelése és a végletekig fölcsigázott szenvedély észvesztett sikongátása.
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Itt egy percre megállt Doroszlay Ádám.
Valami, ami nagyon hasonlít a honvágyhoz,
megmarkolja a szivét.
Bemegy.
A kis teremben két asszony ül a löldön
s a derbukkát ütögeti. Az arcuk ki van
festve, csupa fehér és rózsaszín az, csak a
nyakuk tartotta meg meleg, bársonyos barna
színét.
Ebben a gyéren megvilágott kékes levegőjű kis szobában olyan ez a két asszony,
mint a Baál isten szentélyében felkent kurtizánok.
A harmadik asszony háttal van Doroszlay
felé s kecses mozdulatai, macskaszerü bája
egy percre lebilincselik a tekintetét.
A fekete, kócos hajú férfi, aki tenyerével
üti a tamburát s közben helyeslő mozdulatokkal kiséri a táncoló bajadér mozdulatait:
egyik kezét Doroszlay felé nyújtja.
De Doroszlaynak már elfogyott az apró
pénze. Egy papírpénzt dob nekik, amin öszszeverekednek.
Undorodva fordít nekik hátat. Nem tudja
miért, de ma ugy érzi, hogy az egész város
más, mint minden más napon. Hogy nem
egyéb óriási szemétdombnál, amely az erkölcstelenség, a bün, az iszákosság tanyája,
Ma este előszőr veszi észre, mennyire rajta
van e jellegéből teljesen kivetkőztetett városon a kozmopolita városok aljasságának
szomorú bélyege.
Nem tudja, mi lelte, de világosan, éles,
tiszta kontúrokban áll előtte ismét a mult
s az asszony, akinek könyörtelensége elűzte otthonából. Valami izgató hőség árad
szét a levegőben, az emberi test kigőzölgése, ennek a világnak összes sajátos idegenszerű illatai: a fűszerek, a pézsma szaga,
mindez megfekszi mellét, mint a lidércnyomás.
Mindenfelől meleg pára tódul az utcára.
A lebujokból az ánizs, abszint és pálinka
szaga gomolyog ki, a dohány illata pedig
összevegyül a mórfürdők forró gőzével . . .
És erre a zajongó, idegenszerű, cinikus és
szemérmetlen Bábelre mégis hibátlan kék ég
borul s csillagai fényesebben tündökölnek e
bünfészek és e gyalázatosságok, semmint édes
hazájának csöndes, békés pusztái fölött.
Hallgatagon, lassan kanyarodik be a Jardin Marengo felé. Itt is rengeteg a tolongás,
de legalább a mirtuszok és pistáciák között,
a cédrusok alatt üdébb a levegő s talán
szűnni fog kinzó főfájása.
Sajátságos
boszorkányság
vett erőt
rajta.
A sokaság, a tarka-barka tömeg egygyé
olvad a szemei előtt s ő egyedül van azzal
az asszonnyal, akit ugy szeretett. Látja, tisztán látja azt a hatalmas, erős szőke hajerdőt, mely egyenes vonalban nő ki fehér
homlokából s amelybe olyan földöntúli gyönyörűség lenne beletemetni forró arcát, égő
ajkait . . .
Előtte van ismét, fehér kázsmir-ruhájában, amely annyira hozzásimul, mintha
szerelmes lenne fiatal, hajlékony testébe.
Újra látja azt a megszokott, édes-bájos
mozdulatát, amelylyel akaratoskodó haját
simítja ki az arcából. És megelevenedik
előtte harmónikus, halk kacagása is, az ő
mulattató történetkéinek nyomán. Az otthonától távol eltöltött vad orgiák után, a
letargikus állapot vergődései között is, oh
be sokszor gondolt igy reá! Hányszor volt
azon a ponton, hogy visszamegy hozzá, hogy
hűvös fehér ruhájának szegélyébe temeti az
arcát s ugy megalázkodva mondja neki:
— Hiába küzdöttem, vétkeztem, sülyedtem a mélybe, hogy elfelejtselek. Ma is, ma
is meghalok utánad!
Hányszor érezte, hogy ebből a posványból,
amelybe miatta jutott, nem emelheti föl más,
csak ő, hogy csak az édes, üde szájának
csókja lesz képes lemosni homlokáról a festett ajkak csókjainak szennyét.
Az ifjúsága az, ami ennek az asszonynak
az emlékével össze van fonódva: a hite, a
lelkesedése, energiája, Emelt homloka, melylyel a világba kilépett: miatta hajolt meg,
miatta volt az is, hogy meghalt benne minden ambició.
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Miért legyen még valami belőle? Kiért
teremteni, alkotni valami maradandót, ha az
egyetlen, akiért egyáltalán érdemes valamit
tenni, ugy sem fogja soha méltányolni!
. . . Még most is látja az erősségében is
olyan bájos mozdulatot, amelylyel a kezét
kikapta az övéből, mikor megvallotta előtte
szerelmét, esztelen reménységét, hogy egyNyers kávé*
kor az övé lesz. És egyszerre érzi a parJamaika, fél kilogramm . « . • < « . . . » •
R 1.S5
Portorico, fél kilogramm
a . . . . . . . . .
K 1.50
fümt is, amelyet használt, amelylyel impregCuba, fél kilogramm . . . . . . . . . . . . K
1.60
Arany
Jáva,
fél
kilogramm
•
•
K 160
nálva volt minden, amihez hozzáért, amely
át meg átjárta, égette mint a tüz s amely
Pörkölt kávé.
arra ösztönözte, — ha véletlenül megérezte
Sajftt villauyerSre berendezett göz-pöi'köldémböl.
valahol — hogy esztelenül rohanjon tűzön,
Jóminőségü, fél kilogramm
K 1.50
Finom minőségű, fél kilogramm
K 1.80
vizén, száz halálon is utána.
Legfinomabb keverék (Cuba, Arany Menádó, Mocca)
fél kilogramm
2.20
— Szép idegen! Kire gondolsz? Allahra-e,
Tea.
vagy reám?
Törmelék-tea. fél kilogramm
• • • • • • • • K
2.50
A szókat fölkapja a langyos fuvallat s az
Congó-tea, fél kilogramm
K 3.—
arcába hajtja: Ugy érintik azok, mint egy
Családi keverék, fél kilogramm . . . . . . . . K
5.—
Legfinomabb Király-tea, fél kilogramm . . . . .
K 6.—
puha, meleg kéz simogatása. És előtte áll a
Ceylon-tea, a legerősebb zainatu, fél kilogramm . K 6.—
Kitűnő teasütemény-keverék, fél kilogramm
. . K 0.80
valóságban is az asszony, ugy, ahogy százRnm,
szor megálmodta.
1 liter család! tea-rum
• < « . « » . . . . .
K 1.70
Most is fehér ruha van rajta, melyet ezüst
1 liter finom Brazíliai rum
• • • • • • « . . K
2.20
1 üveg héttized liter finom Jamaika-rum . . • . K 3.20
őv tart a derekához szorítva, egyetlen, óriVidéki megrendelések utánvéttel franca p o n t o s a n e s z k ö z ö l t e t n e k ,
ási, scarabeust ábrázoló csattal. Az, ahogy
szoknyáját megfogja, maga egy költemény,
nagy zöld szemei ugy csillognak mint a
nagykereskedő
smaragdok és ajaka körül csintalan mosoly
játszik.
S z e g e d , K á r á s z - u t c a 5. s z á m .
•— Édes!... édes...
A szó elhal ajkán. Nem, nincs joga igy
Budapest, Bécs, Berlin,
Abbázia.
nevezni s hirtelen behunyta a szemét, hogy
ne lássa az asszony arcán a csodálkozó harag
kifejezését.
De hogy az nem szól, bátorságot vesz
magának és újra reánéz. Ebből az egy tekin- Mindennemű
tetből megérti, hogy az a nő, aki vágyainak,
szerelmének tisztán leszürődött ideálja, a
legolcsóbb beszerzési forrása
végzetnek egy erőszakos és hirtelen lökése
folytán azért került az útjába, hogy végre
la és s éi e|e
őt is boldogítsa. S mert fatalista nem csodálkozik azon, hogy itt van, nem kérdj, miért
jött és egészen természetesnek tartja, hogy
Ml,
•
ők most ketten egyedül maradtak itt, egy
egész kis világ közepében elszigetelve, a
mirtusz, ciprusz- és pistacialombok között.
És mialatt tekintetével szinte beitta az
ÜZLETHELYISÉGÜNK K I A D Ó .
asszony nemes hajlású vállait, sápadt, szenvedélyes arcát, szomjas ajkait, szinte szent
megilletődéssel kérdezte meg most,-századikszor, tőle, ha szereti-e ?
— Szeretlek <— felelt az asszony és kinyújtotta kezét a narancsvirágkéve után.
Odaadta neki s mert félt, hogy valaki megláthatná, nem a kezét csókolta meg, csak
férfi fehérnemtteket, zsebkendőket,
egy levelet a fáról, mely szőke hajához ért.
— Miért szeretsz— faggatta lázas kunyakkendőket, kalapokat, ernyőket,
tató türelmetlenséggel. Miért most, ha eddig
férfi-, női- és gyermekharisnyákat stb.
nem szerettél?
Az asszony könnyedén vállat vont.
— Szeretlek, — ismételte — nem elég ez
neked ?
Egy szálat kivett a narancsvirágok közül
S Z E G E D , DUGONiCS-TÉR 1. SZ.
s a hajába tűzte. Majd halkan, hisztérikusan
felkacagott.
— Narancsvirág ! — mondta. De nézd hát,
hogy illik nekem !
•
magyar
A férfi szenvedélyes rajongással tekintett rá.
tudományos
— Amikor megmentettem e virágokat,
még nem tudtam, hogy ilyen irigylendő sors
vár reájuk — mondta komolyan. Talán intuíció volt!
1. Egy jő fogás . . . o . . humoros.
Megfogta a kezét, tiszteletteljesen, alá2. Velencei tűzoltóság . . ^ . látványos.
tosan.
— És most itt, a szabadon kéklő ég alatt 3. Dráma egy film-gyárban ] . dráma.
kérlek : mondd meg nekem, hogy miért 4. Pali, mint soffőr
humoros.
küldtél el akkor magadtól s miért tűrsz 5. Nyugatafrikai tájak . . . .
látványos.
meg magad mellett ma ?
6. Amerikai mesterbirkózás . . dráma.
. Mélységes tekintete még a lelkét is levet7. A brúgós . . . . . . . .
humoros,
kőztetni látszott.
8.
A
fegyenc
.
.
I
.
.
.
dráma.
Az asszony nyugtalanul fordította el a
fejét.
HelyáraJe:
Fentartótt hely 1. korona, első hely 80
-J- H á t . . . h á t . . . — dadogta — akkor tél fillér, második hely 60 fillér, harmadik hely 30 fillér.
mozgófénykép-előadásokra 10 százalékos kedvezvolt, most meg nyár van, forró nyár... A
ményes jegyek előre válthatók: A belvárosban: Békey
Azután meg — tette hozzá könnyelmű ne- liirlapirodában (Kigyó-utca), Pető Ernő dohánytőzsdévetéssel s balkezével lesimította ruhája rán- jében (Széchenyi-tér), özv. Karg Józsefné dohánycait — ptt tucatszámra hevert lábaimnál az tőzsdéjében (Széchenyi-tér, Zsótér-ház), Mihályfi dohánytőzsdéjében (Iskola-utoa, Kecske-trafik). Felsőimádók serege, itt pedig — egyedül vagy... városon: Paul Adolf füszerkereskedésében (Brüsszeli-

Kávé- és TeaBonéi Kotónyi Jón őrjeovzékéböi.

KOTANYI JÁNOS

tüzelőanyag

Jutkov/ics Géza ~
L

' " i"

élyen leszállított
árban vásárolhat

TERAI és KOCSIS Sffi&S

körűt és Dugonics-utca sarkon. Alsóvároson: Hoffmann
János üzletében (Petőfi Sándor-sugárut).

Itodelc este hit és hüenc órakor.

Az Uránia Isleíonsráma: 8721
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A budapesti kiállításon

Vendéglő-átvétel W E C H S L E R

kitüntetve

Augusztus hő 1-éa teljesen újonnan átalakítva mejjnyilt a Ifacfyenmacher-féle étterem, bor- és sorcsarnok; Háziasan kezelt
magyar konyha, naponta frissen csapolt
salon-sőr. Szolid kiszolgálás. Háromszor hetenként zeneestély. — A nagyérdemű közönség szives támogatat kéri,
tisztelettej

Kizárólag 1 elsőrendű szövetek. Legfinomabb m u n k a e r ő k alkalmazása.

Szeged, Templom-tér 3

•

i

m m m

m •

•

•

•

1 1 • mm

•

megyek.

ÖDÖN

f a k e r e s k e d é s e és építési anyagraktára

'SZEOE&,

Mar*~te* 2

Telefon 7S5.

3.

Sz.

Telefon 765.

ooo

A legolcsóbb és legjobb bevásárlási
forrás ugy helyben, mint vidékre is.
Tessék a j á n l a t o t k é r n i és a
::
raktárt megtekinteni!
::
Különlegességem: Kiváló minőségű

Nagy Károly (Zsétér-ház),

angol uri szabó

Uidéki m e g h í v á s o k r a s z e m é l y e s e n

1>3
* ' *

tölgyfa amerikai parketta és
hajópadozatok k é s z í t é s e !
• •

Szegszárdy József

szájpadlás
fogsorok

bőröndös és bőrdíszműves

« = nemzetközi =
„ 0 lí L í\ íl II segélyszövetkezet

Zógrfib — SierojGvo — fimnB — Spalato — Triászt
biztosításba fogad egészséges személyeket
egészen 80 éves korig. Orvosi vizsgálat
nem szükséges. A szövetkezet szegedi irodája, Aradi-utca 2. sz. a. van, ahol további
felvilágosítás kapható.
Az igazgatóság.

P
• Q

VEDdEGY

E g y a d a g 6 fillér. — T u r i s t a d o b o z
12 a d a g g a l , zsebben k é n y e l m e s e n
| h o r d h a t ó a l a k b a n 8© f i l l é r .
az

A

módszer

aranykoronák is.

Különlegességek berendezett utazóbőröndök,
pénz-, levél-, szivartárcák- és női kézi táskákban. — Dus raktár legujabb rendszeri!
-:utazó-kosarak és bőröndökben.
Hazai Ipar!
=
Hazai ipari

O v a ^ o d j n E k

amerikai

szerint készülnek, úgyszintén

Szegeden, lskoia-u. 21. (Politzer-ház.)

Poralakban

O

nélküli fogak és

—.

.

K i r á n d u l á s o k o n , sport-tourákora,
h a d g y a k o r l a t o k o n k i t ű n ő szolgál a t o t tesz. B á r m e l y v í z b e n o l d v a
kitűnő limonádét ad. — Kapható
mindenütt, ^ » M M
Fölerakat;

u t á n z a t o k t ó l .

ü : Kertész tó l Y B i Y s m
kristály limonádé g y á r a

Szabadkán

Cement - osztály:
Főbb előnyei:

Mi
A
j;

bettik

leütésekor

azonnal látható az irás

Teljes billentyű-rendszer

Vezérkép v i s e l ő k : Csongrád- és
Báesmegyék, valamint Kecskemét,
Orosháza, Békéscsaba, Nagykikinda

K é t színben ir
A henger k ö n n y e n cserélhető
Szélesebb papirszán föltehető
Visszváltó és rovatoló
Automatikus

szalag-rendszer

Q
DB

és Temesvár

városok

területére

D ÉLNI A G Y A R O R S Z A Q

tHF'

Klonkay Andor, Szeged
ponyva-

és

Tisza Lajos-körut

Erzsébet-rakpart

zsákkölcsönző-üzlete.

1910 o k t ó b e r 16

által

és

határolt

Kész pőnyváJc 4s-zsákblí nagy raktáré.
Saját készítésű kötéláruk nagy választékban, a l e g j u t á n y o s a b b árban.
ág-utca

13. szóm alatf.

Ezen

és roKtár FeKefesas-ulca. rési Zsóter-íéle házban.

a

küszöbön

villanyos vasúti hálózatnak
köruti

kibővítése,

menti

uj

révén,
N a p o n t a f r i s s érkezésQ

telkeink

utcára

álló

Tisza Lajos-

úgyszintén

tervezendő

városi

a

telkek-

iparvágány

építkezésekre különösen alkalmasak-

Figyelem!!
Férfi és női cipőt a

raktáron

levő

bőrökből

jóminőségü

szolid árakon vállal. É r z é k e n y
lábakra gipsz-modell v a g y lábrajz után készít

• • •

karlsbadi g y ó g y s o n k a !

OF

feltétlen m e g b í z h a t ó m i n ő s é g b e n k a p h a t ó

Paral Pál

hentesáruk

Kelemen-utca.

mérnök és műépítész, Margit-utca 12

üzletében

V a n s z e r e n c s é n k a saját k e z e l é s ü n k alatt

Horváth
ö

készült m ü v i r á g - k o s z o r u k a t a l e g n a g y o b b

Mihály

i g é n y e k n e k megfelelő kivitelben, a
előnyösebb

angol uri szabó ¡¡n

Kizárólag legfinomabb
hazai és angol kelmék.
E l s ő r e n d ű szabás!!

árban

fillértől

leg-

kezdue

p i a c i e l á r u s i t á s á t is m e g k e z d t e a
K l a u z á l - t é r e n , G á l T e s t v é r e k üzletével s z e m b e n
levő
S Á T O R B A N .

<5. s z á m

alatt.

í kenyérárak:

fényes

tehetnek szert.

Ajánlat

Szorgalmas jeligére e lap
kiadóhivatalába intézendő.

SZÍJGYÁRTÓ ÉS NYERGES SZEGED, ZSÓTÉR HÁZ.
a

B
a
a
a
a
B

El
B
a

El
B
<3
№
B
B
B
B
B
B
B
a

a

a
a
a
a
a
a
a
a

lószerszálovagló-, uti- és vadász-kellékek,

nagy

mok, nyergek,

választékban

istálló-felszerelések,

valamint

kocsikefék, lótisztitó

keztyük,

őzbőrök

és s z i v a c s o k .

kézbesítőhány-

és

és

és

vakarók,

Utazó-bőröndök,

postatáskák,

pénztárcák.

ló-

szivar-,

Vidéki

delések pontosan teljesíttetnek.

do-

megren-

Javítások

gyorsan és jól, legolcsóbb áron eszközöltetnek.

A kolera veszélyére
v a l ó t e k i n t e t t e l a s z á n t ó i savanyuviz-forrás
kezelősége elhatározta, h o g y
elsőrangú
baktériummentes savanyuvizét rendkívül
olcsó á r o n bocsájtja elárusitásra. A z á r a k
a következők:.
Utántöltés:
V* literes
1
„
l'/io
2
„

3 2 fillér
46
„
56
„
64
„

»/* liter
1
„
1«/„„
2
„

24
32
40
44

fillér
„
„
„

M á r 10 p a l a c k v é t e l é n é l k ö l t s é g m e n tesen h á z h o z szállítom. A s z á n t ó i természetes s a v a n y ú v í z
B o r n a k : íiiszer!
Betegnek: gyógyszer!
Egészségnek: óvszer!
„Szántói" savanyúvíz

Kertész Gyula

fő'elárusitója:

csemege - k e r e s k e d ő

Kelemen- és Kölcsey-utca sarok

A S z e g e d i Bankegyesülst

Részvénytársaság

( S z e g e t l e n , a s z í n h á z z a l s z e m b e n , P r o k i s c h - f é l e h á z b a n , f ö l d s z i n t ) , GVSUOSO
Betéteket elfogad l e g m a g a s a b b k a m a t o z á s r a . K o r o n á s h e t i k ö n y v e k e t á d k i , m e l y e k e g y
koronától kezdve h e t e n k i n t f i z e t h e t ő k . E z e k a l e g a l k a l m a s a b b a k a t a k a r é k o s s á g r a ,
d e az
igénybe vett kölcsön l e f i z e t é s é r e i s a l k a l m a s a k . F o l y ó s z á m l a - b e t é t e k e t e l f o g a d k e r e s kedőktől, i p a r o s o k é s v á l l a l k o z ó k í ó l . C h e q u e - r e n d s z e r a l a p j á n . — Z á l o g i n t é z e t e t t a r t f ö n n
s ezeken kívül az ö s s z e s p é n z i n t é z e t i á g a k r a k i t e r j e s z k e d i k , b e t á b l á z á s r a i s a d v á n k ö l csönöket (házakra, f ö l d e k r e ) , m e l y e k e t a h e t i k o r o n á s k ö n y v e k k e l i s l e h e t t ö r l e s z t e n i .

•ASVSSNS

FfflíiiÜI t$ KENYÉRGYÁR

> Kegyelet < disztemetKezési iníszsí

mellékkeresetre

IMRE

berendezett

Valéria-tér 6. S Z E G E D . Telefon: 862.
Stélili Miklós h á z á b a n .

biró uri
emberek

LeakifoDósfolonobb kidolgozás!

BENEDEK

70

A villanyerőre

ajánlom. — A n. é. közönség becses
pártfogását kérjük, kiváló tisztelettel
Széchenyi-tér

KOlEsey-ufcg \l sz., Rei-pi!

Kaphatók

L

Telefon 128.

Kitiinő rozsbenyér, kilója
Félfehér kenyér,
„
Egész íehér k e n y é r , „
K o r p á s , ióízii,
„

12 kr.
12 5>
1 3 99
1 0 99

Legjobb minőség, pontos kiszolgálás 1
II ALS Ö VÁHOSQN
füsTerü^tében,
Szentháromság- és Vaspálya-utca sarok,
v a l a m i n t KARDOS RQMEÓnál, Sárkány-utca.
Felsővárosiul FBKBOS Isfvónnéoál, Maros-utca 12. szóm.

Rókuson Krausz Simonnál,

Uj-tér 2.

sz.

A magy. királyi államvasutak
téli menetrendje 1910-1911-re.
A magyar királyi államvasutak vonalain és az általuk kezelt magánvasutakon folyó évi október hó
1-től a téli menetrend lép életbe, mely a jelenleg érvényben lévő nyári menetrenddel szemben a következő lényegesebb változásokat tartalmazza:
A Budapest keleti pályaudvar—bruck—
királyhidai vonalon.
A Budapestről d. u. 5 óra 15 perckor Győr felé induló gyorsvonat, illetve az ehhez csatlakozó Győrről
este 8 óra 10 perckor induló személyvonat Bruck—
Királyliidán Wien felé nem nyer csatlakozást.
Kőérberek megállóhelyen az összes személyszállító
vonatok megállása megszüntettetik.
A kisterenye—kisújszállási

vonalon.

A Kál-Kápolnáról jelenleg d. u. 1§ óra 30 perckor
Kisújszállásra induló személyvonat korábban és pedig
d. o. 11 óra 49 perckor fog indulni és a Kassa felől
érkező gyorsvonathoz nem fog csatlakozni, ellenbea
Kisújszálláson csatlakozást nyer Budapest felé.
A fiizesabony—egri

vonalon.

Az Egerből jelenleg d. e. 10 óra 27 perckor Füzesabonyra induló személyvonat korábban s pedig d. e.
9 óra 47 perckor fog indulni és Füzesabonyban a
Budapest felé menő gyorsvonathoz csatlakozást fog
nyerni.
A szerencs—hidasnémeti—kassai

vonalon.

A Hidasnémetiről jelenleg reggel 4 óra 56 perckor
Szerencsre induló vegyesvonat már Kassáról kiindulólag fog közlekedni és onnét reggel 3 óra 50 perckor indulni.
A Budapest keleti pályaudvar—lawocznel
vonalon.
A Miskolczról d. e. 9 óra 35 perckor Budapest felé
induló gyorsvonat Kál-Kápolna állomáson feltételesen
meg fog állani.
A Budapest keleti pályaudvar—kassal
vonalon.
A Miskolczról reggel 3 óra 51 perckor, reggel 6 óra
30 perckor és d. u. 1 óra 5 perckor Kassára induló
vonatok Abaujszina rakodóhelyen feltételesen meg
fognak állani.

DÉLMAQYARORSZAG
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A n a g y k á r o l y — z i l a h i vonalon.
A Zilahról jelenleg reggel 7 óra 38 perckor, az uj
menetrend szerint pedig d. e. 8 óra 24 perckor induló
vonat Zílahon csatlakozást nyer Dés felől.

A máramarossziget—aknaszlatinai
vonalon.
A Máramarosszigetröl d. u. 3 óra 40 perckor induló
és oda d. u. 4 óra 43 perckor visszaérkező vegyesvonat megszüntettetik.

A szatmárnémeti—felsőbányái v o n a l o n .
A Felsőbányáról este 7 órakor Nagybányára induló
vegyesvonat megszüntettetik.

A nagykároly—csapi vonalon.
A Csapról jelenleg reggel 7 óra 15 perckor, az uj
menetrend szerint pedig cl. e. 9 óra 32 perckor induló
vonat Csapon csatlakozást nyer Nyíregyháza és Szerencs felől.

Az alvincz—nagyszebeni vonalon.
Nagyszeben és Koncza között a jelenleg hetenkint
3-szor közlekedő Nagyszebenből d. u. 12 óra 25 perckor induló' és Nagyszebenbe este 9 óra 50 perckor
visszaérkező vegyesvonat meg szüntettetik.

A budapest—predcáli vonalon.
A Budapest-nyugoti pályaudvarról este 9 óra 35
perckor induló gyorsvonat Magyarnádas állomáson
feltételesen, a Budapest-nyugoti pályaudvarról d. u.
2 órakor Kolozsvárra induló és a Kolozsvárról este
9 óra 55 perckor Budapest-nyugoti pályaudvarra érkező gyorsvonat Kissebes állomáson, a Kolozsvárról
d. u. 1 "óra 50 perckor Budapest-nyugoti pályaudvarra
érkező gyorsvonat Magyarnádas és Kissebes állomásokon, a Budapest-nyugoti pályaudvarról d. u. 2 órakor
induló kolozsvári gyorsvonat Biharpüspöki állomáson,
az összes személyszállító vonatok — a gyorsvonatok
kivételével — Harasztos ós Szederjes kitérőkön, a
Csúcsáról reggel 3 óra 57 perckor Nagyváradra induló
személyszállító vonat Zichybarlang megállóhelyen és
végül a Kolozsvárról d. u. 1 óra 20 perckor Nagyváradra induló személyszállító vonat Élesd megálló
18. sz. őrháznál rendesen megfognak állani.

A piispökladány—szeghalmi vonalon.
A Püspökladány és Biharnagybajom között jelenleg
minden hétfőn és csütörtökön is közlekedő személy-,
illetve személyszállító tehervonat csak a püspökladányi országos vásárok napjain helyeztetik forgalomba.

A székelykocsárd—brassói vonalon.
A Brassóról jelenleg reggel 5 óra 40 perckor Mádéfalvára induló személyvonat forgalma a mádéfalva—
székelykocsárdi vonalrészre is kiterjesztetik és Mádéfalváról d. e. 10 óra 20 perckor fog indulni, Szókelykocsárdra pedig este 7 óra 17 perckor érkezni.
A Brassóból jelenleg d. e. 8 óra 3 perckor Székelykocsárdra induló személyvonat megszüntettetik.
A Csíkszeredáról jelenleg d. u. 4 óra 20 perckor
Székelykocsárdra induló személyvonat Brassóból kiindulólag és pedig d. e. 10 óra 55 perckor és Csíkszeredáról d. u. 3 óra 8 perckor fog indulni.
A Székelykoesárdról jelenleg d. u. 4 óra 38 perckor
Gyergyószentmiklósra és az este 8 óra 40 perekor
Marosvásárhelyre, továbbá a Csíkszeredáról jelenleg
reggel 5 óra 45 perckor Székelykocsárdra, végül a
Brassóról jelenleg este 6 óra 17 perckor Mádéfalvára
induló személyvonatok korábban fognak indulni.

A marosliidas—beszterczei vonalon.
A Beszterczéről jelenleg d. u. 12 óra 40 perckor
Marosludasra és Marosludasról jelenleg d. u. 5 óra
18 perckor Nagyczég-Budatelkére induló személyszállító vonat korábban, vagyis cl. u. 12 óra 17 perckor, illetve d. e. 4 óra 39 perckor fog indulni.

A m á d é f a l v a — g y i m e s i vonalon.
A Mádéfalváról jelenleg este 7 óra 9 perckor Gyimesre induló személyszállító vonat helyett uj vonat
helyeztetik forgalomba, mely Mádéfalváról reggel 6
óra 10 perckor indul és Gyimesre d. e. 10 óra 12
perckor érkezik.

A Sepsiszentgyörgy—bereczki vonalon.
A Bereckről jelenleg reggel 6 órakor Sepsiszentgyörgyre induló személyvonat helyett d. e. 8 óra 20
perckor uj vonat fog indulni, mely Sepsiszentgyörgyre
cl. e. 11 óra 50 perckor érkezik, míg a Bereckről
jelenleg d. u. 12 óra 18 perckor Sepsiszentgyörgyre
induló vonat korábban és pedig 11 óra 40 perckor
fog indulni.
A Sepsiszentgyörgyről d. e. 10 óra 11 perckor induló
személyvonat helyett d. u. 12 óra 49 porckor uj vonat
fog indulni, mely Bereczkre d. u. 4 óra 16 perckor
fog érkezni.

A k ü k ü l l ő s z ö g — p a r a j d i vonalon.
A Küküllőszögről jelenleg d. e. 10 óra 21 perckor
Dicsőszentmártonba induló és onnét d. u. 12 óra 23
perckor Küküllőszögre visszainduló személyvonat menetrendje alábbiak szerint változik. Küküllőszögről
indul d. e. 9 óra 40 perckor, Dicsőszentmártonba érkezik d. e. 11 óra 2 perckor; az ellenirányban Dicsőszentmártonból indul cl. e. 11 óra 17 perckor és Küküllőszögre érkezik d. u. 12 óra 38 perckor, hol Budapest felé közvetlen csatlakozást nyer.

A budapest nyugoti p á l y a u d v a r — m a r c h e g g i
vonalon.
A Budapestről reggel 6 óra 50 perckor Wien felé
induló keleti expressvonat Galánta állomáson feltételesen megállittatik.
A nyári évad tartamára forgalomba helyezett helyi
vonatok közül a Budapestről reggel 5 óra 35 perckor
induló vonat kivételével, mely télen is Érsekújvárig
fog közlekedni, az alábbi vonatok sziintettetnek merj,
és pedig:

jÉrsekújvártól Budapestig:
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a Budapestre

éjjel

11 óra 50 perckor érkező vonat,
Budapest
és Párkánynána
között a Budapestre
d. e. 8 óra 45 perckor érkező és a Budapestről este
8 óra 20 perckor induló vonat olyképen, hogy az
utóbbi vonat október és április hónapokban
Budapesttől Vácig, november hó 1-től bezárólag március
hó 31-ig pedig Budapesttől
Dunakeszi-Alagig
fog közlekedni.
Budapesttől
Szobig a Budapestről d. u. 5 óra 20
perckor induló vonat Budapest
és
Nagymaros
között a Budapestről cl. e. 8 óra 45 perckor és d. e.
11 óra 35 perckor induló, valamint a Budapestre d. u.
5 óra 45 perckor és éjjel 10 óra 25 perckor érkező
vonat, melyek közül azonban az utóbbi Váctól
Budapestig
október ős április hónapokban forgalomban
marad, illetve újból forgalomba helyeztetik.
Budapest
és Dunakeszi-Alág
között a Budapestről este 8 órakor induló vonat november hó 1-től
bezárólag március hó 31-ig nem fog közlekedni.
RákospalotaUjpesttŐl-Budapestig
megszüntettetik a Budapestre reggel 3 óra 51 perckor érkező vonat.
A Párkánynánáról reggel 8 óra 10 perckor Budapestre érkező vonat Rákospalota-Ujpest állomáson
rendesen megállittatik.
Ugyanezen állomáson megengedtetik a felszállás a
Budapestre este 8 óra 20 perckor és este 8 óra 50
perckor érkező vonatokra is.
A Budapestről d. u. 2 óra 10 perckor Párkánynánára
nduló vonat Dömös átkelésen télen nem állíttatik meg.

A pozsony—lipótvári vonalon.
A reggel 5 óra 45 perckor Pozsonyba érkező személyvonatnál Nagyszombat és Pozsony között az egy
útra szóló szomszédos forgalmú menetjegyek használata kizáratik.

A pöstyén—verbói vonalon.
Az esti vasár- és ünnepnapi vonatok megszűnnek
A

hőlak—trencsén-teplic—trencsénteplicfiirdó'i vonalon.

A Hőlak—Trencsén-Teplicről éjjel 2 óra 40 perckor,
d. u. 1 óra 35 perckor, este 8 óra 15 perckor és éjjel
11 óra 30 perckor induló, valamint a Hölak—Trencsénteplicre éjjel 1 óra 32 perckor, reggel 5 óra 3 perckor,
d. u. 5 óra 50 perckor és éjjel 10 óra 39 perckor érkező motorosvonatok forgalmon kívül helyeztetnek.

Az é r s e k n j v á r — n é m e t p r ó n a i vonalon.
A jelenleg Nagybélíctől Nyitráig személyszállítással
közlekedő délutáni tehervonat csak Nagytapolcsántól
Nyitráig fog személyeket szállítani.

A

cegléd—kupai—kovácsmajori

vonalon,

A Ceglédről este 6 óra 51 perckor Csemőre induló
és onnan este 8 óra 55 perckor Ceglédre érkező motoros vonatok Cegléd és Csemö között csak bezárólag
október 31-ig fognak közlekedni. November hó 1-től
kezdve az előbbi vonat Gerje és Csemő között, az
utóbbi pedig egészen megszüntettetik, ellenben Csemőtől Ceglédig egy uj vonat helyeztetik forgalomba,
mely Ceglédre este 8 óra 12 perckor érkezik.

E vonat Fiúmétól Adony-Pusztaszaboicsig csak bezárólag október 31-ig és február 15-től fog közlekedni,
azaz átéli idényben november hó l-től február hó 15-ig
nem helyeztetik forgalomba. Adony-Pusztaszabolcstól
Budapest keleti pályaudvarig azonban egész éven át
forgalomban marad, mert Adony-Pusztaszabolcson a
balatonvidéki gyorsvonattal egyesitrve közlekedik.
Az itt felsorolt három gyorsvonat f. évi szeptember
hó 30-án Budapest keleti pályaudvarról, illetve Fiuméből már az uj menetrend szerint fog indíttatni.
A Budapest keleti pályaudvarról jelenleg este 9 óra
50 perckor Fiúméba induló szeméivonat későbben,
Tagyis éjjel 10 óra 25 perckor fog indulni, érkezése
Fiúméba pedig a jelenlegi marad.
A Budapest keleti pályaudvarról d. u. 2 óra 55 perckor Bosznabródba induló gyorsvonat Budapest keleti
pályaudvarról Adony-Pusztaszabolcsig a balatonvidéki
vasút gyorsvonatával egyesítve fog közlekedni.
A Budapestről jelenleg este 7 óra 45 perckor Eszékre
induló személyvonat későbben, vagjis este 8 óra 25
perckor fog indulni.
A Fiume és Delnice között vasár- és ünnepnapokon
közlekedő kiránduló személyvonatok forgalma megszüntettetik.

A Sárbogárd—bátaszéki

vonalon.

A Bátaszékről jelenleg reggel 7 óra 1 perckor induló személyvonat későbben, azaz délelőtt 8 óra 20
perckor fog indulni ős Sárbogárdra délelőtt 11 óra 33
perckor érkezni. E vonat közvetlen csatlakozást Bátaszéken Baja felől ós Sárbogárdon a bosznabródi gyorsvonathoz Budapest felé.
A Sárbogárdról jelenleg este 6 óra 2 perckor induló
személyvonat — közvetlen csatlakozással a bosznabródi gyorsvonathoz Budapest felöl — korábban, azaz
délután 5 óra 4 perckor fog indulni.
A Bátaszékről jelenleg este 6 óra 55 perckor induló
személyvonat korábban, vagyis este 6 óra 5 perckor
fog indulni és Sárbogárdra este 9 óra 34 perckor
fog érkezni.

A bátaszék—ujclombovári vonalon.
Az Ujdombovárról jelenleg éjjel 3 óra 55 perckor
induló személyvonat későbben, azaz reggel 4 óra 35
perckor fog indulni és a Fiume felől érkező gyorsvonathoz csatlakozást nyer.

A körös—belovári vonalon.
A Körösről jelenleg éjjel 10 óra 40 perckor Belovárra induló vegyesvonat korábban, vagyis este 9 óra
28 perckor fog indulni és nem talál csatlakozást a
gyorsvonathoz Budapest felől.

A szentlőrinc—nasici vonalon.
A Nasicról d. e. 11 óra 13 perckor Szentlőrincre
induló személyszállító vonat Slatinán csatlakozást
nyer a Déli vasút vonatához Barcs felől.

A győr—fehringi vonalon.
A Celldömölkről jelenleg reggel 7 óra 18 perckor
Pápáig személyszállítással közlekedő tehervonat helyett egy uj személyszállító vonat fog forgalomba
helyeztetni, mely Celldömölkről reggel 5 óra 46 perckor fog indulni és Pápára reggel 7 óra 30 perckor
érkezik.

A budapest—orsova—verciorovai vonalon.

A pozsony-ujváros—szombathelyi vonalon.

Budapest és Czegléd között a vasár- és ünnepnapokon közlekedő déli illetve esti vonat megszüntettetik.
Szeged és Kiskunfélegyháza között a Szegedre reggel 5 óra 37 perckor érkező, valamint a Szegedről
este 8 óra 15 perckor induló helyi vonat forgalmon
kívül helyeztetik.
Az Orsováról jelenleg este 7 óra 5 perckor DomasniaKorn.vára induló személyszállító tehervonat Orsováról
már este 6 óra 44 perckor fog indulni.

Pozsony—Újvárostól délelőtt 8 órakor — a munkaszünetes napok kivételével — naponta egy tehervonat
személyszállítással fog Ligetfaluig közlekedni, ahová
a vonat délelőtt 8 óra 13 perckor fog érkezni.

A szeged-rókiis—dáliái vonalon.

Az adony-pnsztaszabolcs—tapolcai—
(balatonvidéki)—vonalon.

A Szeged-Rókusról d. u. 3 óra 12 perckor Szabadkára induló és onnét éjjel 10 óra 1 perckor SzegedRókusra visszaérkező személyvonatok forgalma megszüntettetik.

A temesvár-józsefváros—bnziásfiirdői vonalon.
Az esti vonat helyett Buziásfiirdőről Temesvárra,
egy délutáni személyvonat helyeztetik forgalomba,
mely Buziásfürclőről d. u. 5 óra 15 perckor indul és
Temesvár-Józsefvárosra este 6 óra 50 perckor érkezik.
A Buziásfürclőről d. u. 12 óra 50 perckor TemesvárJózsefvárosra érkező és az onnan cl. u. 3 óra 15 perckor visszainduló személyvonatok forgalma megszüntettetik.

Az india—vinkovczei vonalon.
Rumától Indiáig egy tehervonat fog naponta sze
mélyszállitással közlekedni, mely Rumáról d. u. 12 óra
20 perckor fog indulni és Indiára d. u. 1 óra 19 perckor érkezni, hol Újvidék felé csatlakozást nyer.

A budapest-keleti pályaudvar—fiumei és
u j d o m b o v á r — b o s z n a b r ó d i vonalon.
A Budapestről jelenleg d. u. 4 óra 10 perckor Fiúméba induló gyorsvonat későbben, azaz este 6 óra 15
perckor fog indulni és Fiúméba reggel 7 óra 10 perckor Fiume kikötőbe peclig 7 óra 2Í perckor fog érkezni, hol a Venezia és Ancona felé menő hajókhoz
csatlakozik.
A Budapestről jelenleg este 9 órakor induló gyorsvonat korábban, vagyis már este 7 óra 40 perckor fog
indulni és Fiúméba d. e. 8 óra 42 perckor fog érkezni.
E vonat nem mint eddig az egész éven át, hanem csak
bezárólag október hó 31-ig és február hó 15-től fog
forgalomba helyeztetni, azaz november hó l-től február
hó 15-ig nem fog közlekedni.
A Fiúméból jelenleg éjjel 10 óra 40 perckor induló
gyorsvonat korábban, vagyis már este 7 óra 55 perckor fog indulni és Budapestre d. e. 9 óra 35 perckor
érkezni.

A székesfeliérvár—paksi vonalon.
A Paksról jelenleg éjjel 3 óra 9 perckor Székesfehérvárra induló vegyesvonat korábban, azaz éjjel
2 óra 44 perckor fog indulni.

A Tapolcáról jelenleg reggel 4 óra 20 perckor induló és a Tapolcára jelenleg este 9 órakor érkezőgyorsvonatok Adony-Pusztaszabolcs és Budapest keleti pályaudvar közt egyesítve fognak közlekedni, a
Fiuméről jövő illetve a Budapestről Bosznabródba
közlekedő gyorsvonattal.
Utóbbi gyorsvonat ez okból Adony—Pusztaszabolcsról korábban, azaz délután 4 óra 21 perckor fog indulni és Balatonfüredre este 6 óra 47 perckor, Tapolcára pedig este 8 óra 15 perckor fog érkezni.

A veszpréin—alsóőrsi vonalon.
A Veszprémből jelenleg este 6 óra 1 perckor Alsóőrsre induló vegyesvonat korábban, azaz d. u. 5 óra
20 perckor fog indulni.

A Celldömölk—csáktornyai
és a zalaszentiván-kisfaludpuszta—zalaszentiváni
vonalon.
A Zalaszentiván-Kisfaludpusztáról jelenleg este 8
órakor Zalaegerszegre induló vegyes vonat forgalma
megszüntettetik.
A Zalaszentivánról jelenleg éjjel 10 óra 50 perckor
Zalaegerszegre induló vegyes vonat korábban, azaz
este 9 óra 50 perekor fog indulni és Zalaegerszegre
már éjjel 10 óra 25 perckor fog érkezni.

A zabok-krapmateplicz-krapinai

vonalon.

Zabok-Krapínatepliczről a jelenleg d. u. 4 óra 45
perckor induló személyvonat már d. u. 4 óra 13 perckor, és a jelenleg este 9 órakor induló vonat már 8
óra 30 perckor fog indulni.
Budapest, 1910. évi szeptember hó 17-én.

h mm kirilyi álamvasutak
isazQOlflsógQ.
(Utánnyomás nem dijaztatik).
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Saját gyártmányú finom

legfinomabb

Mindennemű építési anyagok r a k t á r a , — Kííünö
minőségű tűzifa ölenként
é s f e l v á g v a , jól mérve,
j u t á n y o s árban kapható.

Telefon 440.

szám. SZEGED

íeieíon 449.

szám

Vásárhelyí-sugárut 16-20. szání

villanyerejü c u k r á s z d á j á b a n

Méltán megilleti a M O F F E R - f é l e
l e g ú j a b b s z a b á s ú fiizőjét

jelszó, mert amellett, hogy
a legújabb szabású és a
legjobb alakot adja, a
legkényelmesebb viselet,
tartós és igen könnyű, a
fűzők az egészségi követelményeknek szembe tartásával vannak szabva,
ugy, hogy azok a nemesebb részeket teljesen
szabadon hagyják, a vérkeringést nem gátolják,
minden fiiző az alak utálván szabva és kipróbálva,
ami csak
természetes,
hogy a legjobb és igy az
semmiféle gyári vagy gondatlan sablonszerű szabásúval össze nem tévesztendő, mert amig az előbbi
csinos, kecses alakot ad,
az utóbbi valósággal elrontja és az egészségre is
káros hatással van.

Szeged, Valéria-tér.
h u s - és paprikapiac.

Előnyös bevásárlási forrás építőmester és építtetőknek mindennemű építkezési vasárukban, úgymint: vasgerenda, kötővas, kapcsok,
szegek, vasalás, kályhák, tűzhelyek és mindennemű épitkezésikellékek; saját érdekükben kérem meggyőződést szerezni.

a K o s s u t h Lafos-sugárut 5. sz. a . ,
az „Alföld-szálloda" épületében a

ahol temetések a legegyszerűbbtől a legdíszesebbig a legfényesebb kivitelben, eddig nem létezett jutányos árak mellett
eszközöltetnek. = H l l l M i t M elVÓlfeMllt.
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Szeged, Széchenyi-tér 3,
A TíSZA-SZÁLLÓ

MELLETT,

kibővített elektrotechnikai váüaiatomat még e hó folyamán

alá helyezem át, miért is érdeke a csillárvásárló közönségnek üzletem megtekintése.
Világítási

költségvetések
H^

és rajzok

ae»
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fy? H B H I S S

Telefon 802.

SZEGED.

díjmentesen.
é

"

"

SZEGED,
Dugonics-utca Í6. sz,

"i

vállalatánál

Telefon

802.

Eredeti válogatott

GONDOSKODJUNK

-T

CSALADUNKRÓL!

A Délmagyarországi Közgazdasági Bank
r.-társaságeál Szegei lárász-utca 6.
heti betéttel életbiztosítás köthető 15 évre heti 1 korona
és csekély pótdíj mellett. — Elérés esetén 1000 koronát
fizet a Délmagyarországi Közgazdasági Bank részvénytártársaság. Előbbi elhalálozás esetén azonnal 1000 koronát
fizet a Hollandi életbiztosító r.-t. A biztosítás lekötése
ellenében kölcsönöket is folyósít és bővebb felvilágosítást ad:
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Legnagyobb cserépkályha-ipartelep

Újdonság!

Újdonság!

Különösen megbízható hajtóerő.
Legolcsóbb üzem ! Feltétlen jótállás ! Kedvező árak és leltételek. Nem kell gépész! Nem robban ! Nem tűzveszélyes ! Nincs
pénzügyőri ellenőrzés alatt !
Nincs kazán! Egyszerű üzembenhelyezés ! Bárkinek rendelkezésére adunk gépet díjtalanul annak a beigazolására, hogy
gépünk a legmegbízhatóbb és
legolcsóbb üzemet szolgáltatja.
— Árajánlattal díjtalanul szolgál 2-től 60 HP.-íg.

ÉPÍTÉS!

Laudon-utca 21.sz. SZEGED Mérey-utca 6. sz.
i ssRwa

If

Pálfy Testvérek

II

Alapíttatott 1817. éuben
Husz arany

éremmel

ANYAGKERESKEDÉS

kitüntetve!!

Raktáraiban kapható: Mész, darabos és
román cement, portland cement,
aszfalt-anyag, aszfalt-elszigetelő lemez,
aszfalt-fedéllemez, kátrány-fedéllemez,
kátrány, karbolineum, stukkatur-nádfonat, gipsz, chamott föld és liszt, kőagyagcsövek, tűzálló téglák, fedélcserép,
homok, homlokzatikőpor, cementlapok,
cementcsövek, lépcsők kő- és márványutánzatokban. I í a b i t z de. Brnyn-fal
g y á r t á s . Asbest-padozat. Terrazzó-bur- gg 11
kolat. Mész vaggononkint minden állomásra.
Az egyesült tégla- és cementgyár részj
vénytársaság képviselete.
ooo
B

Legnagyobb cserépkályha-ipartelep

LEGOLCSÓBBAN
VÁSÁROLHAT:

Szigorúan szabott árak!!

ITT A Z I D E J E ANNAK
A Szegedi Kereskedők • Kenyérgyára mint Részvénytársaság kenyértermelését már üzembe helyezte. A
nap bármely szakában szállít: kereskedőknek, vendéglőknek, gyáraknak és magánfogyasztóknak mérsékelt áron friss, feltétlenül tiszta, megbízható és
jóízű, orosházi módszer szerint készült kenyeret.

Sciját

házában

Telefon-szám

116,

hogy ha o l c s ó n akar mindennemű rőfös- és divatá r u t , vásznat, s z ő n y e g e t , ágy- és a s z t a l n e m ű t
v á s á r o l n i , ugy keresse fel saját érdekében

:: divatárukereskedését
:
Feketesas- és Kigyó-u. sarok

DÉLMAGYARORSZAQ

ízléses kivitelben készülnek szépirodalmi művek,
katonai és kereskedelmi nyomtatványok, árjegy
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