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Roosevelt Szedánja.
A Délmagyarország
csütörtökön megjelent számában részletesen beszámoltunk az Egyesült-Államokban megtörtént választásokkal. Ha a newyorki
kikötő világhírű
szabadságszobor-kolosszusa dőlt volna össze, az se kelthetett volna nagyobb szenzációt, mint
az a hir, hogy a newyorki kormányzói
állást a demokraták jelöltje, Dix, egy,
a politikai életben eddig ismeretlen
tapétagyáros nyerte el a republikánus
Stimson ügyvéddel szemben. A szenzáció nem is a két névhez, vagy azoknak viselőihez fűződik, sőt az is közömbös lehetne az európaiakra nézve,
hogy a demokraták ezzel a győzelemmai egyidejűleg az amerikai Unió más
államaiban is leverték a republikánusokat és többséget nyertek a kongresszusban. Többet m o n d u n k : ezúttal
még az amerikaiak szemében sem a
két párt hatalmi kérdése adja meg az
esemény jelentőségét, hanem az a
tény, hogy Mr Dix győzelme
egyúttal
Roosevelt jövőbeli elnöki aspirációinak
megsemmisülését jelenti. A volt elnök
ugyanis a végsőig ekszponálta
magát
jelöltje, Stimson érdekében, az összes
kerületeket többször is beutazta és
Newyork államnak
minden
városát
meglátogatta, hogy a kormányzói állást
pártja részére biztosítsa. A látszat
szerint, melynek hatása meglátszott az
Európába jutott táviratokon is, Rooseveltnek sikerült is megnyerni a választók túlnyomó többségét. Útja min-

yiziók a börtönben.
I r t a Gorkij

Maxim.

. . . Egyszerre csak valami különös dolog
történt. Az ablak elmosódó üvegtáblái kékes, foszforeszkáló fénytől
világosodtak
meg, mely nőttön-nőtt és tovaterjedt a börtön falain. S ebben a kék fényben, mely
lassankint az egész cellát betölté, sürii, fehéres, gomolygó füsthöz hasonlatos felhő
lebegett, amely emberi szemekre emlékeztető szemecskékkel volt telehintve. 8 e tüzes szemecskék sajátságosan rezegtek, villogtak, mintha titokzatos erő mozgatta
volna őket. A felhő kavargott, összefolyt,
szétomlott, foszlányokra szakadt, mind átlátszóbb lett, végtelennek és fenyegetőnek
tetszett, majd haragos susogás kelt benne.
Testemet fagyasztó hidegség és félelem járta
át. Aztán egyes foszlányok leváltak s határozottabb alakot öltöttek, körvonalaik tisztábban bontakoztak ki. Lassan kerengtek,
mintegy úszva az egész cellát elárasztó kékes fényben.
— Micsoda árnyak ezek s honnan jöttek
ide? — kérdem magamtól csodálkozva és
rémülten.
— Kik vagyunk és honnan jöttünk ? —
szólalt meg egy lassít, komoly, hidegen
csengő hang. — Gondolkozzál csak egy kicsit. Nem ismersz ránk?
Hallgatagon ráztam fejemet, megtagadva
ezekkel az árnyakkui minden ismeretséget, S

21—

ELOFIZETES! AR VIDEREN:
egész évre . R 2 8 - — félévre . . . R 14 —
negyedévre. R V—
egy hónapra R
Egyes szám ára 10 fillér

2-40

TELEFON-SZÁM:
Szerkesztőség 835

c=>

Kiadóhivatal S 3 9

interurbán 835
Budapesti szerkesztőság telefon-száma 1 2 8 — I S

déníitt diadalutnak tetszett, ahol megjelent, valóságos népvándorlás keletkezett s a bálványozásig menő lelkesedésnek és ujrázásnak olyan megnyilvánulásai vették körül, hogy ellene
minden próbálkozás hiábavalónak látszott. Különösen a newyorki külvárosokban tombolt a tömegek lelkesedése. A keleti részen például a napokban kilenc Órára
volt hirdetve
Roosevelt megjelenése, de már délután öt óra felé olyan tolongás volt,
hogy rendőröknek és katonáknak kellett közbei épniök.
Rooseveltnek ez a föllépése azért
keltett lázas érdeklődést, mert mindenki
tudta, hogy részéről ez a legközelebbi
elnökválasztásra való
hangulatkeltést
célozza. Az ekszelnök ugyan a nyilvánosság előtt soha egyetlen szóval sem
árulta el a jövőre szóló terveit, de
nyilvánvaló volt, hogy itt nem egyszerű
korteskedésről van szó. És épen ezért
kisérte Roosevelt lépését a nagy tömegek tetszészaja. Ugylátszik azonban,
hogy a kábelek mégsem adtak teljesen
hü képet az amerikai eseményekről,
amikor rikitó és hatásos színekkel ecsetelték a színpadon lejátszódó érdekességeket, de elhallgatták mindazt, ami
a színfalak mögött történt és készült,
így csak m a pattant ki, hogy a republikánus párt, ragaszkodván a köztársasági tradíciókhoz, mely elvből kizár
minden imperialisztikus izii beszivárgást,
elejétől fogva nem j ó szemmel nézte
Roosevelt kortesutját, mert megsejtette,
hogy a mérhetetlen becsvágyu férfiú

ezeket a választási körutazásokat csakis
a saját, harmadik elnökségének az előkészítésére rendezi. A demokraták végre
nyiltan is szemébe vágták ezt a föltevést, de Roosevelt erre egyáltalán nem
reagált és folytatta agitációját, bizva a
tömegek bálványimádásának szuggesztív hatásában, mely Napoleontól Boulangerig annyiféle esetben és változatban
diadalra vitte a népkegy kiválasztottját. De a republikánusok megérezték,
hogy ez a becsvágy végzetes lehet
reájuk nézve, nagy nyugtalanság vett
erőt a párt vezérein és nemrégen fölkeresték Rooseveltet, hogy nyilatkozatot kérjenek tőle, hogy Stimson megválasztása esetén sem fog az elnökségre aspirálni. A küldöttség nagyon
megjárta. Roosevelt valósággal dühöngött, a szó szoros értelmében kidobta
a barátait, miután előbb igy válaszolt
a kérdésükre :
— Nem engedem megkötni a kezemet, sem tőletek, sem senki mástól.
Szabad ember vagyok, szabad elhatározásomat korlátozni nem engedem. És
ha a nép engem fog kívánni elnökül,
én nem fogok vonakodni !
Abban a pillanatban senki sem sejtette, hogy e nyilatkozat eldöntötte
nemcsak a newyorki kormányzóválasztás sorsát, de lerombolta Roosevelt
büszke reményeit is.
Ugylátszik, hogy a republikánusok,
anélkül, hogy a nagy
nyilvánosság
észrevehette volna, attól a pillanattól
kezdve nem tekintették többé életkérdésnek Mr Stimson győzelmét, mert ők

ezek csak tovább imbolyogtak a levegőben,
széles, ritmikus mozdulatokkal, mintha ünnepélyes táncot lejtenének. A még mindig
meglehetős homályos, átlátszó silhouettek
nesztelenül kerengtek, forogtak körülöttem.
Egyszerre csak tisztában vált ki közülök
egy aggastyán, a vak aggastyán, ki egy
öreg, roskatag asszony övébe fogózkodott.
Vakítóan csillogó hópelyhek takarták rongyos köntösüket; borzongató hidegség áradt
ki belőlük. Tudtam, hogy kik voltak; de
minek jöttek ide?
— Ránk ismersz-e hát ?
Nem tudtam, vájjon a künn tomboló vihar hangja szólt-e hozzám, vagy a lelkiismeretemé; de a hang parancsolóan csendült
meg s valósággal leigázott.
— Tehát tudod már, kik vagyunk! S a
többiek is elbeszéléseid hősei: gyermekek,
asszonyok, férfiak; akikre szenvedéseket mértél, hogy szórakoztasd olvasóidat. Nyisd ki
szemeidet, nézd, el fognak vonulni szemeid
előtt s itéld meg, mily számosak és siralmasak fantáziád szülöttei.
S az árnyak rendre elvonultak előttem.
Az első pár egy fiatal gyermek s egy kis
leányka volt — hasonlók két nagy, hóból
formált virághoz ; olyan világosságot árasztottak, mint a hold fénye.
— Ezt a két gyermeket 1e ölted meg egy
ház ablaka alatt, ahol karácsonyfa ragyogott.
Emlékszel? Sóvárgó szemekkel nézték s
aztán ott maradtak a havon a hidegtől megdermedve, megfagyotton.

Kis hőseim elvonultak szótlanul s belevesztek a kék fényözönbe. Helyükön egy
sápadt, kimerült asszony tűnt föl:
i — Ezt az anyát is te gyötörted meg. Karácsony estéjén sietett haza falujába gyermekeihez, cipelve a szegényes, messziről hozott ajándékokat s az uton összerogyott.
Rémülten és szánakozva néztem az árnyat.
A menet tovább tartott. A könyörtelen
hang egyenkint fölsorolta szomorúságban fogant hőseimet. Az utolsó, a vak aggastyán,
csonttá fagyott rongyaiban, megállt előttem
s rám meresztette tágranyilt, öveges szemeit.
Szakálla csillogott a zúzmarától, szája körül
jégcsapok csüngtek alá. Az öreg asszony arcán a gyermekek boldog mosolya látszott; de
ez a mosoly merev volt, bele volt dermedve
az arc megkeményedett, mozdulatlan ráncaiba.
.. . Végre elült a vihar, a kisértet-hősök eltűntek s csak a sürü, átlátszó felhő gomolygott szemeim előtt. A vizió ott lebegett
a levegőben, mintha valami titokzatos jelre
várna. S én is vártam szenvedélyes türelmetlenséggel, összeszedve elgyöngült lelkem
minden erejét.
— De hát miért van ez? — kiáltám végre.
— Mit jelentsen ez?
Ekkor fölcsendült újra az a lassú, komoly,
hideg hang.
— Felelj te magad a kérdéseidre. Miért
írtad le azt a sok szomorúságot? Nem elégedtél meg a létező bajokkal, az élet látható
és kézzelfogható szerencsétlenségeivel, hanem
még uj kinokat is találsz ki s ugy adod eiő
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az elv megmentését föléje helyezték még
a saját párturalmi érdekeiknek is. Semhogy engedjék meghamisítani a tiszta
köztársasági eszmét Roosevelt ujabb
elnökjelölésének cézári jellegű mozzanatával, inkább átengedték a győzelmet
Dixnek, vagy — akárkinek. Pedig eleinte
a demokraták a legkisebb kilátással
sem kecsegtették magukat és úgynevezett nagy jelöltjeik egymásután visszaléptek. Dix ur csak a végső csüggedés
stádiumában vállalta a jelöltséget, talán maga sem vette azt komolyan. A
republikánus vezetők és Roosevelt között a szakadás teljesen megváltoztatta
a helyzetet, de csak a színfalak mögött,
mert a nagy nyilvánosság előtt tovább
folyt a nagy Teddy bálványimádása. Egy
uj Curtius gyanánt a republikánus párt
feláldozta önmagát és biztos választási
győzelmét, csakhogy megmentse azt az
eszmét, mely politikai
működésének
alapja és tartalma.
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véve. Ma délben — mint temesvári tudósítónk
jelenti — Temesvárra megérkezett Návay LajosA Koronaherceg-szállóba hajtatott az állomás"
ról, a polgármesterrel együtt.

fiz uj szegedi mérnökség.
—

Önálló gépészeti hivatal.

—

fSaját tudósítónktól.)
Szeged város mérnöki
hivatala már régóta várja az újjászervezést.
A szervező-bizottság most végre érdemlegesen
foglalkozik a mérnökség dolgaival és szombaton délután letárgyalja a mérnökség kebelében létesítendő önálló gépészeti hivatal szervezésének a dolgát. Erre vonatkozólag Taschler
Endre főjegyző a következő előadói javaslatot
terjeszti a szervező-bizottság elé:
A város géptechnikai berendezéseinek állandó
szaporodása s azok szakszerű kezelésének karban tartásának és továbbfejlesztésének nagyfontosságú érdeke s az e téren szerzett ujabb
tapasztalatok szükségessé teszik a városi mérnöki hivataltól teljesen elkülönített önálló gépészeti hivatal fölállítását, mely hivatal a városi összes gépmüvek kezelését és igazgatását
felelősség mellett átvévén, a város hatóságának
e kérdésekben szervezetileg megállapított s a
Fölösleges volna kutatni,
nincs-e meghatározandó szakminősités által érdemileg
benne ebben a nagyszabású politikai ilyenül beváló szakértő-közege legyen.
Ennek szüksége ma már tényleg előállott,
intrikában Taft keze is, akit Roosevelt mert a gépészet körébe vágó létesítmények
prepotens föllépése, mint emlékezetes, oly mérvben szaporodtak és jövőben is oly
már több izben kellemetlen helyzetbe mérvben fognak szaporodni, hogy azokat a
hivatal jelen szervezetében sem műsodort és mindenesetre érzékenyen hát- mérnöki
szaki, sem kezelési tekintetben kielégítően eltérbe szorított.
látni nem képes; mert, továbbá, bármily sokés ernyedetlen szorgalmú legyen is a
A demokraták nagy győzelme meg- oldalú
mai szervezet szerint fönnálló mérnöki hivatal
lepetésszerűen világit reá az amerikai vezetője, mégis képtelenség tőle azt kivánni,
helyzetre, amelyet eddig egészen más- hogy egyéb nagymérvű elfoglaltsága mellett egy
ember teljes munkásságát igénylő munkanak irtak le az Óceán túlsó feléről egész
kör (az összes gépészeti teendők) vezetéseért
érkező híradások. A nagy esemény je- és felügyeleteért is a felelősséget ő viselje.
A gépészeti teendők terhétől megkönnyeblentőségét nem a tapétagyáros sikere
adja meg, hanem Roosevelt kudarca. bítő mérnöki hivatal beosztása a változott körülményekhez képest szintén átalakítandó.
A fölállitandó gépészeti hivatal
ügykörébe
lenne
beosztandó
a
nagy
méretben
épült és
Návay Lajos Temesvárott. Temesvár
számos gépészeti berendezéssel ellátott vágóországgyűlési képviselője, • Návay Lajos dr való- híd, az alsó- és
íelsöbélviz-szivattyu-telepek,
ságos belső' titkos tanácsos, a képviselőház al- melyek közeli időben az általános csatornázás
elnöke, tegnap sürgönyileg értesítette Telbisz
folytán lényegesen kibővittetnek, a hármas kőKároly dr udvari tanácsos, polgármestert, hogy lyuki ideiglenes belviz-szivattyu-telep, melycsütörtökön délben a gyorsvonattal érkezik a nek véglegessé való kiépítése szintén tervbe
van véve, a gőzfürdő',
színház,
kultúrpalota,
városba, hogy tájékozza magát Temesvár város közkórház, fertőtlenítő telep, vízvezeték, légszesz-,
közügyei és a polgárság óhajai felől. Návay villanyvilágítás,
telefon, stb. Továbbá az állandó
csütörtöki és pénteki ott tartózkodása alkalmá- vízmű és artézi kutak föntartása, felügyelete és
val csütörtökön este a színháznak rövid ideig műszaki kezelése.
A gépészeti hivatal, mely egy gépészmérnök,
tartó látogatása, este félkilenc órakor együttes mint a főmérnök vezetése alatt állana, az ügyvacsora a Koronaherceg-szállodában és mind- köréhez tartozó s az odautalt ügyeket teljes
két napon az iskolák látogatása van tervbe
önállósággal, felelősség mellett látná el.
az embereknek gyászos fantáziádat, mintha
valóban léteztek volna. Mi célod van velük?
Ki akarod ölni az emberek szivéből a bátorságot,
sorsuk
jórafordulásának
minden
reményét? Ellensége vagy tán a fénynek,
a reménynek s örömed telik abban, ha
minél több bajt kovácsolsz, ha mindent feketére festesz és szomorú történeteiddel
szaporítod az emberek kiábrándulásait? Vagy
tán gyűlölöd az embereket s kiakarod belőlük irtani az élet szeretetét, ugy állitva eléjük az életet, mint a megpróbáltatások
szakadatlan láncolatát? Mi a célod? Mondd.
A különös szemrehányások megdöbbentettek. De azért bátran feleltem:
— Azért festem a nyomort, az emberek
vergődéseit, hogy embertársaimban fölébreszszem a részvétet, a szánalmat, a humánus érzelmeket, hogy elérzékenyitsem és meglágyítsam azokat, akiknek szive száraz és kemény s akik, sajnos, igen sokan vannak.
Az árnyak közt ijesztő mozgás keletkezett. Mintha lázroham lepte volna meg őket,
tekervényesen csavarogtak, reszkettek, arcuk
eltorzult s a szobában a kékes fény is ideoda ingott, rezgett az árnyak nesztelen, érthetetlen táncától. A vihar odakünn fütyült,
sivitott, zúgott, kacagott.
Hideg verejték lepte el testemet, a hajain
szálai égnek álltak.
— Hallod, nevetnek! — szólt újra az a
hideg hang.
—. S miért?
kérdeztem alig hallható
bangón.

— Te rajtad, gyerekes, naiv beszédeden'
Azt mondod, azért irod le az emberek költött nyomorúságait, hogy humánus érzelmeket ébressz a szivekben, azoknak szivében,
akik régen megszokták és közömbösen nézik a valódi nyomort és szenvedéseket. A
rideg valóság se hajtja meg őket s te azzal
a dőre reménynyel áltatod magad, hogy
költött történeteid fogják lelkiismeretüket
fölébreszteni. Ismerd el, hogy túlságos naiv,
hiszékeny vagy.
Az árnyak eltorzult arccal nevettek s nekem ugy tetszett, hogy halálom napjáig fogom látni ezt a rémes nevetést. Betakartam
magam, hogy megszabaduljak a gyötrelmes
víziótól. S ekkor ugy éreztem, mintha fejjel
lefelé sötét örvénybe buknék s a rohamos
esés elfojtaná lélekzetemet. Az árnyak fütyülve, ordítva, arcátlanul kacagva üldöztek
még oda le az örvénybe, a sötétségbe is.
Hajnalban heves fejfájással ébredtem ; a
kinos szorongás még nem szűnt meg. Első
mozdulatom az volt, hogy fölkaptam az asztalról a papírlapokat, amelyeken megírtam a
vak aggastyánnak és feleségének történetét
s anélkül, hogy átolvastam volna, összetéptem s kiszórtam az ablakon a reggeli szélbe,
így röpültek el, kevéssel előbb, a viziók, éjszakai káprázataim lenge alakjai, akikben
elvonult előttem mind az a nyomor, szenvedés és fájdalom, aminek el akartam beszélni
kimeríthetetlen történetét.

^ Minthogy azonban egy szakközeg nem képes a
föntebb elősorolt összes teendőket ellátni, tekintve, hogy azokkal a mérnöki hivatalnál ezidő
szerintis két egyén teljes idejüket igénybe véve
foglalkozik: tekintve, hogy a városnak már ezidő
szerint is nagy számban vannak olyan alkalmazottjai (gépészek, fűtök stb.) kik szolgálat
tekintetében a gépészeti hivatal rendelkezésére bocsátva, annak fokozottabb felügyelete
alá helyezendők, ezek azok a további indokok,
melyek szintén szükségessé teszik az önálló
gépészeti hivatal föláflitását.
A gépészeti ügyekről való gondoskodásnak
és intézkedéseknek elkülönített megtételét elvileg már a törvényhatósági bizottság is elrendelte, amidőn kimondta, hogy a városi gépészeti szakközeg alkalmaztatásának kérdését a
szervezési szabályrendelet revíziójának munkálatából kikapcsolja s fölhívja a város tanácsát,
miszerint ezen most emiitett állás szervezésére,
munkakörének megállapítására vonatkozólag
a szervező-bízottság közben jöttével k ¡dolgozandó
javaslatát külön terjessze be.
Eszerint az újonnan fölállitandó gépészeti
hivatal személyzete a következőkből állana :
egy főmérnök (műszaki igazgató), egy mérnök,
egy gépészeti felügyelő, egy irnok, két gépész
(ezek közül egy a fertötlenitó'-intézet gondnoka),
két fűtő, két vízvezetéki ellenőr, egy csőmester és egy lakatos.
Az önálló hatáskörű gépészeti hivatal fölállítása folytán a mérnöki hivatal szervezésében
a következő változások állanak be:
A viz- és utépitési szakosztálynál lévő két
mérnökön és belterületi utbiztossá átszervezendő épitési felügyelőn kívül itt szükségesnek
mutatkozik egy műszaki rajzoló és egy kövezőmester beállítása, ugyaninnen a gépészeti felügyelő, három gépész és fűtők a gépészeti hivatalhoz helyezendők át.
A középitési szakosztálynál, amely ma égy
mérnök, egy építész és két segédmérnökből
áll, az egyik segédmérnöki állás megszüntethető, de uj állásként szervezendő lenne két
építőmesteri, egy műszaki rajzolói és egy írnoki
állás.
A külterületi mérnöki szakosztály ezidő szerint egy mérnökből, egy segédmérnökből, két
utbiztosból álló személyzete megmarad s a vízés utépitési osztályból a három körtöltésőr ide
helyeztetik át.
A felülvizsgálati szakosztály a mérnöki hivatal kebelében beszüntetendő, a most alkalmazva
lévő mérnök és számvevő, számtiszti jelleggel
a polgármesteri hivatal személyzete közé lenne
beosztandó.
Ezek szerint a mérnökség jelenlegi és tervezett szervezete egymással szembe állítva, a
következő képet adja:
Jelenlegi személyzet:
1 főmérnök
1 mérnök
— — —
2 mérnök
— ä 3500
mérnök
— ä 3000
építész
— — —
segédmérnök
ä 2500
gépészeti felügyelő —
gépész — —
ä 1800
épitési felügyelő
—
utbiztos
— ä 1600
irnok — — ä 1400
3 körtöltésőr — ä 500

K
K

Fizetés
4500 K
4000 „
7000 „
6000 „

K

3000
5000
2000
5400

K
K
K
Összesen

3200
2800
1500
45500

„
„
„
„

1600 „

„
„
.,
K

Lakbéi
1000 K
900 „
1500 „
1400
700
1200

400
960
320
640
640.
300
9960 K

A javaslat szerinti szaporulás:
Fizetés Lakbér
1 főmérnök
4500 K 1000 K
mérnök
— — — —
3500 »
750 „
5000
építőmester—
k 2500 K
1200 „
6000 "
műszaki rajzoló ä 2000 K
1200 „
2800 „
vizv. ellenőr
á 1400 K
640 „
1400 „
csőmester — — — —
320 „
1400 „
kövezőmester — — —
320 „
1400 „
irnok — — — — —
320 „
1000 „
lakatos— — — — —
100 „
Összesen 27000 K 4950 K
Ezen adatok szerint a mérnöki személyzet
alapfizetése ma kitesz fizetésben 45,500 koronát, lakbérben 9,960 koronát, összesen 55,460
koronát. Az uj állásoknál a javaslat szerint
a szervezésre igénybe venne fizetésben 27,000
koronát, lakbérben 4,950 koronát, összesen 31,950
koronát s igy a mérnöki hivatal és gépészeti
hivatal, csupán az alapfizetéseket számítva, évi
87,410 koronával terhelné a költségvetést.
A hatáskört illetőleg a gépészeti hivatal ellátja a gépészet, lég-, víz- és gőzfűtés, vízveze-.
ték, artézi kutak, légszesz-, villám-, telefon
vezeték és berendezések körébe tartozó ösz
szes városi létesítményeket, közvilágítás, vas"
zsilipek, mértékhitelesítő-hivatal és tűzoltó"
szerelvények fölötti műszaki felügyeletet, ké"
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tel s annak kivitelét a jelenlegi s ezekre való
tekintet nélkül történő szervezési intézkedés
csak nehezíti. Különös figyelmet igényel itt
annak megfontolása, hogy miként volna kiviendő a most elsorolt és a már meglevő (vízvezetéki, vágóhídi, gőzfürdői) üzemeknek olyan
alapokra fektetése, amely kereskedelmi formában könnyű mozgást biztositana s ezeknek a
vállalatoknak azáltal teremtene jövedelmezőséget, hogy megszabadítsa a közigazgatási eljárást szabványos nehézkességétől, a más kereskedelmi vállalatok által használt és törvényileg
engedélyezett szabadabb formák között nyilvánított az érvényesülésre.
3. A mérnöki hivatalnál tapasztalt munkatorlódásnak az ebből következő s műszaki
tekintetben előforduló nézeteltéréseknek eleje
van véve azáltal, hogy az engedélyezett egy
mérnök, egy építőmester, három műszaki rajzoló és két írnok ideiglenes alkalmazása által
a munkaerő hiányán segítve van s a munkaerő ezen pótlásához hozzájárul az is, hogy a
folyamatba tett általános csatornázási nagy
munkálatokat egy, erre a célra fölállított szakosztály fogja végezni.
Ilyen körülmények között minden aggodalom
nélkül be lehet várni azt az időt, amely a műszaki létesítmények fejlődése szerint meg fogja
jelölni azokat a most még előre nem látható
és kellőleg meg nem fontolható igényeket,
amelyeknek kielégítése az uj szervezés föladata
lesz.
Mindezek mellett sem lehet kitérni azok
elöl az észrevételek elől, amelyek a gépüzemek
kezelése, ellenőrzése s egyáltalán közigazgatási
ellátása körül fölmerültek s számolni kell azzal
a ténynyel, hogy a mérnöki hivatal jelenlegi
személyzete ezt a szolgálatot kifogástalanul
ellátni a legjobb akarat mellett sem lehet
képes s azért a műszaki szolgálatnak ezen a
pontján intézkedésre van szükség. Az itt igényelt segítség kérdését megoldhatónak tartom
azzal, ha a mérnöki hivatalhoz egy gépészmérnök (négyezer korona fizetés és kilencszáz
korona lakbérrel) és egy főgépész (háromezer
korona fizetés és hétszáz korona lakbérrel)
ideiglenes alkalmazása engedélyeztetik.
Tekintettel arra, hogy ez a két segéderő a
gépészeti felügyelővel a gépmüvekkel járó műszaki szolgálatot elláthatja, hogy ezek alkalmazásáról gépüzemeknél lekötve levő hivatali
erők fölszabadulnak s eredeti hatáskörük teljesítésével
lesznek fölhasználhatók, tekintve,
A gépészeti hivatal alkalmazottjai : egy évi
hpgy
ez
a
megoldás
anyagi tekintetben is a
próbaidőre neveztetnek ki.; véglegesítés esetén az eként eltöltött szolgálati idejük a nyugdíj- leggazdaságosabb, javaslom, méltóztassék elhatározni, hogy a mérnöki hivatal általános szerkiszabásnál beszamittatik.
kérdése a föntebb jelzett időpont
Egy évi sikertelen alkalmaztatás esetében vezetének
elérkezésekor
oldassék meg s addig az elkerülhárom havi fölmondás után a város szolgálatá- hetetlen szükséges
munkaerő-szaporítás a javaból minden további anyagi igényre való jogo- solt két kisegítő erő
alkalmazása utján történsultság nélkül bocsáttatnak el.
jék meg.
Az építészeknél magyar műegyetemen kiSzeged, 1910. november 8-án. Taschler Endre
adott, vagy honosított építészi oklevéllel, a
segéd-mérnököknek műegyetem elvégzése, vagy s. k., előadó.
a királyi kataszternél történt kiképzés igazolása, az építőmestereknek építőmesteri Oklevél, a gépészeti felügyelőnek felsőipariskola géDisraeli ifjúsága.
pészeti szakmájának sikeres elvégzéséről végbizonyítvány, utbiztosoknak utbiztösi vagy vizIsmeretes, hogy az angolok kedvelt politikumesteri vizsga, a műszaki rajzolónak hat középiskola bevégzése és a műszaki rajzolásban saikat kifejező, rövid nevekkel illették. Lord
való gyakorlat, gépkezelőknek kondenzativ gép- John Russelt, aki a negyvenes és ötvenes évekkezelői vizsga, fűtőknek gőzkazánfütői vizsga, ben vezetője volt a Whigs-pártnak, Johnnynak
kövezQ-mester.nek kövezési munkák gyakorlati nevezték. Johnny, ezalatt a név alatt azt a
teljesítéséről szóló bizonyítvány, vízvezetéki el- kisnövésü, sovány, nemes, jóindulatu, kissé
lenőrnek és csőmesternek a víz- és gázvezetéki álmodozó urat ismerték, aki egész életén át
szerelésben való jártasság igazolása s vala- barátja volt a népnek és apja az első válaszmennyi itt elsorolt alkalmazottaknak, a mér- tási reformnak. Palmerston „Kupido" volt, vagy
nököket is beleértve, két évi szakmabeli gya- rövidebben az „öreg Pam". Ebben a szóban
benne van mindama hevesség, amelyet kevés
korlat' igazolása szükséges.
A mérnöki hivatal szervezetének átalakítása kedélyesség enyhített ez uralomravágyó miilyen alakban felelne meg a gyakorlati köve- niszternél.
telményeknek. Ennek azonban ezidö szerint
Hogy az élők közül is említsünk valakit:
való életbeléptetését javaslatba nem hozhatom
Chamberlainnek „Joe" a neve. Ebben is mega következő okoknál fogva:
van mindaz, ami ez embert jellemzi: a kissé
1. A városi törvény legközelebb várt életbe- amerikaias, demokratikus, hetyke, öklöző, nyersléptetése a közigazgatás minden ágát, igy a modoru.
műszaki igazgatást is lényegesen érintő átalaEgyikük sem nyert azonban jellemzőbb, kedkítást fog tartalmazni, Egyenesen a város ér- vesebb elnevezést, mint Benjámin Disraeli:
deke ellen volna a küszöbön álló reformok Dizzy. Dizzy, magyarul és szószerint annyit
életbeléptetése előtt közvetlenül a szerve- jelent, mint: szédült, kábult. Állandóan haszietet olyan számú és olyan magas ösz- nálható a zavart, a kábult és a szédületes szók
szeget , igénylő uj állásokkal megterhelni, értelmében. Még ma is, ha lord Beaconsfield
amelyek betöltése és . szervezése a ma élő életét és iratait nézegetjük, az első benyomás:
közigazgatási törvények szerint történik s egy szinte fájdalmas szenzációja az éles és
«melyeknek az uj alakításba való átvitele gyors belső ellentmondásoknak, amelyek nagy
bonyodalmas nehézségeket s elkerülhető anyagi erőről és különös bátorságról tanúskodnak.
megterheléseket von maga után.
Különös összetétele ez mindama csodálatnak,
2. A város műszaki berendezésének fejlődése bámulatnak és idegenkedésnek, amelyet olyan
az uj kórház, a téglagyár, a városi vasút, a életfolyamat alatt tapasztalunk, amelynek irácsatornázással összefüggésben levő szivattyú- nyát nem annyira egy eszme, mint inkább a
telepek, az itt használható melléktermékek legnagyobb önérzet és hatalomvágy adja meg,
kérdésénél olyan ponton áll, hogy ezeknek az amelynek ösztönzője nem annyira egy mű, vagy
uj alkotásoknak megvalósítása esetén a mű- szebb eszme iránt való nagylelkű odaadás, mint
szaki szolgálat ismét uj berendezkedést köve- inkább az a vonagló, sóvár magasbatörés. ahol

sziti az ezekre vonatkozó terv-, költségelőirányzatokat, R é s z t vesz a tüzvizsgálatokon.
A szivattyú-telepek, . vizmütelep, színház,
városi fürdő, vágóhíd, fertőtlenítő-telep épületeinek föntartása, az egyes épületekben eszközlendő uj miiszaki berendezések, javítások
vagy átalakításokkal kapcsolatos .épületjavítási munkák szintén ezen hivatal munkakörébe
tartoznak. Gondoskodik mindezek föntartásáról,
felügyel és ellenőrzi a munkák kivitelét.
Teljesíti a telepeknél a szén, fa és egyéb
a n y a g o k átvételét, gondoskodik a fogyasztási
naplók pontos vezetéséről és azokat ellenőrzi.
Készíti a magánvizvezeték-bekapcsolásokat,
vizóra-beállitásokat, felülbírálja és engedélyezi
a magánvizvezetéki berendezéseket, a vízvezetéki szabályrendelet értelmében. A hivatal
ügykörébe tartozó összes létesítményeket
törzskönyvileg és térképileg nyilvántartja. Felügyel • és nyilvántartja a magánvizhasznátati
engedélyeket. Kezeli a hivatalhoz tartozó
térképtárt.
A főmérnök és mérnök a város tisztviselői
személyzetébe sorozandó és a főispán által
élethosszig terjedő időre kinevezés utján alkalmazandó.
Az-építőmesterek és műszaki rajzolói állás a
segéd- és kezelő-személyzet sorába tartozik s
ezek az állások a törvényhatósági bizottság
közgyűlése által élethossziglan való választás
utján töltetnek be. A többi állásokra alkalmazottakat a polgármester nevezi ki és bocsátja el.
Valamennyi alkalmazottra a fokozatos fizetési emelkedés kedvezménye kiterjed s nyugdíjjogosultsága valamennyinek ván.
A gépészeti hivatal alkalmazottjainak következő minősítéssel kell bírnia :
A főnöknek a budapesti királyi József-müegyetemtől, avagy külföldi miiegyetemtől nyert,
de hazánkban nosztifikált gépészmérnöki oklevéllel s amellett igazolni tartozik, hogy a
gépészet terén tényleg öt éven át működött ;
a gépészeti felügyelőnek felsőbbipariskolától a
gépészeti szakmának sikeresbevégzéséről szóló
bizonyitványnyal; a gépészeknek kondenzációs
gépkezelői vizsgákról való bizonyitványnyal ;
a fűtőknek gőzkazánfütői vizsga letételét igazoló bizonyitványnyal; a csőmester igazolni köteles a víz- és légszesz-vezetéki szerelésekben
való jártasságát ; a lakatosnak ezen mesterségre történt képesítését kell igazolni.
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a hatalmasok trónolnak és az erőszak forrásai
vad dalukat hallatják.
Van benne valami, ami Balsacra emlékeztet,
azokra a szépen fésült, vakmerő, fiatal vidéki
uracsokra, akiket Balsac olyan színesen jellémez és akiknek olyan érzéseik voltak, mint
Napoleon katonáinak, akiknek mindegyike torniszterében hordta a marschallbotot. A fővárosba jönnek; a kirakatok fényessége, a drágakövek ragyogása nagy társadalmi kulturája
annak az életnek, amely mint egy óramű jár
le, a kinyilatkoztatás erejével hat rájuk. A
romantikus eszmék megsemmisülnek a valóság
nagy szenzációja előtt. Ezt mindjárt követi, a
második nagy átalakulás. Az újonc, aki az imént
még térdelve csodálkozott, tekintett a társaságra, gazdagságra, hatalomra és uralomra,
most már följogosítva érzi magát arra, hogy
a fönnálló társadalomhoz tartozzék, hatalmukban és jogaikban osztozzék. Olyanhoz, aki
csak azokat vetné meg, akik helyét elfoglalják.
Senkisem szigorúbb, éleseszübb és boszuállóbb,
mint ő; senkisem figyel gyűlöletesebb tekintettel, senkisem ismeri jobban nálánál a határokat, hizelgéseket. Azonban senki sem' fogja
nagyobb közönynyel és nyugodtabb lelkiismerettel fölhasználni, fölhozni azt, amit másoknál megvet és aljasnak tart. Ép ez a felülemelkedés és a belső idegenkedés- adják meg
neki biztosságát. Ép a regényes múltja adja
azt a mélységes, gonosz tekintetet a megfontolónak, a macskaszerü kezet a játékosnak . . .
Ép ilyen Dizzy is, a csodálatos, a szédületes.
Kezünkben van egy könyv, amely ifjúságát irja
le William Flavelle Monypennytől, az első,:
amelyet saját irataiból és föl jegyzéseiből merítve irtak és amelyet- mi most nagy örömmel
olvasunk. Hiszen afiatalságaa legmegkapóbb és
legkedvesebb ennek a homályos és titokzatos
alaknak. Mert mindenekelőtt: Disraeli akkor
még szép volt. Minden szobrán ugy látjuk:
bágyadt ördög-arccal, lecsüngő aisóajkáyal,
lelógó szakállal, vállain a nehéz kancellári
köpenynyel és a föveggel, amely mint kemény
fedő borul szúrós, békaszemeire. Ilyen volt
akkor, amikor Great, Old Man Gladstoneval.
szemben ült a parlamentben szfiinkszszerü hallgatagsággal, halálos csöndben. Milyen jellemző
már maga a különbség is e két név között:
Great Old Man és Dizzy. Olyan, mintha a
vizek istenét, a becsületes, medveerős, néha haragos Neptunt tüzvészszel hasonlítanánk össze,
amely sisteregve, kavarogva, merész cikk-cakk-,
ban hullámzik.
Milyen nagy különbség volt e két nagy államférfiú között már ifjú korukban is, akiknek
gyülölniök kellett egymást, ngy, amint Disraeli
gyűlölte Peelt is, a becsületes, ünnepélyes,
csöppet sem bámulatos Peelt, aki minden póz
nélkül, saját belátása és nem a hatalom után
indult. Gladstone igazi nagyműveltségű, egyetemet végzett ember volt, Disraeli sohasem
járt az egyetemre. Gladstone atyja becsületes,
jámbor ültetvényes volt, aki Nyugatindiában
cukornádat és kávét termelt, politikával foglalkozott és lord Carmingssal benső barátságban
állott. Disraeli atyját egy emberrel hasonlíthatjuk össze, akit egy gyönyörű könyvből jól
ismerünk: ez Heine Henrik atyja. Amint Heine
egyik leírásában, amelyben különös, álmodozó,
megfigyelő, elmélyedő, jóságos természetet rajzol, amely leírás a maga egyszerűségében gyermekesen megható: ugy Disraeli is kedves, művészies jellemképet hagyott hátra Disraeli
Izsákról, atyjáról, aki magánakéiő könyvmoly
volt, ellentéte , bizonyos tekintetben a társazágot kereső, nagyratörő, önmagát túlzottan
sserető ifjúnak,"„Vivían Grey" szerzőjének.
Es ismét micsoda különbség van Gladstone
ifjúkori versei és „Vivian Grey" között, amelynek a huszonegy éves Disraeli a szerzője.
Mondatot mondathoz füz és minden egyes
mondata egyregy tapasztalat. Némely részében
a társadalmat festi, amelyből legjobbjaink még
most is tanulhatnak. Disraeli külön sajátossága
abban a lapidáris rövidségben, abban a maró
gúnyban rejlik, amit később Bismarck is megcsodált ; abban a szórakoztatásban, minden
raffinéríája mellett is szeretetreméltó elemben,
amely Viktória királynőnek annyi élvezetet
nyújt, amidőn az alsóház üléseiről ir. És még
valami van benne : egész életcélja. Erő, bátorság az elve, az egyetlen, ami ma érvényes. „A
világ egy osztriga, amelyet kardommal nyitok
ki". Kötekedik a politikai pártokkal, ha még
nem is annyira nyílt módon, mint későbbi regényeiben. Ez mind megmagyarázhatatlan volna,
ha nem tudnánk Monypenny könyvéből, hogy
a fiatal Disraeli már egy év előtt megkisérlette
egy újság kiadását és tárgyalásokat folytatott,
egyik legelső angol újságíróval. És ez olyan kitűnő diplomatikus hévvel és meggyőző okossággal történt, hogy tényleg: rövid idő alatt
sikerült szerkesztőséget alakítania. Képzeljünk
egy husz éves ifijit serénv m ű k ö d é s b e n : a
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messze kelettel összeköttetést szervezve, a legkülönbözőbb politikai egyéniségekkel érintkezve,
mindezt szorosan körülirt, világosan kifejtett,
céllal! Nem maga ez már a nagy Dizzy, a szédületes ?
A legtebilincselőbb mégis a külseje ennek a
fiatal reálistának. Disraeli, igy mondja Lady
Dufferin, fekete bársonykabátot viselt selyemszegélylyel, bíborvörös nadrágot, oldalán arany
zsinórozással, vörös mellényt, hosszú, fehér
csipkekézelőt, amelyek az ujjai hegyéig értek,
kezén fehér keztyü és ujjait brilljáns gyűrűkkel ékesítette. Elefántcsont sétapálcája, arany
foggantyuval, mindig vele volt. Beszédközben az
a kicsinyes szokása volt, hogy gyűrűit mutogatta. Egy izben — igy olvassuk — karba
téve kezeit, karjaira fektette drágakövekkel
ékesített ujjait, aztán kisimítva homlokából
fekete, göndör fürtjeit, amelyek egészen a
válláig értek és az asztalra támaszkodva,
ujjait kiterjesztve, elkezdett epedöleg, hangsúly nélkül, gyöngén beszélni. De amint belejön a beszédbe, egyszerre eltűnik minden
lustasága, minden hetykesége ! Hangja mind
erősebben csendül, a gesztusok megrövidülnek,
mondataihoz simulnak, amelyek mindegyike
mint kerek egészszé domborodik ki. Igy látható ez embernek egész átalakulása egyetlen beszédéből, igy magyarázható az a lényeges ellentmondás külsőség és belsőség között, amely
olyan kápi'ázatosan hat és néhány pillanat
alatt meg van oldva. A karrikatura idejét multa,
az akarat legyőzi a hamis izlést, a barokk-tömörséget, a tizenkilencedik század embere a
tizennyolcadik századét.
Milyen nehéz volt mégis ez a harc! A győzelem nehéz következményekkel járt. Országokon, messzi földeken űzte az ifjút tovább,
tovább a Keletre, egész Jeruzsálemig, ahol
„Alroy"-jának és „Tanczel"-nek anyagát találta
meg. Spanyolországban, ahol folytonos életveszedelemben, rablók és tolvajokkal tele vidékeket jár be, és ahol ennek az égő színekben teljes országnak meleg hangulatait, a maga
fogékony lelkén átszűrve, sajátjává teszi. Ebben nyilvánul meg azután kiváltképen az a
byroni romantikáju ellentmondás, amely olyképen adja át az ellenfelet a nevetségességnek, mintha hóhérnak szolgáltatná ki. Mestere
ugy a kiélezett, egységes szemlélődésnek, amelyek egész prófétai jelenségüek, mint a „Henriella Temple" vagy a „Contarini Fleumming"
szerelmes és érzelgős ömlengéseinek. Ellentmondás van e regények érzelmes cselekményei
és közbevetett, gyakori történelmi és politikai fejtegetései között. Képzeletének játékait
mindig nyomon kiséri a józan ész kritikája és
mélysége. Ahogy Goethe Byron-költeményeit
leplezett vezércikkeknek nevezi, ugy Disraeli
regényeit — néhány kivételével, — mint például a „Sybil" és a ¿Venetia" parlamenti beszédei
előkészitőinek, élőmunkáinak lehet mondani.
Minden munkájához csekély fantáziával odaképzelhetjük az angol alsóház első padsorába,
amint az angol világirodalom föl nem tartóztatható haladását fejtegeti súlyos érvekkel, de
hatalmas pátoszszal és kemény akarattal is.
Monypenny müve csak kiegészitőjo Meynell,
Brandes és Fronde munkáinak.
Talán e nagy munkák legkevésbé alkalmasak ezen nagy alak bemutatására. Talán Disraeli maga is gúnyolódna, látva, hogy idézik
nővéréhez intézett minden egyes levelét,
hogyan dolgozzák föl egész kötetté ifjúkori
életének mozzanatait. Milyen csodás ifjúkor!
Minden ereje mintegy összpontosul abban a
csatában amelyet O'Connelle-lel szemben, —
ahol a lordok jogát az alsóházzal szemben
védi — kifejt. Csak az imperializmus eszméje,
amely később szerez politikájának ujabb dicsőséget és őt európai nagysággá emeli, hiányzik
még. Lord Lyndhursttal való összeköttetése az
első lépés arra, hogy a konzervativek vezetője
legyen. A. viták sötét felhőkké tömörülnek,
ahonnan nemsokára villám tör elő. De a csodálkozás e ritka, különös alak iránt megmarad.
Micsoda keveréke ez a jóság és boszuáliásnak,
benső érzés és tudatos tettetésnek, tudásnak,
utolérhetetlenségnek! 0 mindig csak Dizzy
marad: a megfoghatatlan, a talányszerű, a
csodálatos! És minden paradokszonja mellett is
egyik sem ritkább és minden ritkasága mellett
sem jelentősebb ós káprázatosabb, mint a saját
élete.
A pápa köszönete. Bécsből jelentik: Arra a
tiltakozó határozatra, amelyet a bécsi városházán mult vasárnap tartott gyűlés a pápának
küldött, ma Nagel püspökhöz a következő válasz érkezett:
A hűségnek és ragaszkodásnak oly nemes
érzése, amelyet ekszcellenciád táviratban ezer
k a t o l i k u s n e v é b e n a s z e n t s z é k iránt kifejezésre
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juttatott, nagy örömmel töltötte el a szentatyát, X. Piust, mert tanúságot tesz Ausztria
élő hitéről s őszentsége az ön közvetítésével
küldi valamennyinek atyai kegyességében a kért
apostoli áldást. Merry del Val.

A Máv. munkásainak keresete.
—

Statisztika az egyes műhelyekről.

—

(Saját tudósítónktól.) Rendkívül érdekes
statisztikát hozott most nyilvánosságra a
Máv. A jelentés természetesen nem tüntetheti föl részletesen a személyi járandóságokat, hanem a mühelyi munkásság kereseti
viszonyait tünteti föl részletesebben. Ez a
kimutatás bizonyság arra, hogy minden alap
nélkül részesítették támadásokban a Máv.-ot,
amikor konkrét eset nélkül, találgatással és
rosszhiszemiileg híresztelték, hogy „gyönge,
kis fizetéssel alkalmazza az államvasút a
munkásait." Ezek a híresztelések eddig is
ugy szerepeltek, mint tendenciózus híresztelések, amelyeknek semmi alapjuk sincs.
Most pedig, hogy a Máv. nyilvánosságra került statisztikája bizonyítja, hogy egy-egy
magyar államvasuti, közönséges munkás
naponkint öt koronán felül is megkeres, —
minden rosszakaratú híresztelés nevetségessé válik.
A kimutatás szerint a mult évben a következő' béreket fizették a Máv. egyes műhelyeiben :
Műhely

Átlagos
mun káslétszám

2.512
Északi
2.000
Istvántelek
134
Zólyom
Miskolc
813
Sátoraljaújhely
435
610
Kolozsvár
Szolnok
713
Piski
362
Szeged
333
Szombathely
500
Kaposvár
143
Zágráb
601
Temesvár
618
Pécs
313
867
Debrecen
11.044
Összesen

Összes
bérkereset

Egy milnkás
átlagos évi
keresete

4,717.929
3,967.481
200.754
1,297.601
589.380
1,112.069
1,092.430
565.468
476.823
885.412
198.834
1,003.956
1,007.954
492.207
1,429.228
19,037.533

1.878
1.898
1.498
1.596
1.354
1.823
1.532
1.561
1.431
1.770
1.390
1.670
1.630
1.572
1.648
1.723

Legmagasabb az átlagos kereset az istvántelki főműhelyben. Legkisebb a sátoraljaújhelyi és kaposvári műhelyben. Az istvántelki főműhelyben a dolgozó, egyszerű munkás ezernyolcszázkilencvennyolc koronát keres, igy egy-egy napra öt korona tizenöt
fillér jut. Sátoraljaújhelyen ellenben, ahol az
ország Máv. munkásai aránylag legkevesebbet keresnek minden városok között, ott is
majd négy koronát keres átlag naponkint a
közönséges, államvasuti munkás.
Szegeden háromszázharminchárom vasúti
munkásnak ád az állani biztos kenyeret. És
közel félmillió
korona
a szegedi munkások
évi keresete. Temesvárott ellenben egymillió
koronánál is több ez az évi munkáskereset,
ahol pedig hatszáznál több vasúti munkást
alkalmaz az állam. És Temesvárott évenkint,
átlag kétszáz koronával többet keres az
államvasuti munkás, mint Szegeden. Hiteles
forrásból, kérdéseinkre ma azt az információt kaptuk, hogy a szegedi államvasuti
munkások átlagfizetését legközelebb még
megjavítják, hogy már az uj költségvetésbe
fölvették a szegedi vasúti munkások átlagbérének megjavítását.
A statisztikából láthatjuk, hogy a magyarországi államvasuti munkások keresete mindenütt kitűnő. Aránylag jobb, mint például
a kereskedő-, a magántisztviselőké, a kishivatalnokoké a legtöbb városban.
A Máv., különösen amióta Hieronyvü
Károly a kereskedelmi miniszter, mindent elkövet a vasúti munkások helyzetének javítására, a vasúti műhelyek óriási arányú fejlesztésére. Nagy befektetések és reformok
következtek, amelyek természetesen óriási
kiadásokat is eredményeztek — az elért bevételekből.
Az utóbbi négy esztendőben ez volt a Máv.

üzleti mérlege:

Év
1906
1907
1908
1909

Bevétel
Kiadás
Fölösleg
koronakban
284,233.758 179,462.923 104,770.835
306,712.208 217,714.355 88,997.853
314,700.993 244,767.408 69,933.584
334,963.232 270,003.139 64,960.092

Tehát a statisztikából megállapíthatjuk,
hogy négy év alatt a bevétel kétszáznyolcvannégy millió koronáról háromszázharmincnégy millió koronára emelkedett, ellenben
a kiadás ugyanebben az időben százhetvenkilenc millió koronáról kétszázhetven millió
koronára ugrott. Tehát a bevétel Ötven, a
kiadás meg kilencven millió koronával emelkedett és igy érthető, hogy a négy év előtt
még száznégy milliós fölösleg hatvannégy
millió koronára esett vissza. Az utolsó
(1909-ik) esztendőben az 1908-ik évihez viszonyítva, a fölöslég hét százalékkal kevesbedett, dacára, hogy a bevétel husz millióval emelkedett. Ebben az időben pedig Kossuth Ferenc volt Magyarország kereskedelemügyi minisztere . . .
Aztán jött a nemzeti munkapárt, diadallal hozta vissza az országnak az utóbbi években Európának egyik legzseniálisabb miniszterét: Hieronymi
Károlyt és kiváló,
óriási tudásu államtitkárát, Kálmán
Gusztávot. Akik, dacára, hogy olyan példátlan
mértékben megnövekedett
kiadással és
szinte kétségbeejtő
hiányokkal
állottak
szemben, amikor átvették a kereskedelemügyünk vezetését, mégis megcsinálták azt a
nem is álmodott beruházásokat és reformtervek kivivését, amelyek a Máv. életében
uj életet jelentenek.

indemnííást kap a kormány.
—

Berzeviczy a Ház m u n k a p r o g r a m j á r ó l . —
(Saját
tudósítónktól.)
Megírtuk már, hogy
a képviselőház november tizenhatodikáig
elnapolja üléseit, mert a delegációk tanácskozása hosszabb időt igényel, mint ahogy
számították. Elnyúlt a vita az osztrák delegációban, ugy, hogy a kormány már számol
azzal, hogy a delegációk csak a hónap
huszadika körül tarthatják meg záróülésüket. November utolsó harmadában kerülhet
sor a polgári pörrendtartás tárgyalására és
egyidejűleg a költségvetés bizottsági tárgya
lására.
A pörrendtartásnak, különösen egyes
vitás szakaszainak tárgyalása, alighanem lassan megy majd előre. Justhék és Kossuthék
főleg a költségvetés elfogadását akarják
megnehezíteni és valószínűleg hangos, hoszszas vitákat provokálnak, amelyek csak
annyiban jöhetnek számításba, hogy — időbo
kerülnek.
Röviden jelezte mára a Bélmaggar
ország,
hogy tegnap este a munkapárt körében hoszszasan tanácskozott Berzeviczy Albert képviselőházi elnök Lukács
László pénzügyminiszterrel. Nyilvánvaló volt, hogy a Ház munkaprogramjáról tárgyaltak. Ma Berzeviczy Albert
ezeket mondotta el a Ház munkaprogramjáról :
— A képviselőház, összeülése után, a polgári
perrendtartást
fogja tárgyalni. Ezalatt pedig a
bizottságok a költségvetéssel lesznek elfoglalva. A költségvetési füzetek szétküldését már
megkezdték ugyan, de ugylátszik, technikát
akadályokból még nem küldhették szét az ösz"
szes füzeteket. Formailag már a pénzügyi bizottsághoz utalta a Ház a büdzséjavaslatot, de
miután ennek legtöbb tagja delegátus, még
nem kezdhették meg a tárgyalást. A Há»
azért nem dolgozhatott, mert a delegációk ülé'
seznek. Ez mindenkor igy volt, — nem értem,
miért akadnak most fönn ezen. Hogy obstrukciőval fenyegetőznek, azt nem tudom; nem ia
jósolok, mert a politikai jóslatoknak mindig az
ellenkezője szokott bekövetkezni. De bizony
valószínű — és nem hiszem, hogy a kormány
optizmusban ringatná magát e dologban —
hogy a költségvetést nem lehet majd
idejekorán
letárgyalni.
Ezért a kormány
az eksz-leksz elkerülésére indemnilásl
fog kérni. Hogy az indemnités mennyi időre szól, ma még nem bú
zonyos, hisz ez a Ház tárgyalásaitól í ü g g .
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Ezeket mondotta el Berzeviczy Albert. És
mert bizonyos, hogy a költségvetést idejekorán
nem tárgyalhatják le, bizonyos az is, hogy a
kormány indemnitást kér és azt meg is kapja,
hisz az eksz-leksz elkerüléséről van szó.
*

A készfizetések és a bankszabadalom tárgyában a magyar és osztrák szakreferensek
nap-nap után folytatják tanácskozásaikat. A
tanácskozások — mint tegnap Tet&seky János
és Papp Elek államtitkárok a miniszterelnöknek jelentették — már vége felé közelednek.
Amint befejeződnek, Lukács László nyomban
Bécsbe utazik, hogy az osztrák pénzügyminiszterrel és az Osztrák-Magyar Bank vezető"
embereivel tárgyaljon.

A manuar deSeqáció.
—

A hadügyi költságuetés részielei.

—

(Saját tudósítónktól.)
A magyar delegáció
mai ülésén, — mivel a hacliigyi albizottság
jelentésének általános vitáját tegnap befejezték, — a részletek tárgyalását kezdték
meg. A déleló'tti ülés elején Hoffmann
Hugó
altábornagy, a közös hadügyminisztérium
osztályfőnöke, tartott hosszabb beszédet,
amelyben a katonai reformokat helyezte
reális világításba. Ugy a délelőtti, mint a
délutáni ülés jellege különösen Hoffmann
replikáiban domborodik ki, aki Sághy Gyula,
Holló
Lajos és Bakonyi
Samu fölszólalásaira megadta a kivánt fölvilágositásokat. A mai ülés végső eredmétiyo az
volt, hogy a délutáni ülésen a delegátusok elfogadták a hadügyi albizottság jelentésének tételeit. Az ülés ezzel véget ért,
mire Láng Lajos elnök a holnapi ülés napirendjét tűzte ki. E szerint a delegáció holnap sorrend szerint először a tengerészeti,
azután a külügyi, a zárószámadási és végül
a pénzügyi albizottság jelentésének tárgyalását kezdi meg. A mai ülés lefolyásáról
a következőket jelentjük :
Láng Lajos elnök délelőtt tiz órakor megnyitotta a magyar delegáció teljes ülését. A
mult ülés jegyzőkönyvének fölolvasása után
Hoffmann
Hugó altábornagy mondotta el fejtegetéseit a védőerö-reformról és a katonai
kérdésekről.
Beszéde elején hangoztatta, hogy a politikai
kérdésekre megadta a választ Héderváry gró^
miniszterelnök. Ezekre vonatkozólag tehát nem
nyilatkozik. A védőerő-reform dolgában a hadügyminiszter csak a tanácsadó szerepét játsza s
igy legföljebb csak intencióiról nyilatkozhatnékA katonai bűnvádi pörrendtartás a két kormány
és a két törvényhozás megegyezésének dolga.
Azután fölsorolta azokat az intézkedéseket,
amelyeket a hadügyi korftiány az utolsó négy
esztendő alatt a tisztikar és a legénység helyzetének javítására tett. Ilyenek voltak a katonatiszti özvegyek nyugdijának rendezése, a
katonatisztek fizetésemelése, a nyugdíjasok
lakásbérének biztosítása, a tisztikar adósságainak rendezése, továbbá a tisztek áthelyezésénél gyermekeik arányában nevelési pótlék
rendszeresítése. A legénység anyagi helyzetének, élelmezésének javítására szintén sokat
tett a hadügy
i kormány a két kormány előzékenységével.
Azután válaszolt az egyes szónokok fejtegetéseire. Apponyinak azt válaszolja, hogy a
véelőerő-törvény reformja és a pörrendtartás
javaslata, már készen van. A kétéves katonai szolgálat csak a gyalogságnál
lesz megvalósítható
a lovasságnál és tüzérségnél tovább is három
esztendeig szolgáló legénységet másként fogják
kárpótolni. A póttartalék a jövőro megmarad.
Az ellenőrző-szemlék megszüntetéséről a hadügyi kormány nem mondhat le, bár ilyen szemlét évek óta nem tartanak. A katonai szolga,
lat alól való mentesség esoteib törvényben
fogják szabályozni. Az igaeúlványos
altisztek
közül Magyarországon
harminc
esztendő aluli
csak százötvenet alkalmazlak,
aminők oka, hogy
az 1883-iki magyar törvény az alkalmazást
különböző képesítéshez köti. A hadügyi kor-

mányzat egyébként mindent megtesz ennek a törvénynek enyhébb értelmezése érdekében. Az altisztek
közül csak kevés
a
magyar, aminek oka az, hogy csak
kevesen jelentkeznek. Az önkéntesi előkészitötanfolyamokat meg fogják szüntetni, mert kevés tanulás árán méltánytalan kedvezést nyujtanak. Nyelvi tekintetben a jövőre nem ciz
anyanyelvet
fogják az érintkezés nyelvéül elfogadni, hanem a magyar nyelvet és minthogy
az uj népiskolai törvény szerint a nemzetiségi
iskolákban is tanítják íi ül 3 a y a r nyelvet, nyolckilenc esztendő múlva automatice a magyar
nyelv lesz mindenütt
az ezrednyelv
Magyarországon. Próbát tettek, hogy a tisztek számát az önkéntesekkel kiegészítsék, de az önkéntesek közül csak kevesen vállalkoznak a
kisebb jövedelmű és nem épen kedvező előmenetelt biztosító katonatiszti pályára. A törzstiszti vizsgálatot, amelyek az idősebb tisztek
előrejutását megnehezítették, teljesen meg
fogják szüntetni s az orvosoknál és gyógyszerészeknél úgynevezett tájékoztató-tanfolyamokkal helyettesitik. A magyar tisztek létszámának fokozatos emelkedése remélhető,
minthogy 1904. óta ezernél több ingyenes alapítványi helyet létesítettek a katonai iskolában magyar növendékeknek.
Elismeri, hogy a kétéves katonai szolgálat
nagy költséggel fog járni, de ez természetes,
mert szaporítani kell a tisztek és altisztek
számát. A hadügyi kormány lépéseket tett,
hogy az osztrák vasutak is ugyanazt a kedvezést biztosítsák az Ausztriában tartózkodó
magyar tiszteknek, aminőt az osztrák tisztek
élveznek Magyarországon. A katonai bűnvádi
pörrendtartás nyelvének megállapítása a két
kormány dolga. Kossuthtal polemizálva, helyesli a hadsereg intenzív fejlesztését, de szűk.
séges a létszám szaporítása is. A legénységgel
való rossz bánásmódot a hadügyi kormányzat
perhorreszkálja. A hadügyi kormány komolyan
törekszik arra, hogy az ipari szállításokban
Magyarországot megíelelően részesítse. A katonai léghajózás még a kísérletezés stádiumában van. A hadügyi vezetőség a Dunántúl is
akar egy léghajó-állomást létesíteni, de az ottani földbirtokosok részéről eddig nem találkozott a megfelelő előzékenységgel. Kéri a költségvetés megszavazását.

Tisza István gróf és Bakonyi Samu rövid
fölszólalása után a delegáció a hadügyi költségvetést általánosságban elfogadta.
A részletes tárgyalás előtt a hadügyi jelentésben foglalt határozatokat olvasták föl a
csapatok elhelyezéséről, a pótlovak beszerzéséről, az ipari szállításokról stb. A katonai
nevelőintézetekről szóló határozati javaslatnál
Tisza István gróf hosszabb beszédet mondott,
amelyben mindenekelőtt újra szóvá tette
Juslh
Gyulának azt a beszédét, hogy a
függetlenségi párt a bankért lemond a katonai követelményekről. Örömmel veszi tudomásul, hogy Apponyi
is hive a hadsereg
intenzív fejlesztésének, de ez csak kellő
technikai fölszereléssel és megfelelő segédcsapatokkal lehetséges, ami nem egyéb a létszámemelésnél. Amit Apponyi mondott, hogy a parlamentárizmus nem egyéb üres formánál, az
igaz bizonyos ügyekben, amelyek Ausztriával
együttesen intéztetnek. A király maga fényes
példáját adta mindig a parlamentarizmus rendelkezéseihez való alkalmazkodásának. Ha megvan a nagyosztrák törekvés, annál inkább kel1
az uralkodóval való harmóniát keresni, hogy
ezzel az áramlattal diadalmasan megküzdhessünk. Igaz, hogy az osztrák és a magyar kiegyezési törvény között különbség van, de
a
lényeges
az,
hogy csak
azok az
ügyek
közösek, amelyekre
mind a két
törvény
megállapítja a közösséget. Aláírja azt, amit Apponyi a hadsereg nevelőhatásáról mondott, dc hogy oz a nevelöhatús teljes
mértékben érvényesüljön, föltétlenül szükséges,
hogy a magyar csapatokat magyar tisztek vezessék és a legénységgel való érintkezésben a
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magyar nyelv legyen a használatos. Kérte végül
a függetlenségi pártot
arra, Ivcgy mintán már
föladta katonai programjának
kilcnctizedi*éssét,
mondjon le az utolsó egytizcdrcszről is és akkor a katonai kérdésekben az összes magyar
pártok között teljes lesz az egyetértés.
Apponyi Albert gróf szólalt föl Tisza után,
hogy válaszoljon Tiszának fejtegetéseire. Beszédének tartalma az volt, hogy a függetlenségi
párt a minimumra mérsékelte a maga katonai
programját, de amikor a monarchia véletlenül
igen nagy diplomáciai siker által megerősödött,
azt kellett tapasztalnia, hogy rögtön megszűntek az előzékenység ama jelei, amelyekre azt
a reménységet lehetett alapítani, hogy a programnak minimumra valómérséklésével sikert lehetelérni. Ilyen körülményekközöttnem volna értelme
tovább ennek az önmegtagadó mórsóklésnek,
amelylyel már-már gyökerét is veszítette a függetlenségi párt a népben és azért nem tehet
program
eleget Tisza kívánságának, hogy egy
körül koncentrálják az egész nemzetet. De ha
Tisza bármiben sikert ér el, a dicsőség pálmáját átadja neki.
Hasonló értelemben szólalt föl Kossuth Ferenc, majd llolló Lajos személyes természetű
fölszólalása után a délelőtti ülés véget ért.
A délutáni ülés.

A közös ügyek tárgyalására kiküldött országos bizottság ma délután három órakor folytatta a hadügyi albizottság jelentésének részletes tárgyalását. Az ülésen Láng
Lajos elnökölt. A magyar kormány részéről Khuenlléclerváry Károly gróf miniszterelnök, osztrák
r
észről pedig Schönaich
báró közös hadügyminiszter, Burián István báró közös pénzügyminiszter, Montecuccoli
tengernagy, a tengerészeti osztály parancsnoka volt jelen. Résztvettek azonkívül az összes szakelőadók.
Az ülés elején a negyedik számú határozati
javaslat került sorra, amelyet a bizottság
Holló Lajos hozzászólása után elfogadott.
Ezután a nyolcadik szamu határozati javaslat
következett. Hozzászólás nélkül elfogadták.
Ezután a bizottság áttért a hadügyi költségvetés tárgyalására. Az első címhez Sághy
Gyula szólt hozzá. Fölvilágosítást kért a közös
hadügyminisztertől a lovasság és a tüzérség
szolgálatának idejére vonatkozólag. Hoffmann
Hugó megadta a választ.
Bakonyi Samu a katonai igazságügyi igazgatást illetőleg kérdi, hogy a hadügyi birói kar
mostani száma olegendö-e arra, hogy megfeleljen a modern katonai bűnvádi pörrendtartás
igényeinek? Issekutx Győző fölszólalása után
Hoffmann Hugó Bakonyinak megadja a választ,
aki azt köszönettel tudomásul vette.
A csapattisztek és a csapatok általános kérdése került ezután megvitatásra. Ennél a címnél Holló Lajos szólalt föl, aki azt ajánlotta a
bizottságnak, hogy a legközelebb létesítendő
'éghajós-osztályt a közös hadügyminisztérium
Magyarországon helyezze el.
A nyugdijkérdés tárgyalásánál
Solymossy
Ödön báró szólalt föl és azt ajánlotta,
hogy a nyugdíjazásoknál a nyugdijat a fizetések megváltoztatásával szintén változtassák
meg, hogy igy a nyugdíj a fizetéssel helyes
arányban maradjon.
Issekutz Győző kéri a hadügyi kormányt,
hogy a nyugdijak fölemelése a katonatisztek
gzvegyeire és árváira is terjesztessék ki. Hoffmann Hugó ezt kilátásba helyezi.

Apponyi Albert rövid fölszólalása után Holló
Lajos az elhelyezési költségekről beszólt. Kifogásolja, hogy a magyar csapatoknak egy tekintélyes része a magyar-osztrák határokon
van elhelyezve, amire békés időben, azt hiszi,
semmi szükség nincsen. Apponyi Albert gróf,
Bakonyi Samu, Kossuth Ferenc és Hoffmann
Hugó rövid fölszólalása után a bizottság a tételt elfogadja.
Ezután a száznyolcvanmilliós rendkívüli hitel
tárgyalására tértek át. A szakelőadó a bizottságnak elfogadásra ajánlja a javaslatot.
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Ennél a pontnál Holló Lajos, Bakonyi Samu
és Apponyi
Albert gróf sorolták föl észrevételeiket.
Ezek elhangzása után Hoffmann Hugó beszélt.
Hangsúlyozta, hogy a hadügyminiszter
az előző
kormány
hozzájárulása
nélkül
semmitsem
tett.
Amint a válság kialakult, a szükségletek is
minduntalan nagyobbodtak. Erről a kormányt
esetröl-esetre értesítették. Ezek a kiadások
pedig a barcképesség okából föltétlenül szükségesek voltak.
A delegáció többsége ezt a tételt is elfogadta s ezzel a mai ülés anyagát kimerítették.
Ezután az elnök a holnapi és a legközelebbi
ülések napirendjét tűzte ki. Eként pénteken
a tengerészeti albizottság jelentését tárgyalják. Azután a külügyi, a zárószámadási és
végül a pénzügyi albizottság jelentése kerül
sorra. A bizottságnak ezzel a határozatával az
elnök a mai ülést berekesztette.

Színházi
November 11, péntek:
12, szombat:

„
„

13. vasárnap
13,
,,

„

14, hétfő:

„

15, kedd:

„

16, szerda:

„

17,- csütörtök:

n

18, péntek:

„

19, szombat:

„
n

20, vasárnap
20,
„

„

21, hétfő:

műsor.

A.kormánybiztos, szatirikus
korrajz. Bemutató. (Páros
'/(-os bérlet.)
Bánk bán. Díszelőadás a
Makó-szobor alapja javára,
bérletszünetben,
huszonöt
százalékos áremeléssel.
d. «.: YarázskeringS,.operett,
este: A kormánybiztos. (Páratlan s/3~os bérlet.)
A
kormánybiztos
(Páros
' -,-os bérlet.)
Troubadour. opera. (Páratlan
1
3-os bérlet.)
Beulemans kisasszony házassága. (Páros - '3-0! bérlet.)
Amihez minden asszony ért,
(Páratlan "/s-os bérlet.)
A
muzsikusleány. (Páros
1
,-os bérlet.)
Vándorlegény, operett. (Páratlan \5-os bérlet.)
d. u.: A csikós, népszínmű.
este: Vándorlegény, operett.
(Páros »j-n.» bérlet.)
A kormánybiztos. (Páratlan
',3-os bérlet.)

Az istenigazolás.
—

W e d e k i n d legújabb színjátéka.

—

A berlini kis színházban, régi óhajnak engedve, Wcdekm,d-esté[y%
rendeztek, ahol Wedekind Cenzur-ydt
adták, amely müvét a szerző
„Tbeodice egy fölvonásban" nevezi.
Ez a szó Theodice, a görög isten és igazolás szavakból képződött és isten igazolását
jelenti a váddal szemben, mely szerint' ő az
oka a földön történő bűnöknek és rosszaságoknak.
A Theodice magyarázatát legjobban Hiób
könyve adja meg. Egy másik híres „Theodice"-t
L&ibnitz irt. Csodálkozva látják ez egyfelvonásos darab címéből, hogy
Wedekind önmagát
vallásfilozófusnak tartja.
A darabot tehát Theodice-nek nevezik. Egy
»zerzö sem tud eredetibb és mély értelmübb
eimét adni, mint Wedekind. Azonban azért,
mert Wedekind darabját Theodice-nek nevezte,
nem kell föltétlenül annak lenni.
Nem is az. Isten igazolását a váddal szemben, mely szerint ö volna oka a földi bűnöknek
— alig találjuk meg benne.
Inkább
Wedekind mentegetőzését látjuk, mint isten
igazolását. Mindenesetre Wedekind sokat, beezél istenről és a vallásról. Mint például igy:
„A vallás az ember egyetlen és legnagyobb
ellenségét, a véletlent békókba szorítja." Általában a vallásra vonatkozó megjegyzéséi bapálisak és ami a legrosszabb, nem győznek
meg, hidegen hangzanak és mesterkéltek.
Wedekind már korábbi müveiben is foglalkozott vallási kérdésekkel. Valójában nemcsak uj
erkölcsalapitónak, hanem vallási reformátornak is érzi önmagát. A Cenzur
szintén egyik
uj drámája Wedekindnek, amelyben szó van
arról, hogy Wedekind „Pandora szelencé"-jét a
papok befolyása alatt álló cenzúra betil totta. És
ez nagy vallási vitára ad alkalmat.
Hafmiller
József egyike a jelenkor legjobb
német kritikusainak. Érdekes tanulmányt irt
Wedekindröl, amelyben a Cenzur-vól a következőkép nyilatkozik:
„A Cenzur Wedekind autóbiogralikus drámái közé tartozik, akinek különben is szokása
igazi egyéneket és eseményeket a szinpadra

hozni és mindenekelőtt saját egyéniségét szívesen elénk állítja.
Wedekind drámáiban sok az igazság, de éz
csak reális és nem mesterséges."
Wedekind saját ügyeit viszi a szinpadra,
minden eseményből, amely rá nézve fontossággal bír, —müvet alkot. Kedvelői szatirikusnak
nevezik, de mindamellett Heine és Byronhoz
hasonlítják. A Cénznr-ban igen sok humor
rejlik s Buridán és Kadidja jelenetében a következőket mondja:
— Oly komolyan szeretném venni az életemet,
mint ismerőseimnek egyike a tekedobást.
Buridán szereti Ivadiját s mégis boldogtalan
mellette, mert hiúsága gyötrődést okoz neki.
A darab Buridán s Kadija párbeszédével
kezdődik, amelyben Buridán elbeszéli, hogy
házassága, szabadságát fékezi, míg Kadija azt
veti szemére, hogy többé nem szereti öt, mert
kedvenc dalait már nem a lovaglóostorral taníttatja be.
A darab sajátságos eszmék bonyodalma,
hiányzik belőle a harmonikus összefüggés, de
mindamellett Wedekindet az ismert modern
drámaíróvá emeli újra.
* A Bartók-trió. Csütörtök este a szegedi
Tisza-szálló diszterrnében összegyülekezett a
legszebb közönség, — az uj szezon első hang*
versenyére. A Bartók-trióval kezdődött a hangversenyszezon. Ma tste Bartók ült a fekete
zongora mellé, Waldbauer
fogta a hegedűt és
Kerpely borult a gordonkájára. És a három
müvészlélek mintha egy lélekké vált volna, —
mintha egy lélek muzsikája suhant volna át a
termen, át a sziveken. Nemcsak csupa eredeti
fölfogást, megjátszást tükröztet ennek a három
magyar muzsikusnak az előadő-muzsikáia, hanem
az ö művészetük már evolúciója a zenének. Ahogy
különválik és ahogy egyesül a muzsikájuk, az
utolérhetetlen, csupa illúziót adó, ugy, hogy néha
mintha csengetyük sikoltanának föl, máskor
mintha harsonák rivallanának, — csak ha
öntudatosan figyelni kezdünk, választjuk külön
a zongora szóját, a hegedűt, a gordonka zengését. Ismételjük, az előadók muzsikájának
egygyé váló ereje adja meg a Bartók-trió zenei
evolúcióját, értékét. A műsoron Brahms
és
Beethoven egy-egy triója, üliopiu és az előadó
Bartók müvei szerepeltek. Intelligens, megértő
közönség volt, tehát páratlanul nagy Siker is.
* A színházi siker. Nem uj dolog, hogy a
közönséget nem lehet kiismerni. Darabok, amelyekről a kritika cSak vállvonogatva ir — nagy
sikert arat és viszont mások, amelyekről a
sajtó, az igazgató, az előadó-személyzet a legnagyobb elismeréssel szól, a közönséget hidegen
hagyja. Például Cartiso Budapesten csak mérsékelten tetszett, ellenben Berlinben a szó
szoros értelmében verekedtek a jegyekért.
Cártíso vendégszereplése alkalmával egy berlini
lap szerkesztősége körkérdést intézett több
művészemberhez, hogy mi a véleményük a
sikerről és mennyiben befolyásolja a siker alakításukat, játékukat.
Alexander
Richárd színigazgató és Berlin
népszerű művésze igy válaszolt:
Ez kell a színésznek, a taps, a láz,
Az igazgatónak a teli ház.
Nekem az szerez igaz örömet,
Ha a közönség szívből, joizün nevet.

Burieux
Tilla igy nyilatkozott: A nyilt szilien
való tapsot mindig barbárságnak tartottam,
amely megaláz, kizökkent a hangulatból. A
fölvonás végén kellemes a taps és szükséges
idegeinknek, hogy a színpadi életből átvezessen
minket a mindennapi életbe.
Hempel. Frida operaénekesnö igy vélekedik:
Az egyetlen, ami a művész törekvését, fáradozását "megjutalmazza, ami bátorítja, serkenti,
ami föntartia és sarkalja kedvét, lelkesedését,
amelylyel hivatásán csüng: az a taps. Engem
roppant befolyásol a taps. Viharos tapsok boldoggá tesznek. Röviden: a taps művészeti élt tem szükséges kelléke.
Massari Fritzi szubrett-énekesnö a következőket irta: Megdermedek, ha a taps elmarad;
oly fontos nekem a taps, mint télen a fűtés.
Sommerstorff
• Ottó ezt irta: A fösvénynek
nem oly kedves imádott aranyainak csengése,
mint, a színésznek a taps, ha őszinte. Mert a
taps az ideális jutalom a művész fáradozásaiért . . .
A többi megkérdezett művész és művésznő
is igy, vagy ezekhez hasonlóan felelt. És ugyan-
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ilyen lett volna a válasz, ha a világ bármély
nemzetének művészeit kérdezte volna is meg
az újság, mert a taps a színészeknek mindig és
mindenütt éltetadó eleme volt és marad.
* Két asszony szin«íarab|aí. S^.rah Bernhardt — mint Párisból jelentik — közvetlen
amerikai utja előtt két érdekes francia nőiró
darabját fogadta el egyugyanazon napon előadásra a színháza számára. Az egyik Judith
Gftwíiey-nak (Théophile Gautier leányának) színdarabja, amelyet Pierre Loti egyik regényéből
irt, a másik pedig Catulle Mendés
özvegyének
egy drámája.

A baííoriyai botrány
a bíróság elölt.
—

A tárgyalás második napja.

—

(Saját tudó silónktól.)
A mai tárgyalás iránt
általános érdeklődés mutatkozott. Ezúttal a
Verhovayne'-fé 1 e hagyatékra vonatkozólag hallgatták ki a tanukat, akiknek nagyrésze a
táblabíró ellen vallott. Ezt a pöre nem a szereplő személyek, sem a vád hiinösége teszik
érdekessé, hauem a körülmények, az egész
z ajló, piszkos forrás, amelyből az ügy kifakadt.
Az áldott magyar vidék demoralizált társadalma, a közigazgatás és a törvénykezés, a
kaszinó és a kártya — ezeket hozza nyilvánosságra az a tárgyalás, amelyről az alábbi
részletes tudósításunk számol be :
A délelőtti tárgyalás.

A Verhovay-féle hagyaték ügye kerül sorra,
Polgár
József királyi közjegyzőt hallgatják
ki először.
Az elnök : Emlékszik-e rá, hogy Simon Ákos
önt befolyásolni akarta a Verhovay-féle végrendelet készítésénél ?
A fenti: Azt tudom, hogy egy ízben Simou
dr eljött hozzám s indulatosan járt le s föl.
Kérdeztem, mi baja? Azt mondta, hogy nem
vagyok őszinte barátja, mert nem értesítettem
arról, hogy előző napon Verhovayné végrendelkezett. Pedig ő számított jarra, hogy Verhovayné hagy valamit a gyermekeire, mint
rokonaira. Erre azt mondtam, hogy, másnap
úgyis fiókvégrendeletet készítőnk. En a Spkvégrendelet kiállításánál figyelmeztettem Verhovaynét, hogy Simon Ákosra, mint rokonára,;
nem hagyott semmit. Verhovayné .dühösen válaszolta, hogy neki Simon nem rokona.. Az én
rábeszélésemre mégis ötszáz koronát hagyott
Simon Ákosra.
Az elnök: Van-e tudomása arról, hogy Verhovayné tényleg rokona Simon Ákosnak?
A tanú: Nem tudok róla.
Az. elnök:
Verhovayné Kövér-leány volt,
ugy-e ?
A tanú: Igen.
Az elnök: S tud-e arról, hogy Simon Ákos
rokonságban állt ezzel a Kövér-családdal?
A tanú: Gondolom, hogy rokonságban van.
Az elnök: És még ,az ön prakszisában nem
fordult elő, bogy a végrendelkező valamely
rokona méltatlankodott, hogy rá nem hagytak
semmit?
A tanú: De igen, sokszor megtörtént.
Az elnök: Önt kérte Simon, hogy juttasson
valamit
gyermekeinek
a
Verhovay-hagyatékból ?
A tanú: Igen, arra kért, hogy valami emléket hozzak gyermekeinek.
Az elnök: Ugy tünt föl ez önnek, mintha
Simon Ákos szabálytalanságra kérte volna önt ?
A tanú: Dehogy. Ez szokásos a leltározásnál. Simon arra kért, hogy valami csekélységet; hozzak gyermekeinek.
Az elnök: Un a leltározásról lemondott?
A tanú: Igen..
Az elnök: A Simon-féle ügy miatt? Azért,
mert Simon Ákos önt ilyenre kérte?
A ianu: Dehogy. Én csak a községi jegyzőnek akartam jövedelmet szerezni.
Az elnök: Vattay biróra pressziót gyakorolt
Simon vezetö-járásbiró abban az íránybau, hogy
önnek osztassék ki a Verhovay-ügy?
A tanú: Én ilyen erőszakoskodásról nem tudok semmit.
Gerhauser
József szavazóbíró : Ön tétt-e valami lépést abban az irányban, hogy önt bizzák
meg a leltározással?
A tanú: Ha jól emlékszem, beszéltem ebben
az ügyben Vattayval.
Nagy Zoltán szavazóbíró : Ön figyelmeztette
Verhovaynét arra, hogy azért hagyjon valamit,
Simon Ákos gyermekeire, mert jó lesz, ha a
biróságnál lesz pártfogójuk?
A tanú: Ezt mondtam.
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Nagy Zoltán: A közjegyző ur ajánlotta Verhovaynénak, hogy hagyjon valamit a Simongyerekekre. Talán . . . ez .. . nem íelel meg a
közjegyzői hivatásnak?
A tanú: Miért ne ? Ez korrekt dolog volt.
Nagy Zoltán: Mi volt az a csekély emlék,
amelyét Simon kért a gyerekei számóra?
A tanú: Nem tudom.
Nagy Zoltán: Talán valami aranyfüggőkről
volt szó?
A tanú: Igen, valami antik függőről.
Nagy Zoltán: S ez ön szerint csekélység ?
Egy aranyfüggő ?
Á tanú: Én nem ismerem az értékét.
Az ügyese.:. Mások is megkérték már, hogy
valamelyik rokonuk végrendelkezésénél gondoljon reájok?
A tanú: Hogyne. Beteget sokszor muszáj is
egyre-másra figyelmeztetni.
A védő : Törvényes, korrekt dolognak tartaná
ön azt, hogy a leltározására bízott holmikból
ajándéktárgyakat vigyenek el, mikor nincs ott
minden örökös?
A tanú: Hát ez tilos.
A védő': S nem tudja, hogy ön ép azért mondott le a leltározásról, mert Simon Ákos dr
emléktárgyakat követelt öntől ?
A tanú: Lehet, nem emlékszem rá.
Az elnök: 'Megállapítom az elnöki iratokból,
hogy Simon Akos dr akkor, amikor ön, közjegyző ur, a leltározást"kapta a bíróságtól és
ezt visszaadta, nem is volt Battonyán, hanem
a Csorbái-tónál nyaralt.
A tanú : Nem lehet az, mért Battonyán beszéltem vele.
Az elnök: Dehogy beszélt. Hisz ebből az időből levelek vannak, amelyeket ön irt neki
Csorba-tóra és ő irt onnan vissza. Tehát ön
tévedhetett, amikor azt mondta, hogy a leltározásról azért mondott le, mert Simon Akos
emléktárgyakat követelt öntől. — Milyen viszonyban van ön most Simon Ákos dr-ral?
A tanú: Most nem vagyunk joviszonyban.
Ezután Mogyoróssy
Elek dr földbirtokost
hallgatták ki.
Az elnök: Jelen volt ön a Verhovayné végrendeletének a megírásánál ?
Á tanú: Igen.
Az elnök: Van-e tudomása arról, hogy Polgár közjegyző kért© Verhovaynét, hogy hagyjon Simon Ákosra is valamit?
A tanú: Kérte, ügy, hogy egészen feltűnő
völt. Verhovayné erre kijelentette, hogy Simon
Akós neki nem rokona és így nem hajlandó
rá hagyományozni semmit. Polgár közjegyző
könyörgésére mégis engedett és ötszáz koronát hagyott rá,
Az elnök: Mivel érvelt a közjegyző?
A tanú: Azzal, hogy Simon szegény és gyermekei vannak.
Az elnök: A hagyományok kifizetését önre
bizták ?
. A tanú: Igen.
Az elnök: Mikor történt ez?
A tanú: Nem emlékszem.
Az elnök : Hogy történt az, hogy ön kifizette
Simon örökségét?
A tanú: Simon eljött hozzám és megkérj
hogy fizessem ki neki az ötszáz koronát. Engem meglepett ez, mert hisz a fiókvégrendelet
legvégén volt ő fölemlítve, de végre mégis kifizettem.
Az elnök: Ismeri a Kövér-családot?
A tanú: Igen.
Az elnök: Tudja-e, hogy Simon rokona volt
Verhovaynénak ?
A tanú: Nem vettem észre és nem is tudom
most sem.
Az elnök: Simon rokona Kövéréknek ?
A tanú: Nem tudom biztosan.
Gerhauser szavazóbíró : Be van már fejezve
a Verhovayné-féle hagyaték ügye ?
A tanú: Még nem.
Gerhauser szavazóbíró: A hagyatékot ezidö
szerint ön kezeli ?
A tanú: Igen.
Gerhauser szavazóbíró : Bejelentette a bíróságnak, hogy Simonnak kifizette a hagyatékot?
A tanú: Nem.
Az ügyész: Adtak valami olyat ajándékba,
ami nem volt leltározva?
A tanú: Nem.
Krenner dr védő : Jelen volt Simon a végrendelet kihirdetésénél?
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A tanú: Nem.
.A vádlott: Van-e tudomása arról, hogy a
végrendeletnek az a része, amely arra vonat"
kőzik, hogy Simon Ákos ötszáz koronát kap'
általános visszatetszét szült?
A tanú: Igen.
A tanú'megesketését függőben tartják.
A következő tanú Vajda Pál, aki szintén
jelen volt a végrendelet készítésénél és tud
arról, hogy Polgár kérte Verhovaynét, hogy
Simonnak is hagyjon valamit.
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A délutáni tárgyalás.
Az elnök délután négy órakor megnyitja a
tárgyalást.
Az ügyész uj tanuk megidézését kéri, a kibicpénzek tárgyalásánál fölmerült tények igazolására.
Krenner dr védő ezt fölöslegesnek tartja.
Ezzel szemben azt indítványozza a
Verhovay
hagyatékra vonatkozólag, hogy Simon Ákos
okiratokkal bizonyítsa a Kövér-, illetőleg a
Verhovay-családdal való rokonságát.
Petrovits vádlott kéri Návay Tamás, CsanádRoser Sándor a következő tanú,aki lényegémegye volt főispánjának beidézését, aki — állító"
ben ugyanazt vallja, mint Vajda.
Utána Fodor Manó községi főjegyzőt hallgat" lag — ezt a kijelentést tette Petrovits előtt: Sokat
hallottam
már erről a maffiáról.
Azonkívül
ják ki.
Hervay
István
megidézését,
aki
azt
mondta
Az elnök: Van-e tudomása arról, hogy a
erre
:
Hallottam
az
apámtól,
hogy
Simon
Verhovayné végrendeletének készítésekor Pol"
hozzáférhető
ember.
gár kapacitálta a végrendelkezőt, hogy Simonra
]
A törvényszék elveti Návay kihallgatását,
s hagyjon valamit?
ellenben
Hervay kihallgatását elrendeli.
A tanú: Többtől hallottam.
Ezután
Vattay kihallgatását folytatták.
Gerhauser szavazóbíró: Visszatetszést szült,
Reiniger:
Hogyan fogadta Polgár nyilatkozahogy Simonnak kifizették a hagyatékot?
tát,
hogy
visszautasítja
a megbízatást?
A tanú: Igen.
A
tanú:
Elámultam.
Gerhauser szavazóbíró: Mi keltett visszatetA védő: Hitt-e a szavainak?
szést, az, hogy Simonra hagyományozott, vagy
A tanú: Ez, kérem, egyéni vélemény.
hogy előbb fizették'ki neki, mint a többinek?
Krenner dr védő: Panaszkodott önnek Heine«
A tanú: Mindkét esetben.
Géza
járásbíro, hogy Simon Ákos befolyáLakatos Árpád ügyvéd tanúkihallgatása kösolta
őt
?
vetkezik. Lakatos csak annyit tud, hogy Polgár
A
tanú:
Igen. Többször mondta Heincz, hogy
újságolta neki, hogy Verhovayné végrendeletét
|
Simon
szólt
neki: miért nem engedte meg,
elkészítette és sikerült Simon Ákosnak is juthogy
nagy
dijakat
számolhasson föl a közjegyző.
tatni a hagyatékból,
Krenner dr védő: Feszült viszonyban voltak?
A tanú megesketését függőben tartják.
A- tanú: Igen. Mikor én Battonyára jöttem,
Ezután Elesánszky
Kázmér dr-t hallgat, egyszer meglátogattam vele együtt Simont,
ják ki.
amikor a többek között azt mondta neki
j
Az elnök: Van-e tudomása arról, hogyPolgár hogy: „agyonminösitelek ugy, hogy belédöglesz/
e
rőszakkal hagyatékot könyörgött ki Simon
A tariu megesketését elhalasztják.
1
észére Verhovaynétól ?
A következő tanú Heincz Géza.
A tanú: Csak annyit tudok, hogy mikor
Az elnök: Befolyásoltatott-e a Verhovay-féle
hírül hozták a kaszinóba a Verhovayné-féle hagyatéknál, hogy Fodor helyett Polgár bízás végrendelet tartalmát, Simon izgatott hangon sék meg ?
kérdezte: „Hát én nem kaptam semmit?" EzA tanú: Nem.
után vette a kabátját ós idegesen elsietettAz elnök: Szólt önnek Vattay, hogy Polgárt
Ugy láttam, mintha a. közjegyző úrhoz ment bizza meg a hagyaték elintézésével?
volna.
A tanú:
Igen. Mondta, hogy már megígérte
Polgárnak, hogy öt fogják megbízni.
A tanú megesketését függőben tartják.
Az elnök:
Tudja azt, hogy Simon megkapta
Zilahi Kálmán jelentéktelen vallomása után
az örökséget, mielőtt még a többiek kaptak
Váflay Albert királyi járásbirót hallgatják ki
volna valamit? .
Az elnök fölolvassa a törvényszék elnökének
A tanú: Mogyoróssytól tudom.
az engedélyét arra nézve, hogy Vattayt a
Gerhauser ' szavazóbiró: Tud-e arról, hogy
hivatalos titok betartása alól fölmenti.
Polgár befolyást gyakorolt Verhovaynéra abAz elnök: Mit tud erre az ügyre vonatko ban, hogy hagyományozzon Simonnak is?
zólag?
í
A tanú: Nem.
A tanú erre elmondja, hogy annakidején
Az ügyész: Tud-e arról, hogy a vádlott a?,
fölkereste őt Polgár, közjegyző és azt mondta irattárban megtekintett egyes ügyiratokat
neki. hogy menjen el Simon Ákoshoz, mert hi- vagy kérdezősködött azok iránt?
vatja. Erre fölkereste Simont, aki az íróaszA tanú: Nom. Nem is kérdezősködött.
tala mellett ült és a törvénykönyvnek az öröKrenner dr védő: Mit mondott Simon, miért
kösödési eljárásra vonatkozó harminchetedik kell Polgárral csínján bánni?
szakaszát olvasta föl. Erre félbeszakította,
A tanú: Azt mondta, hogy a fia el fogja
mert tudta, hogy ez azt tartalmazza, hogy venni a táblai tanács elnökének a leányát.
ebben a hagyatéki ügyben a közjegyző is megVallomásának többi részében nagyban megbízható az ügyek intézésével. Erre Simon kérte, erősíti Vattay vallomását,
hogy bízza meg Polgárt.
A tanú megesketését függőben tartják.Az elnök: Ezután mi történt?
Tizenöt perc szünet után folytatják a tárA tanú: Másnap megjelent nálam Polgár és gyalást.
kért, hogy bízzam már meg. Erre én azt felelHoffmann
Antal dr orvos tanúkihallgatás*
tem, hogy legyen türelemmel.
következett ezután.
Az elnök: És Polgár erre mit válaszolt?
Az elnök: Van-e tudomása arról, hogy PolA tanú: Azt, hogy Simonnak szüksége van gár miért mondott le a megbízatásról ?
a pénzre, mert fürdőre akar menni. Ezután
A tanú: Igen. Mondta, hogy milyen furcsa,
folyton a nyakamra járt. Miután a halálesethelyzetbe hozta őt Simon Ákos azáltal, hogy
fölvétel megérkezett, az iratokat átadtam a
fölkérte arra, hogy ékszereket szerezzen a
főjegyzőnek. Nemsokára megtudtam, hogy Pol- számára a hagyatékból.
gár lemondott a megbízatásról. Ekkor találA tanút megesketik.
koztam vele és megkérdeztem, hogy miért tette
Az elnök áttér az ötödik vádpont tárgyaezt? Ö azt felelte, hogy nagy oka volt. Később lására.
megmondta, hogy az az ok az volt, hogy Simon
Ebben az ügyben először Dörner József esperá akarta bírni arra, hogy a hagyatékból az rest hallgatják ki.
ékszerek egyrészét tartsa meg, a másik felét
Az elnök: Önt Simon Ákos arra akarta rápedig adja az ő gyermekeinek.
bírni, hogy a Nyéki-féle hagyatékot Polgárral
Miután a tanú a hosszú kihallgatástól ki- intéztesse el?
merült, az elnök a tárgyalást délután négy
A tanú: Igen. Azt mondta, hogy ez volna a
óráig felfüggesztette.
legjobb.
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Az elnök: És Polgár intézte el?
A tanú: Nem, m^gam is tanulmányoztam az
ügyet és örökösödési bizonyítvány alapján intéztettem el.
Nagy Zoltán szavazóbíró : Nagy hagyaték
volt ez?
A tanú: Kétmilliós.
Az elnök a tárgyalást holnap délelőtt kilenc
órára elhalasztja.

TAVI R Á T O K
Asquith a nemzetközi p o l i t i k á r ó l .
London,

november 10.

A Guildhallban tartott lordmajor-banketten
Asquith
miniszterelnök kijelentette, hogy a
nemzetközi politikai látóhatár egyes pontjain
bizonyos izgalmak és aggodalmak
merültek föl>
de ezek közül egyetlenegy sem fenyegeti a
nagyhatalmak közti békét megzavarással. Min,
denkor kész vagyunk csatlakozni azokhoz, akik
a fenyegető bonyodalmak lecsillapítására irányítják törekvésüket — mondotta az angol
miniszterelnök. — Nincs okunk kalandos tervek
előmozdítására. Nem kellenek nekünk kalandok
hanem önállóság és béke. Bizonyos nyugtalan,
ságot idéztek elő azon szenzációs ós alaptalan
jelentések, hogy aktiv beavatkozást akarunk
keresni Perzsia, belügyeibe. A tények a követ"
kezők:
— Egy idő óta a dél-perzsiai kereskedelmi
utvonalakon a legkétesebb közbiztonsági álla_
potok uralkodtak. A britt cégek termószetsze.
rüleg követelték tőlünk, hogy tegyünk meg
mindent, ami lehetséges. Ezért nyomatékosan
kértük a perzsa kormányt, hogyha nem képes
az utakat saját csapataival őriztetni, adja
hozzájárulását, hogy britt tisztek parancsnoksága alatt perzsa csapat szerveztessék e célra.
Arra az esetre, ha pénzhiány akadályozná a
perzsa kormányt a rend helyreállításában, ami
nem valószínűtlen, közöltük a perzsa kormánynyál, hogy szívesen megkönnyítenők a pénz"
eszközök előteremtését valamely ész-szerü módon, ha az összeget arra fordítanák, hogy a
kereskedelmi utakat őriztessék és a közbiztonságot itt föntartsák. Oly országra, amely,
mint Perzsia a sah detronizálása után, a gyöngeség és zilált viszonjrok lejtőjére jutott, egészen lehetetlen, hogy külső támogatás nélkül
helyreállítsa a normális állapotokat és ismét
fölvirágozzon. Perzsia nem juthat többé erőhöz
és stabilitáshoz, ha bizalmatlan és ellenséges
politikát követ közvetlen szomszédai vagy ezek
egyike ellen. Azon nyomatékos javaslatainkban,
amelyeknek elfogadását a perzsa kormánynak
ajánlottuk, semmi sincs, amely Perzsia íűgget.
lenségét és integritását fenyegetné. Ha Perzsia
törekedni akar szomszédainak jóakaratát megnyerni, készséggel és előzékenységgel fog találkozni. De ha ezt nem akarja tenni, ha magatartása ellenséges és ezzel együtt kilátástalan
lesz, akkor zilált viszonyok és káosz fog keletkezni, amely állapot komoly veszély Perzsiára
magóra és a világ azon részében élők mindegyikének érdekeire is.
A mai londoni lapok kivétel nélkül helyeslik
Asquithnak a nemzetközi politikáról és Perzsiáról elhangzott nyilatkozatát ós tervét.
A f r a n c i a k o r m á n y helyzete.
Paris, november 10.
A republikánus párt a tegnapi szavazáskor
néhány szavazattal gyarapodott. Briand első
kabinetjéből Cocliéry és Barthou Briand mellett
szavazott. Millerand, Vlviáni, Glrárd és Reynaud tartózkodott a szavazástól. Politikai
körökben azt hiszik, hogy az uj kabinet
gyönge lábon áll. Parlamenti szempontból
nyolcvanhét szavazattöbbség elégséges lehet,
de politikai szempontból ekkora többséggel
Franciaországban nem lehet kormányozni,
annyival kevésbé, mert Briand nagy programot
állított föl. Egyébiránt Briand a tegnapi vita
folyamán a bizonytalanság érzését árulta el és
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nem tanúsította rendes elszántságát. A radikálisok és a radikális szociálisták végrehajtóbizottsága tegnap Combes Emil elnöklésével
ülést tartott, amelyen Combes-t élénken meg.
tapsolták és élesen tiltakoztak Briand politikája ellen. Az ülésen elhatározták, hogy a
mostani kabinet ellen a legkíméletlenebb oppozíciót fogják kifejteni.

Paris, november 10.
Az a kétszázkilencvenhat főnyi többség,
amely tegnap a kamara ülésén bizalmat szavazott a kormánynak, hatvannyolc szociálista
radikális, nyolcvannyolc radikális balpárti, hatvanhét demokrata balpárti, kilenc független
szociálista, negyvenhat progresszista és mérsékelt köztársaságpárti, az Action Liberale
három tagja, öt pártonkívüli és tíz képviselőminiszter. Az ellenzéki kétszáztiz szónyi kisebbség a következőkép oszlik meg: ötvenhét szociálista radikális, hetvenöt egyesült szociálista,
tizennyolc független szociálista, tizennyolc radikális balpárti, két demokrata balpárti, hét
progresszista, a kat. Action Liberale huszonkét
tagja, tizenhat monarchista ós egy pártonkívüli.
A belügyminisztérium egy kommünikében hangoztatja, hogy a kormány többsége tisztán
republikánus, amennyiben a progresszistákat
nem tekintve, kétszáznegyvenegy tagja van
közte a republikánus balpártnak, míg a kisebbség az egyesült szocialistákkal együtt csak száz
republikánus szavazatot számlál.

A husdrágaság kérdése.
—

Hieronymi miniszter a fővároshoz.

—

(Saját tudósítónktól.) Ma délután a kereskedelmi minisztériumban az argentínai husbeliozatal tárgyában az osztrák és magyar kereskedelmi kormányzat vezetői között tanácskozás
volt. Ezt megelőzőleg, ma délben, a kereskedelmi
minisztériumban előértekezlet volt, amelyen
Hieronymi Károly kereskedelmies Serényi Béla
gróf földmivelési miniszter, Kálmán
Gusztáv
és Ottlik Iván államtitkárok, Lers Vilmos miniszteri tanácsos, Győri Lóránt miniszteri osztálytanácsos és Zsikal főállatorvos vettek résztA délutáni tanácskozás osztrák résztvevői?
Weisskirchner dr osztrák kereskedelmi miniszter, Pranlner
miniszteri tanácsosnak, az osztrák kereskedelmi minisztérium elnök-osztálya
vezetőjének kíséretében, valamint Pop lovas
osztályfőnök, az osztrák földmivelési minisztérium vezetője, ma délben Budapestre érkeztek
A két magyar és a két osztrák miniszter ta.
nácskozása este hét óráig tartott. Megszövegezték azokat a javaslatokat, amelyek alkalmasak a husszükséglet enyhítésére s amelyekkel
most már a kormány elé lépnek.
*

Két nappal ezelőtt a íöklmivelé'sügyi miniszter válaszolt Bárczy István dr polgármesternek
arra a fölterjesztésére, amelyben megállapította
azokat a javaslatokat, amelyekkel a husdrágaságon lehetne enyhíteni, ma ugyanebben a
dologban Hieronymi Károly kereskedelmi mi.
niszter felelt a fővárosnak. A miniszter válaszában osztrák példákkal kifejti, hogy a husdrágaságon az államvasutak árudijszabásának
leszállításával nem lehet segíteni és ezért a
Budapestre szállított élőállatokra és húsra
nem adhatja meg a kért szállítási
dijkedvezést.
A kereskedelmi miniszter válasza igy szól:
A budapesti husdrágaság enyhítése ügyében
augusztus huszonhatodikán kelt fölterjesztésében előadott vasúti díjszabási kérelmek tekintetében a következőkről értesítem a polgármester urat:
A megejtett tanulmányok

eredménye szerint

a husdrágaság
előidézésében
az
államvasutakártulijssabásánuk
szerepe nincs és e díjszabás
leszállítása utján
a husdrágaságot
enyhíteni
nem lehet. Ha ugyanis a magyar királyi államvasutaknak élőállatok" ós hus után
fönnálló
különben is olcsó díjtételei ötven százalékkal
mérsékeltetnének, amely esetben az államvasutak számítási önköltségei még megközelítően
sem nyernének fedezetet, a cél még sem éretnék el, mert kétségen félül álló tapasztalat,
hogy az ilyonféle díjmérsékléseknek a húsárak
képződésére semmiféle befolyásuk nincs és az
állatszámitási költségek az áralakulásra nem
lényegesek.

Nem is lehet ez másként, ha figyelembe vétetik, hogy például a szarvasmarha-dijszabás

ötven százalékkal való leszállítása esetén igen
jelentékeny távolságok befutásánál is a hus
tiszta súlyának kilogrammjára csupán körülbelül
két fillér díjmérséklés esnék. Utalhatok e részben a korábbi években az osztrák államvasutak
részéről élőállatokra érvényesített kedvezményeknél tett tapasztalatokra, amelyeket az ujabb
bécsi szarvasmarha-kedvezmény hatástalansága
is megerősít. A kérdéses rendkívül messzemenő
díjkedvezmény életbeléptetését követőelsöhéten
ugyanis a bécsi szarvasmarha-árak nemcsak
nem mérséklődtek, hanem ellenkezően, emelkedtek, jeléül annak, hogy a nagy díjkedvezmény
nem volt alkalmas arra, hogy a Bécsbe irányuló
állatforgalmat növelje és a kinált növekedése
révén a húsárak csökkenését idézze elő. E
sikertelenség és a hozott tetemes áldozatok meddősége miatt — hír szerint— az osztrák államvasutak vezetősége a kérdéses bécsi vágóhídi kedvezményt, amely eredetileg az ez évi november
hónap végéig terjedő hatálylyal lépett életbe,
még lejárta előtt hatályon kívül helyezni szándékozik. E kedvezmény különben rövid fönnállása
alatt a Magyarországból Bécsbe szállítandó
szarvasmarhánál csak arövidbrukk—királyhida—
bécsi, illetőleg marchegg—bécsi vonalon, érvényesül, mig a magyar vasutakon Bécsből rendelt szarvasmarhára a rendes díjtételek nyernek alkalmazást. Az osztrák vonalak díjtételének leszállításával beállított minimális ós
hozzá még csak ideiglenes dijleszáliitás egyáltalán nem alkalmas arra, hogy általa az a
magyarországi szarvasmarha-forgalom, amely a
termelési hely földrajzi fekvésénél fogva nem
esik ugyanis Bécs mozgókörébe, a budapesti
piac rovására számbavehető mértékben tereitessék el.
Mindezek alapján a Budapestre szállítandó
élőállatokra és húsra kérelmezett szállítási díjkedvezményt, amely a Máv. jelenlegi kedvezőtlen pénzügyi helyzete miatt is nyilvánvaló
céltalan áldozatot okozna, engedélyezendőnek
nem található. Ami a déli vasút magyar vonalain Bécsbe szállítandó vágómarha díjkedvezményét illeti, megjegyzem, hogy a nevezett vasút
a kérdéses díjkedvezményt fölszólításom folytán időközben már hatályon kívül helyezte.

NAPI HÍREK
A halasi asszonyok.
(Saját tudósítónktól.)
Kiskunhalason nyugodtan alhatnak az emberek. Negyven-ötven angyal virraszt felettük, csupa idevaló illetőségű
angyalok, akiket egy Kállay
Sándorné Hatházy Teréz nevii parasztasszony küldött a
másvilágra. Két héttel ezelőtt a halasi csendőrség névtelen levelet kapott, melyben az az
állítás volt, hogy Kállay Sándorné évek óta
üzletszerűen foglalkozik magzatelhajtással.
Bory Benő dr halasi rendőrkapitány, a bűnügyi osztály vezetője, négy nappal ezelőtt névtelen levelet kapott:
— Tessék csak kimenni a kiskunhalasi szőlőkbe, — írja az ismeretlen följelentő, — furcsa
dolgokat találhat ott a Hatházy Teréz szőlőjében. Van itt egy szoba, ahol tucatszámra
készülnek az angyalkák. Evek óta. Elpusztítottak már itt egy egész falut.
A rendőrkapitány nyomozni kezdett a följelentés alapján és megdöbbentő eredményre
jutott. Kiderült, hogy a névtelen levél
tartalma
igaz. Kiskunhalason olyan nagy mértékben
pusztítják a méhmagzatokat, hogy rövid időn
belül Hatházy Teréz egymaga ötvenkét kis
angyalkát küldött a másvilágra. Bory rendőrkapitány házkutatást tartott Hatházy Teréznél
ós döntő bizonyítékokat szerzett be a volt
kórházi ápolónő ellen. Valósággal operációs
teremnek van berendezve az egyik szoba, annak
közepén operációs asztal áll, amelyet Hatházy
Teréz maga szerkesztett a műtét céljaira. A
falnál üvegpárkány, rajta a műszerek. Az asztal, a szoba, a műszerek, mind ragyogó tiszták,
higiénikus szempontból kifogástalanok.
A rendőrkapitány kihallgatta Kállaynét, aki
bevallotta, hogy évek óta üzletszerűen foglalkozik megzatelhajtással. Beismerte, hogy nyolctíz forintért vállalkozott a bűnös operációkra.
Hatházy Teréz nemcsak a maga szörnyű bűnét vallotta be, de átadta a rendőrkapitánynak
a kliensei névsorát, negyven asszony nevét.
Majd ezeket mondotta:
— Az utóbbi hónapokban feltűnt nekem, hogy
nagyon sokan kerestek föl. Szeptember hónaptól november elejéig huszonöt nőnek hajtottam
el a méhmagzatát. Valamennyi esetben kitűnően
sikerült az operáció.
A beismerő vallomás alapján a rendőrség
Kállaynét letartóztatta, Azok ellen, akikről Kállayné azt állította, hogy az ő bűnös segítségét vették igénybe, megindították a nyomozást. Csöndben, titokban. A gyanúsított asz-
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szonyok házánál íölásták a kertet és udvart.
Megdöbbentő eredménye volt a rendőrség eljárásának : tizenhét ház udvarában
és kertjében frissen elásott gyermekholttesteket
találtak.
Egyik se volt két hétnél hosszabb idő óta eltemetve.
Kompromittálva van a község több tekintélyes polgárának a felesége és számos polgárasszony. Kettő kivételével valamennyien tagadnak. Azzal az otromba védekezéssel állnak elő:
nem tudják, hogyan kerültek a hullarészek a
kertjeikbe. A kiskunhalasi rendőrség huszonöt
asszony ellen kétségtelenül megállapította már
a bűnösséget. Az iratokat áttették a kalocsai
törvényszékhez, amely ítélkezni fog amonstrebünpörben.
— A királyi tetszésjoyért. Ismét hangzott
néhány zokszó a liires Borromeus-enciklika ellen, a felekezeti béke megóvása érdekében. Az
ágostai egyetemes egyháznak most van a közgyűlése Prónciy Dezső báró világi és Baltik
Frigyes püspök egyházi elnök vezetésével. A
mai tanácskozáson előterjesztették a jogügyi
bizottság javaslatát, amely kéri a közgyűlést,
fejezze ki megütközését a római kúria protestánsokat becsmérlő irása miatt. Föl kell irni a
kormányhoz — mondja a javaslat — a királyi
tetszésjog szigorú alkalmazása érdekében, hogy
hasonló támadás nálunk ne zavarhassa a felekezeti békét.
— F ö l d r e n g é s N a g y v á r a d mellett.
Nagyváradról
jelentik: Vaskó
és
Horesd
községekben ma délután erős földrengés
volt.
A földrengés következtében Horesd község
templomának harangja megkondult. A lakosság annyira megijedt, hogy tanácsért egy
ottani öreg javasasszonyhoz fordult, aki elhitette a néppel, hogy az ördög haragszik
és azért rengett meg a föld. A lakosság a
nagy ijedtségben és zűrzavarban azzal akarta
kiengesztelni a haragvó ördögöt, hogy a
falut körülvevő hegyek barlangjaiba kecskéket és borjukat dobált. A falu harangja
azonban tovább is kongott és a földrengés sem
szűnt, mire a lakosság, valószínűleg a javasasszony tanácsára, fölgyújtotta
a püspökség
erdejét,
amely még a hajnali órákban is
égett.
— Ak©zIekedésiijjjibizottsá[j ülése. A képviselőház közlekedésügyi bizottsága ma délután öt órakor iilést tartott, amelyen elfogadták a hajdusámson—nyirbátoriyasutvonal és az
Alföldi Első Gazdasági Vasút Részvénytársaság
vasutvonalainak kiépítésére vonatkozó törvényjavaslatokat.
— Herczel tanár állapota. Lázár György
dr polgármester a fővárosban meglátogatta a
minap szerencsétlenül járt Herczel Manó dr
tanárt. A világhírű sebész még egy liétig kény.
telen az ágyat őrizni, mert az automobil üvegcserepei a nyakába fúródtak s a beteg professzor nem tud emiatt táplálkozni. Sérülése
súlyos, de teljes gyógyulásra Van remény.
— Liöw Tivadar temetése. Megírtuk, hogy
a részvét nagy és impozáns megnyilvánulása
mellett kisérték el tegnap délután három órakor utolsó útjára Löw Tivadart. A temetésről
budapesti tudósítónk ma ezeket a részleteket
jelenti: A temetésen megjelentek mindazok az
egyesületek és testületek, melyeknek az elhunyt vezetője, vagy tagja volt, megjelentek
igen nagy számmal a jogászvilág kitűnőségei,
valamint a főváros társadalmának előkelőségei
is. Az elhunytnak előkelő ós nagyszámú
családja és rokonai jóformán teljes számmal
ott voltak a rákoskeresztúri izraelita temető
halottasházában, ahonnét* a temetés végbement. Magas emelvényen nyugodott a fekete,
szépen faragott koporsó, köröskörül délszaki
növények, pálmák, valamint koszorúk övezték
azt. A padokban, a gyászoló közönség soraiban
ott voltak: Teleki Géza gróf valóságos belső
titkos tanácsos, Jetiinek Henrik udvari tanácsos,
a közúti villamosvasút elnökigazgatója, botfai
Hűvös József, udvari tanácsos, a városi villamosvasút elnökigazgatója, botfai Hűvös Iván vezérigazgató-helyettes, Reimann Lázár és Frischmann
Frigyes udvari tanácsosok, a salgótarjáni kőszénbánya vezérigazgatói, Görög Gábor, a nyugatmagyarországi köszénbányák vezérigazgatója,
Gtaser Gyula, a Schlick-gyár igazgatója, Salgó
Béla és Mandello Viktor, a borsodi köszénbányák igazgatói, Schmidt József dr nyugalmazott
államtitkár, az Országos Központi Takarókpénztár vezérigazgatója, Ran G. és Gáger Emil az
északmagyarországi kőszénbányák igazgatói,
Müller József, az újlaki téglagyár vezérigazgatója, baranyavári Ullmann Adolf főrend, a Ma-
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gyar Általános Hitelbank vezérigazgatója, Baracs Marcell, dr a budapesti Ügyvédi Kamara
ügyésze, Papp József dr, az Ügyvédi Kamara
titkára, Szende Károly és Vida Jenő, a Magyar
Általános Kőszénbánya vezérigazgatói, Kovács
József dr, az Adria Tengerhajózási Társaság
igazgatója, a Demokrata-Kör nagy küldöttsége
Leitncr Adolf dr vezetésével, Fuchs J., az urikányzsílvölgyi köszénbánya igazgatója, Thék
Endre udvari tanácsos, Mandello Hugó, a radványi kőszénbánya igazgatója, a Royal-szálloda
képviseletében Benedek Ráfael igazgató,., továbbá Madarasi-Beck
Marcell és Bartha Ödön
országgyűlési képviselők, Visontai Soma, Sebestet, Kolos dr, a Magyar Általános Hitelbank igazgatója, Breitner
L. Zsigmond udvari tanácsos, Ballal
Lajos miniszteri tanácsos, Madcirasi-Beck
Gyula báró, Kotányi
Zsigmond, a Máv. igazgatója, Lukács József, a
Magyar Hitelbank igazgatója, több száz ügyvéd
és igen sok fővárosi bizottsági tag. A temetési
szertartás pontban három órakor kezdődött.
La sarus főkántor énekelt először gyászdalt,
majd az Opera tagjaiból álló kórus énekelt
megható gyászzsoltárokat. Ezután Fischer Simon dr rabbi lépett a szószékre és igaz érzelmektől áthatott, magas szárnyalású beszédben
méltatta az elhunyt érdemeit, vigasztalta a
családtagokat és fohászszal fejezte be beszédét.
Az énekkar ismét gyászdalokat énekelt és ennek hanrjai mellett fölvették a koporsót és a
Tatai Kőszénbánya Részvénytársaság bányászdiszőrségének sorfala között kivitték, azt a
sirhoz. Á sirnál Papp József dr az Ügyvédi
Kamara, nevében, Teleki Géza gróf a Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársaság nevében, Stein Emil dr a Pénzintézeti Tisztviselők Országos Egyesülete nevében, végül Leitncr
Adolf a DemokrataKör nevében mondott bucsut az elhunytnak. —
Löw Tivadar dr hozzátartozóinál részvétlátogatást tett legutóbbi budapesti utja alkalmával
Lázár György dr polgármester. A temetés alkalmával a jogtudós koporsójára koszorút is
helyeztetett a polgármester, a következő fölírással: 'Hűséges fiának — Szeged város közönsége. A boldogult az 1876-iki nagy árviz, a
lietvenhetediki marosi árviz, a hetvenkilencediki várospusztulás és a nyolcvanegyediki árviz
alkalmával mindannyiszor heteket töltött Szeged
városában és derűs humorával hozzájárult az
akkori nyomott hangulat fölélénkitóséhez.
— Berehtold jjröf balesete.
Londonból
jelentik: Bcrchtold Lipót gróf pétervári osztrákmagyar nagykövetet, aki szabadságát tölti
Angliában, tegnap automobil-baleset érte. A
nagykövet egy bérelt automobilon ment Cambrídgebe. Enfield közelében az automobil a
vasúti sinen fölborult, Berchtold gróf kizuhant
és fejjel egy kut vascsövéhez vágódott. Az
automobil összetörött ablakának cserepei is
megvérezték arcát. A nagykövet állapota nem
veszedelmes.
— A szemluki föld. Aradról jelentik: Nagy
és elkeseredett harc után a szemlaki parasztság győzött. A gazdáké lett a vallás- és tanulmányi alap nyolcszáz holdja. A csendörszuronyok
közt megtartott versenytárgyalás óriási izgalmak között esett meg. Tizenkilenc ajánlat közül a legdrágább a szemlaki parasztoké volt,
akik egymilliónégyszáznegyvenegy
koronát ajánlottak a földekért. A makói
zöldségtermelők
nem kevesebb, mint négyszázezer koronával
Ígértek kevesebbet. A tárgyaláson megjelent
Pécska és Szemlak küldöttsége élén Herczeg Ferenc képviselő is. Kétszáznyolcvan
holdért hetvenkétezer koronát ajánlottak,
ami a legmagasabb ár, mit valaha nálunk földért adtak. A bankok ós magánspekulánsok ajánlatai megbuktak. A kultuszminiszter föntartotta magának a végleges döntést. Ha a miniszter meghozta döntését, az
úgynevezett tizennyolcas bizottság fogja felülvizsgálni.
— Szeycdi munkaadók és Micsinai. A
szegedi munkaadók szövetsége megszánta Micsinai Mihályt, a hajdani postatolvajt. Az egyik
fővárosi lapban ugyanis olyan siralmasnak volt
leirva a helyzete, mintha már az éhhalál előtt
állana. Ugyanazért átírt a fővárosi államrendőrséghez, hogy készséggel juttatja kiszabadulása
után foglalkozáshoz. Á fővárosi rendőrség erre
fölhozatta a toloncházból Micsinait, fölolvasta
előtte a jelzett újsághírt, A kiérdemesült postatolvaj kijelentette, hogy az állapota korántsem
olyan siralmas, mint ecsetelve van. Büntetésének elszenvedése óta állandóan Apostagon él
az apja házában és földmiveléssel foglalkozik.
A megélhetése tehát biztosítva van. Budapestre
is azért ment, hogy télvíz idején, amikor szü-
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netel a gazdasági munka, másféle foglalkozást
keressen. A fővárosból való kitiltása miatt nem
mutatkozhatott a föld felett, következőleg a
készülő gyűjtőcsatornában húzódott meg. így
aztán a szegedi munkaadók szövetsége, amely
azt hitte, hogy egy bojkottált, mindenkitől elhagyatott emberen segíthet, most már nem is
reflektál rá.
— Kilencezerhatvankilenc szentmise. Enynyit mondott egyetlenegy magyar pap, neve
szerint Kalmár Sándor dr egri teológiai tanár
Most ünnepelte meg huszonöt éves papi jubileumát, amikor hirtelen odafordult a hallgatókhoz :
— Most pedig bevallom, hogy huszonöt év
óta — negyven napot kivéve — minden napon
miséztem, tehát eddig elvégeztem összesen
kilencezerh atvcinkilenc
szentmisét.
— A néinetbofjsáiii honvédemlék leleplezése. Megírtuk, hogy a jövő vasárnap leplezik le ünnepség keretében a németbogsáni
honvédemléket, mely alkalommal Jakabffy Elemér dr ügyvéd, a bogsáni kerület országgyűlési képviselője, mondja az ünnepi szónoklatot.
A leleplezésre a központból szombaton délben
leutazik Medve Zoltán dr kamarás, főispán,
Issekutz Aurél alispán és Talajdy
Zoltán dr
krassószörénymegyei főjegyző.
— Házassáyi jnbiienm. György Mór szabadkai nagybirtokos, zeneszerző és neje született Lederer Teréz most ünnepelték házasságuk
huszonötödik évfordulóját. Az ezüst-lakodalmát ünneplő házaspárt sokan üdvözölték ez
alkalommal.
— A tehén, Mária és János. Érdekes
esetről beszélgetnek most a rendörségen
Biczók Mária tizenkilenc éves csinos hajadon
vadházasságot kötött Szabó János felsőtanyai
legénynyel. A leánynak nem volt egyéb hozománya, csak egy jól tejelő tehén, de a legény
ennek is megörült, mert az ilyen jószág mostanában, tejdrágaság idején, sokat ér. A bibi
azonban onnan támadt, hogy a tehén nem
volt egészen kifizetve s így annak eladója viszszatartotta a járlatot. De Biczók Mari ezen
nem keseredett el, hanem szorgalmasan gyűjtögette a vételár hátralékát, tizenhat koronát
s amikor a pénz már együtt volt, boldogan
fölsóhajtva, átadta az összeget a legénynek,
hogy most már váltsa ki a járlatot. A legény
azonban furfangosan kezelte a dolgot. A tehenet kiváltotta és rögtön a saját nevére íratta»
Biczók Marit pedig elkergette magától. A legény még tovább ment, a tehenet el akarta
adni és alkudozott is Sávai
István gazdával,
aki jó pénzt kinált föl a jószágért. Biczók
Mária azonban nem hagyta annyiban a dolgot.
Elkeseredésében — mi telhetett tőle —- a
rendőrséghez fordult, hogy vagy a tehenet, de
inkább a legényt visszaszerezze magának. A
rendőrség részéről, az ügy fontosságára való
tekintettel, Szakáll
József dr osztályjegyző
sürgős nyomozást indított, sőt nyomban kilovagolt az eset színhelyére is, hogy a tehén
sorsa fölött határozzon. Tanukat hallgatott ki,
akik Biczók Mária panaszát igazolták. A legény, erre nem számítván, megijedt. Hogy közben mi törtónt, azt világosan elmondja a következő nem várt fordulat. Biczók Máriát visz"
Szahivta a legény, de ezúttal a leány volt
ravaszabb, aki kijelentette, hogy csak ugy tér
vissza a legényhez a tehenével együtt, ha
törvényes frigyet kötnek. A legény ráálltNyomban megtartották az ünnepélyes kézfogót'
sőt a leány a bűnügyi kapitányt kérte
föl, hogy tanuja legyen az aktusnak. Eként a
jegyváltás megtörtént és nemsokára már a z
esküvő is meglesz. A rendőrségnek azonban
minden sajnálkozása ellenére, tovább kell foly.
tatni a bűnügyi eljárást, mert hivatalból üldözendő cselekménynyel áll szemben. A fiatal jegyespár sorsán ez már nem sokat változtat,
Ök élnek boldogan és várják a még boldogabb
mézesheteket.
— Nyilatkozik a kecskeméti főhadnagy.
A legapróbb részletekig is letárgyalták már a
kecskeméti botrányt, amelyet az ittas Forstcr
Frigyes főhadnagy rendezett, Most nyilatkozik
a főhadnagy is és ezeket mondja:
— A kritikus napon a laktanya közelében
lovagoltam. Lovammal többször ugrattam, mi-

Iff

közben a nyeregből lezuhantam.
Abbahagytam
a lovaglást és betértem a kantinba, ahol •— mert
rosszul éreztem magam — néhány pohár
konyakot, ittam. A többi dologról mit sem tudok,
csak azt, amit mondanak. Beteg vagyok és
Rémy törzsorvos kezel, aki gyöngébb
agyrázkódást állapitott meg nálam. Első pillanatban
nagyon meglepett, amiről beszélnek. Nem tudok
ríla semmit sem.
— Arra sem. emlékszik főhadnagy ur, hogy
kardot viselt-e hétfőn, vagy sem ? — kérdezte
tudósítónk.
— De igen. Annyit tudok, hogy kard nem
volt nálam, csak egy lovaglókorbács.
— Szabad látnom azt a korbácsot?
— Ott van valahol a széken.
Egycsontfogantyus lovaglóostor és egy lovaglókorbács volt. egymás mellett. A korbács egyszerű, befont hajlékony nádvessző, a végén
kemény gombbal. Embert nem lehetne vele
agyonütni, de esetleg megemlegeti, akin vele
végigvágnak. A főhadnagy szótlanul, nézett
reám. Megszelídült tekintete most olyan volt,
hogy el kellett hinnem, hogy ez az ember tudatosan nem bántott senkit sem. Nem segit
már rajta, Forster főhadnagynak nemsokára
már csak szánalom jut ki.
— Roosevelt kudarca. Londonból jelentik:
Az Egyesült-Államok közvéleménye 1890 óta
nem ment keresztül oly gyökeres változáson,
mint most. Newyork államban
teljesen megtört
Roosevelt hatalma.
Massuchusetts államban
mintha elsöpörték volna a republikánusokat..
New-Jersey állam most választott először
demokratákat. Connecticut államban a republikánusok alig tudtak egy-kétezer szavazatot
összehozni. Illinois államban és még több más
államban óriás többséggel győztek a demokraták. Az uj képviselőházban a demokraták harmincöt szavazattöbbséggel
fognak
rendelkezni.
Az Egyesült-Államok képviselőházában a végleges összeszámolás szerint
kétszáztizenkét
demokrata, százhetvenhat
republikánus
és két
szociálista képviselő lesz. Az Unió huszonhat
kormányzója közül tizenhárom a demokratapárt tagia. A demokraták győzelme kiterjed az
egész országra.
— Bányaborzalmak. Coloradóban, mint
onnan jelentik, óriási bányaomlás történt. Harminchét bányász meghalt, száznegyven életveszélyes en megsérült. Bővebb részletek a szörnyű
katasztrófáról még nem érkeztek.
Trust az emberi irgalomra. Arra az
élet-halálharcra, amelyet Roosevelt indított meg
a trustök és dollárkirályok ellen, ezeknek
egyetlen mentegetőző válaszuk az, hogy az
amerikai milliomosok milyen nagy emberbarátok. Odaát a milliomosok most az emberiség
jótevőinek játszák ki magukat és L. de Norvius érdekes adatokat közöl erről a „Revue"-ben.
A cikk szerint az öreg Rockefeller, I. John és
fia, II. John, emberbaráti társaságot, részvénytársaságot - akarnak alapítani, amelynek kétmilliárdot bocsátanának rendelkezésére. Ennek
az alapitásnak az lenne a főcélja, hogy nagy
gazdasági katasztrófáknál, vagy természeti
elemi csapásoknál nagy összegeket bocsátana a
6ujtottak rendelkezésére. A társaság föladata
lenne'ezenkivül, általánosabb és széles körben a
nyomort és a rokkantságot segíteni. Rockefeller
terve szerint egyesíteni kellene Carnegie, Russel
Sage és a többi milliárdos nagy összegeit és meg
kellene alapítani az „Emberbarátság trustjé"-t.
Norvius szerint helyes világításban egészen
másként fest Rockefellernek ez a nagy szeretete. Az öreg milliárdos sokáig a legnépszerütlenebb embere volt az Uniónak. Nem voltak
barátai, egy nagy világnemzet gyűlölete vette
körül. Lelki meghasonlásai voltak és adakozó
kedvével csak ezeken akart könnyíteni. Az
arany áramlása majd megfulasztotta, az öreg
Rockefellernek ma ötmilliárdja van, a fia, mire
hetvenegy éves lesz, mint most az apja, minden munka, spekuláció, fáradtság nélkül húszmilliárd fölött rendelkezik. Az öreg Rockefeller
most vagyonának egyharmadát a nyomorgó
emberiségnek szánta, hogy megnyergelje a közvéleményt. Az emberek megbecsülését, szeretetét akarja megvásárolni azon az aranyon,
amelyen azt elveszítette. Számit, kalkulál, vesz,
alkuszik erre a tiszteletre, pénzt kinál föl érte,
mert eddig még mindent megvásárolhatott,
— Holttest a Begában. Nagybecskerékről je.
lentik: Nagy Károly vasúti szolga három nappal ezelőtt eltűnt. Az eltűnés éjszakáján az
egyik nagybecskereki korcsmában mulatott s
azóta nem látták. Ma délelőtt a Begából egy
holttestet fogtak ki, amelyben a halott kabátja zsebében talált iratok alapján fölismerték Nagy Károlyt. A hullán külső sérülések
nyomai látszanak s a rendőrség megállapította
azt Is, hogy Nagynak több ékszere hiányzik.
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amelyek eltűnésekor nála voltak. Most azt
kutatja a rendőrség, hogy öngyilkosság, vagy
gyilkosság történt-e.
— A Baranyában föllépett kolera statisztikája. Pécsről jelentik: Johan Béla dr
baranyamegyei tiszti főorvos jeleiitést tett a
közigazgatási bizottság tegnapi ülésén a vármegye október havi közegészségéről. Annak dacára, hogy a kolera járvány az elmúlt hónapnak
már első felében folytonosan csökkent, a közegészség kedvezőnek még sem mondható, különösen a nagyobb mértékben föllépett légzőszervi bántalmak és hurutos toroklob miatt,
Baranya-vármegye
területén szeptemberben
hetvenhat koleraeset fordult elő és abból hatvanhárom eset Mohácsra, négy Lánycsókra,
kettő Dunaszekcsőre, három Kölkedre, egy
Nagynyárádra, egy-egy Csuzára. Kiskőszegre és
Vörösmartra esik. Október hónapban ehez még
a mohácsi hét, a dunaszekcsöi hat, a lánycsóki három, a lőcsi hat, a hercegszőlösi és
karancsi egy-egy koleramegbetegedés járult. A
vármegye területén tehát összesen százhét koleraeset fordult elő.
— Revolver és tör. Nagybecskerekről jelentik : Nánásy Elemér állami végrehajtó régóta
ellenséges viszonyban él vadházastársával,
Melle Antóniával. Ma délelőtt is valami fölött
összezördültek, mire Nánásy lekapta a falról
fegyverét és az asszonyra lőtt A golyó azonban'
célt tévesztett. Az asszony erre a falon elhelyezett fegyvergyűjteményből tőrt ragadott ki :
és Nánásyra rohant, akin gyöngébb sebet ejtett.
A rendőrség megindította a nyomozást.
— Aki bilincsben szökött meg. Szabadkára vitték a külterületi csendőrök Spakics
Simon rovottmultu csavargót, akit lopásért
régóta köröz többek között az óbecsei járásjbiróság is. A csavargót ideiglenesen a városháza udvarán levő rendőrségi fogdába helyezték el a csendőrök. Gondosan megvizsgálták,'
vájjon a cella ajtaja elég erős-é és másként'
nem lehet-e kiszabadulni belőle. Amikor meggyőződtek, hogy semmi veszély: nyugodtan lefeküdtek. Ma kora hajnalban megjelentek a
rendőrségen a csendörök, átvették a foglyukat,
megvasalták és elindultak vele a vasúti állomásra, ahonnét Óbecsére akarták szállítani. És
a súlyos vasbilincsekkel terhelt tolvaj egy őrizetlen pillanatban megszökött barátságtalan
kisérői kellemetlen társaságából. Mikor beszállásra került volna a sor, a csendőrök seholsem találták Spakics Simont. A szökést bejelentették a csendőr-szakaszparancsEokságnak
és rendőrségnek is, a. nyomozás nagy apparátussal indult meg, de eddig a bilincsben meg-,
szökött csavargóról semmi hír.
— A kolera. Nagybecskerckről
jelentik:
Szerbeleméren és NémetéCskán ma több kolera*,
gyanús megbetegedés történt. Hajdú Imre dr,
a közegészségügyi tanács felügyelője, még a
délután folyamán intézkedett, hogy a veszedelem továbbterjedése megakadályoztassák.
— Öngyilkos főhadnagy. Bécsben tegnap
reggel agyonlőtte magát Wcingartner
Károly
főhadnagy. Harmincnégy éves volt az öngyilkos, magyar fiu, legutóbb Nagyváradon szolgált. Onnan helyezték át a múlt évben Bécsbe,
a harminchetedik gyalogezredhez. Weingartnerbe szerelmes volt egy nagyváradi leány:
Miklósi Ilona pénztárosnő, aki gyakran fölutazott hozzá az osztrák lővárosba. Arra akarta
rábírni Weingartnert, hogy vegye feleségül. A
főhadnagy nem volt hajlandó erre és tegnap
regftel, mikor Miklósi Ilona eltávozott lakásáról, agyonlőtte magát, Apját, aki Besztercén
luteránus lelkész, a bécsi térparancsnokság
táviratilag értesítette a fia haláláról.
— Szerelem hármasban.
Karánsebesről.
írják: Három évvel ezelőtt vonult be katonának a teraereszti (Krassószörőnymegye) Todorescu Juon oláh parasztlegény. Kedvese, a
tizenöt éves Turesk Mária, megígérte, hogy hü
marad hozzá és megvárja, mig kiszabadul a
katonaságtól. A leány látszólag hü maradt
Todorescu Juonhoz. Ki is tűzték szerdára az
esküvőt.. Előtte való este a leány eltűnt. Hoszszas kutatás után a vőlegény Avram Parlenienek, egy özvegy embernek lakásán találta
meg, kivel a leány már régóta szerelmi viszonyt folytatott. Mikor a leányt Todorescu
megpillantotta vetélytársa lakásán, revolvert
rántott és ugv a férfit, mint a nőt több lövéssel leteritette, Ezután Todorescu önként
jelentkezett u csendőrségnél, ahol letartóztatták.
— Rendőri krónika. Fhtszman
István
tizennégy éves divatárus-tanuló szerdán este
megbicskázta az egyik segédet, aki valami
csekélységért megdorgálta. Ugyancsak ő pár
napja egyik inastárfát is összeszurkálta. A
rendőrség letartóztatta. A kihallgatáson azzal
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dicsekedett, hogy Vinkovcén,. ahol szülei laknak, egy fiút már agyonszúrt. A nagymérgü
gyereket illetőségi helyére toloncolják. — Tóth
Sándor Valériá-tér 6-ik szám alatti lakásába
az udvari ablakon át valaki egy csomagot dobott bé. A csomagban három paplan, négy vég
vászon, .ócska gyermeking, női hálókabát ós
egyéb női ruhák, voltak. A tulajdonos megfelelő igazolással átveheti a holmikat a rendőrségen.
— Olcsó brilliáns ékszerek, mfiipari
tárgyak jutányosán csakis Fischer Testvéreknél Szeged, Kárász-utca, szerezhetők be.

TŐZSDE
B u d a p e s t i g a b o n a t ő z s d e . ' -'
A délelőtti gabona-határidőüzlet irányzata 'gyönge.'
Félkét órakor a következők voltak a záróárfölyamOk:
Buza áprilisra .
10.75—10:7$.
Buza májusra . . . . . . . . 10.64—1Q. 65
Buza Októberre
10.05—10.06
;
Rozs októberre
. . . . . .
—.
— — '•'.'
Rozs áprilisra . . *
7.75— 7,7p
Zab októberre
—.—
Zab áprilisra . . . . . . .
8.23-e- 8.24 '•"
Tengeri májusra
5.52— 5.53
Késsáru-Uzlet.; 5 fillérrel kisebb áron elkelt ,(50
kilögrammonkint) 12.000 mm. búza. ' Röís csöndes.
Zab és tengeri változatlan.
; '.. •
• Budapesti

értéktőzsde.

Az előtőzsde Iránya, a lanyha newyorki-jelentéssel
kapcsolatban gyönge volt. A vezetőértékek sorban
olcsóbbodtak és kedvtelen hangulattal zárultak. A
helyi piacon is olcsóbb áron folyt a vásár, de a forgalom mindvégig megtartotta nyugodt jellegét; A
készárupiac nyugodt. — Köttetett;. .. . . . . . . .
Osztrák,hitel . . . . . . , . 660.50—66>4— Magyar hitel
. . . .
. . 845.50—847.75
Leszámítoló bank .
, , . 594.25—595'.25
Jelzálogbank .. . . . . . . 435.;
-498,^
.
Rimamurányi
. . . . . .
673.25—675'.-H
Osztrák-magyar államvasút . 745.'50—746,—
Városi villamos vasút . . . 398.
397.—.
Közúti vasút
. .. .. . .743-—;746.25
Magyar bankrészvény . . . 746.——748:25
Agrár-bank '
.
'. . . ' 505.-—-506.7Ö-.'
Aszfalt
215.50—216,—
Beocsini cement-gyár
Tlo.-—73Í).—
Drasche-fél'e téglagyár-részv.. 641.—-644,Ujlaki téglagyár
-. . . 430.—— —.—
Salgótarjáni
635.
—.—
Danubius hajógyár-részvény
486.:
488.—
, Lé,gáz.e.sz-.gyár ... v .
„...., 1 $ S 0 — — v = . ;
Délben, az olcsóbb .berlini., jelentés.,nypmái^ ke.jd<vtr
ben gyönge volt a.z irányzat. Később az itteni spekulánsok' fedezéséi barátságosabb hangulatot idéztek
elö', amelyben a nemzetközi, úgyszintén a helyi piac
értékeinél, a k.ét villamos-részvény kiyételéyel. a déli
tőzsde alatt beállott gyöngülés javarésze megtérült. Á
készárupiác változatlan. — Ivottététt: "
• Osztrák hitot
. . . . . . 630.50—662,—
Magyar, hitel .. .. „ . . . . 844.50--846.50.•
Leszámítoló bank
594 ——594.50
Jelzálogbank
. . . . . . 494.50—495.o0
Rimamurányi . .
. ¡. ; 674.—— —7.—
Osztrák-magyar államvasút t 747.50—
Városi villamosvasút
. \ . 395.
391.—
Közüti villamosvasút '." . '. 744.50—741.50
Hazai bank
30.3.50— —.—
Magyar bankrészvény . . , 744.25—745.50
Általános takarékpénztár . v,' 660.
.—.—
Magyar villamossági
. . . 445.
444.— • •
Beocsini
730.
727,—
Aszfalt-részvény
216.
217,—

.Ganz-gyár . • • . . .

. • . 3835.—v-t- —,—

Cement elsőbbségi . . . .
Danubius
Salgótarjáni . . • . . ,• .
Drasche-téglagyár-részvény
Légszeszgyár
Vasúti forgalmi
. . . .

320.——-.—.—
482.
'484.— *
632.-^-—634.t—; '
643.
.— .
1550.
.—
. 460.—
H.-V'

.
.
.

Gabonatőzsde-zárlat. •
Áprilisi buza .21.48. Májusi buza 21.26. Októberi
buza 20.08. Áprilisi rozs 15,48. Októberi ro?s . . —,-—..
Áprilisi zab 16.46. Augusztusi tengeri —.—. Májusi
tengeri 11.04. Áprilisi repce —.—.'

Értéktőzsdc'zárlat.
Osztrák hitel 661.-T-. Magyar hitel 844.50. Osztrák-magyar államvasút 744.50. Jelzálog 493.50. Leszámítoló
394.—. Rimamurányi 674.—. Városi villamos 395,—.
Kozuti vasút 743.—. Magyar korona járadék —.—.
Bécsi borzé.
.. ,'
A mai értéktőzsdén a kötések a.következők voltak
661.25
Osztrák hitelrészvény . .
Magyar hitelrészvény . .
845.50
Angío-hank ... . . .
„
315,—
552.50
Bankverein
625,Unio-bank
. . . . . .
522,—
Länderbank
Osztrák-magyar államvasút
745.25
Déli vasút
. . . . .
116.25
Rimamurányi vasmíi
. .
673.50
Alpesi bányarészvény . .
753.2*>
Májusi járadék
. . . .
93.15
Magyar koronajáradék . .
91.55
Osztrák aranyjáradék
93.10
Török sorsjegy
. . . . .
253,75
Marka készpénzért . . .
117.62
Ultiméra
. . . . . . .
117.65
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(Ötven korona és tiz krajcár.)
Ez a történet
is Nyarai
Antalról szól. Látogató jött az öltö_
zöjébe. Egy könnyelmű színész, aki hires arról,
hogy nincs az a pénz a világon, amit el ne
tudna költeni.
— Nyáraikám, adj kölcsön ötven koronát.
Nagy a nyomor . . .
— Mindjárt fiam, mindjárt.
És leküldött a pénztárhoz egy előleg-cédulát,
öt perc múlva hozta a szolga a friss ötvenkoronást. Nyáráy odaadta a pénzt a fiatal színésznek. aki gyors léptekkel és sugárzó arccal
távozott.
Pár perc múlva Nyárai benyúl a zsebébe,
kiveszi az utolsó hatosát és azt mondja a szolgának :
— Itt van tiz krajcár, hozzon parizert. Vacsorázni akarok, éhes vagyok . . .
;
, , *
(A ttírelmetlen se&rsó'.) Mint ismeretes, a
Magyar Színház-bau szombaton este réndkivül
sikerrel mutatták be Kóbor Tamás pompás
darabját, az Egy test, egy lélek cimü drámát.
Nagy várakozással várta a saját darabjának a
bemutatóját maga a szerző is, a közönségen
kivfi-l, annál inkább, mert a bemutatót kétszer
el kellett már halasztani. A Karenin
Anná-nak
olyan nagy és állandó volt a sikere, hogy alig
jutott szóhoz töle az Egy test, egy lélekMikor már másodszor halasztották el a premiért,
Beöthy László maga vitte meg a kellemetlen
hirt a szerzőnek.
— Mit szólsz hozzá, Tamás — mondotta —
megint el kellett halasztani a premiért tiz
nappal . .
— Nem baj — felelte Kóbor — nem vagyok
türelmetlen. Ha tudtam várni negyven évig
a bemutatóra, akkor elvárhatok még másfél
hétig . . .
Szombaton azonban, a premiér előtt, máiKóbor Tamáson is erőt vett a szerzők idegességei. Izgatottan járt-kelt, azután odament
Baöthyhez és megkérdezte tőié:
— , Kérlek, móridd, mit gondolsz . . . lesz
siker?..,
Beöthy László mosolyogva felelte:
— Na hallod, hogy kérdezheted ezt? H a
tndtál várni negyven évig erre a válaszra,
akkor elvárhatsz még másfél óráig . . .

Biztos hatású szer a
Franki- féle HAJSZESZ

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

Kitűnő szeplő stb ellen a ff
Franki-féle SEMAIL - CRÉflF.
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SZEGEDEN,

Szt. György-tér.
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• Két ujj könyvtár Szegeden. Lázár György
dr .polgármester tárgyalást folytatott Budapes;
(Saját tudósítónktól.) Az elviselhetetlen drága- ten a Muzeumok és Könyvtárak Országos Felság Csanádmegye közigazgatási bizottságát is ügyelőségével, két uj könyvtárnak Szegedre'
foglalkoztatta tegnap.
való lehozatala érdekében. A felügyelőség'örömNávüy Lajos dr tett konkrét javaslatot a
bizottságban és ez a fölszólalása, mely ujabb mel adja Szegednek a két uj könyvtárat, metanúbizonysága annak a becsületes egyenes- lyek közül az egyik az Alsóvároson, a másik- a
ségnek és liberális, elfogulatlan gondolkodásnak, Felsővároson fog elhelyezést nyerni.
amely Návay Lajost az ország legelső politiku• A Szabadegyetem, A budapesti Szabadsai közé emelte "föl, bizonyára mindenütt elis- egyetem működéséről az elnökségnek a közoktamerésre, visszhangra talál. Návay Lajos dr tásügyi miniszterhez fölterjesztendő jelentéséből
hosszabb beszédben foglalkozott az országos a következő érdekes adatokat közölhetjük: Az
veszedelemmel, a folyton növekvő drágasággal. intézet az iskolán kívüli oktatás legfőbb és
A minden téren megnyilatkozó általános drá- nálunk eddig legtöbb eredményt elért szerve.
gulás ugyan Csanádmegyében nem érezteti oly Földes Béla egyetemi tanár elnöklésével nyolc
szigorúan, hatását, mint például a városokban, éve működik és az eddig tartott tizenhat tande azért már a megélhetésnek ottani viszonyai folyam mindegyike keretében öt-hat," egyenként
is oly súlyosak, hogy az orvoslást szükségessé hat órából álló előadás-sorozatot, összesen
és sürgőssé teszik. Különben is a megyének kilencvenhármat és ötszázötvennyolc előadást
nem szabad a kizárólagos osztályérdekek min- rendezett, amelyek előadói a tudományos élet'
denkor káros álláspontjára helyezkedni, ellen- leghivatottabb képviselői voltak. Az egyes
kezőleg, az a kötelessége, hogy akkor, amikor tanfolyamoknak, melyek tárgyait á filozófia, az
a választók millióinak megvédéséről van szó, irodalom, művészet és politikai történet, a
a megye ne az egyoldalú
agrárszempontoknak, természettudományok, az orvos- ós jogtudomáhanem az általános társadalmi követelmények- nyok különböző ágai szolgáltatták, átlag kétnek és az ezzel kapcsolatos szociálérdekek el- ezerháromszáz hallgatójuk volt, tehát a tizenfogulatlan szószólója legyen. Bár Csanádmegye hat tanfolyam alatt több mint harminchatezereminensen agrikol-vármegye, de azért soha- ötszáz hallgató látogatta az előadásokat. A
sem lesz követője annak az osztályföifogásnak, kormányzat és törvényhozás kiválóságaitól
melyet agrárizmusnak neveznek. Ezért már e kezdve az egyszerű munkásig, a társadalom
bizottságnak akcióba kell lépnie a tűrhetetlen minden rétege képviselve volt a hallgatóságdrágaság megszüntetése érdekében oly módon, ban. A munkásság, melynek kiművelése az intézet,
hogy az alispán a közgazdasági előadó bevo- egyik főtörekvését képezi, évről-évre fokonásáA^al konkrét javaslatot terjesszen a tör- zottabb érdeklődést tanúsít az előadások iránt.
vényhatósági bizottság legközelebbi ülése elé, Igen nagy számmal látogatják az előadásokat,
mely azt megvitatva, a kormányhoz
juttatja, tanitók és tanítónők, valamint önálló fővárósi
egyben pedig a vármegye levelezési jogát is, az kereskedők és iparosok, ami bizonyítja, hogy
országos akció megindítása érdekeben, igénybe az intézmény a fővárosban mély gyökerét vert,!
veszi.
A nagyobb vidéki városokban is meghonosoJusth Gyula mindenben osztotta Návay Lajos dásra törekedett az intézet. A Szabadegyenézetét. Az eljárásra nézve azonban helyesebb- tem előadásai könyvalakban is megjelennek a
nek tartaná, ha már ebből az ülésből megindí- Népszerű Főiskolai Könyvtár kiadványaiban.
tanák a mozgalmat. Az alispán készítse el sür- A nemes hivatásu intézet működése nagyobb
gősen az előterjesztést a foügyészszel és a arányokban való kiterjesztésének igen nagy
kellő
anyagi
kormányhoz való följuttatásra kérjék meg a akadálya, hogy nem rendelkezik
erőkkel. Amíg Bécs hasonló intézménye hatfőispánt.
A bizottság a két indítványt egyesítve, elha- vanezer koronás költségvetés keretében töretározta, hogy Návay
Lajos, Hervay István, kedhetik céljai megvalósítása felé, a mi SzaTarnay Ivor, Dózsa Sámuel dr, Návay Tamás badegyetemünknek évi bevételei mindössze
és: a gazdasági előadóból bizottságot alakit a hatezerötszáz koronát tesznek ki. Ezért a
memorandum kidolgozására és ennek fölterjesz- vezetőség kérte is a kormányt, hogy azon
száznegyvenezer korona fölosztásánál, melyet
tésére kéri föl a főispánt.
a törvényhozás az iskolán kivüli oktatás céljaira szavazott meg, őt is, mint ezen oktatás legx A tiszai felsőrakpart. Lázár György dr főbb intézményét, kellően vegye figyelembe..
polgármester a földmivelésügyi minisztériumba'1 Megfelelő anyagi támogatás mellett ugy a
letárgyalta a szegedi tiszai felsőrakpart kiépité" budapesti, mint a vidéki tevékenység sokkal
szélesebb mederben lenne folytatható.
sének kérdését. Az építés az állam tervei sze
rint történik, de a miniszter hajlandó egyéb, a
Tiszameder szabályozására vonatkozó munkák,
kai együtt vagy kiépíttetni a rákpartot és
szabályoztatni a medert, vagy a városnak e
B l u m . V i n c e ' a tábla előtt.
cimen oly fokú államsegélyt adni, hogy a várost
(Saját tudósítónktól.) Ullmann Frigyes, a Élűm
alig fogja e munkák révén valamely összeg
Vince
néven jól ismert szélhámos, sokat foglalterhelni.
koztatta már a rendőrséget, a bíróságokat é*
x Az ujszegedi konvíktns. A földmivelésügyi miniszter a délvidéki konviktus ujszegedi a lapokat. Ma a szegedi tábla is foglalkozok
gazdasági telepén fúrandó ártézi kut céljaira vele. Álneve tavaly juniusban került forgalomba*
háromezerötszáz koronát engedélyez, de csak amikor is nagystílű szélhámosságait és csalásait
oly föltétellel, hogy a kut vizét Újszeged la- kiderítette a rendőrség. Valamikor Tiszaujlakon
kossága is használhatja.
volt Blum" Vincének jóforgalmu kereskedése, d e
x A csendőrség Temesben. A Temesmegyémég az eredeti neve alatt ismerték.
a kkor
ben elhelyezett cseudőrörsök október hónap Később tönkrement, megkárosította a hitelezőit,
folyamán kiderítettek kilencvenhárom lopást, azután a. szülőfalujából Szegedre költözött s it*
harmincöt gyujtogatást, egy pénzhamisítást, öt lakást bérelt. Szélhámosságait azzal kezdte»
rágalmazást és becsületsértést, tizenegy ember hogy több kereskedőtől árut csalt ki hitelre
élete elleni büntettet, öt orgazdaságot, két csa- az iizléte részére, holott az már nfem is lételást, kétszáznyolcvanegy kihágást; letartózta- zett. Manipulációit azonban nem sokáig folytott összesen negyvenegy embert,
tathatta, mert a rendőrség csakhamar kinyox A tűzrendészet országos szervezése mozta, hogy a Blum Vince név alatt Ullmann
dolgában Szeged város föliratát Moson vármegye magáévá tette és hasonló föliratot in- Frigyes szélhámos rejtőzik. Blum Vince megtudta, hogy a rendőrség kutat utána és szetézett az országgyűléshez.
x A gázvilágítás. Resica város gázvilágitást gedi lakásáról' mégszökött. Ugy, hogy mikor a
akar létesíteni s e végből kéri Szeged városától rendőrség odaérkezett, Blum Vincének már
hűlt helyét találta. Találtak azonban, az asza gázvilágítási szerződést.
talon egy hosszabb, kusza betűkkel irott leve'
let, amelyet Blum Vince a rendőrséghez cim
zett s amelyben tudomására adja a hatóságnak
hogy „tiszteletteljesen" megszökött. De egyebeket is odamondogatott ebben a levélben a
Jóváhagyott a!a|isza»á!yok. A belügymihatóságoknak,
sőt magának a királynak is. A
niszter a szeged-szentmihálytelki olvasókör
legdurvább és a legsértöbb kifejezéseket zudialapszabályait jóváhagyta.
totta a rendőrségre és a királyra.
Csanádmegye

(A csicsergő Kajabusz.) Mindjárt kiderül, ki
az a titokzatos Kajabusz. Kajabusz bácsi ezt
az előfizetési fölhívást küldözgeti szét ismerősei
között:
I FÖLHÍVÁS ELŐFIZETÉSRE.
Én, alulírott Forgács Endre, — ki az irodalom vidéki berkeiben Kajabusz név alatt szoktam csicseregni, — elbeszéléseim javából nyomatás alá adok egy kötetre valót. Arra ugyanis
nem számithatok, hogy az Akadémia majd kiadja munkáimát, mert az a, jeles társaság személyemet harminc év óta következetesen mellőzi•
Ellenben segélyemre jöttek a vértesaljai egyházmegyében lakó paptársaim. Tisztesség adassék a nevüknek! Ök is érzik, én meg tudom;
hogy halálos vétek völna a közönséget megfosztani attól az élvezettől., melyet az én elbeszéléseim olvasásában fognak találni.

U

közgyűlése.

EGYESÜLETI ÉLET

11
A szökés után a szegedi rendőrség széleskörű nyomozást inditott. Pár nap múlva pedig
már kézre is kerítette a jómadarat. Blum
Vince ezután ugy akart kibújni a büntetés
alól, hogy elmebajt, majd dühöngő őrültséget
szimulált, amelynek ugy adott kifejezést, hogy
folytonosan a királyt szidta, gyalázta. Ügyes
szimulálásával majdnem félrevezette a hatóságot is. Szemei zavarodottságot
mutatnak.
Kreol-szinü, beesett arca, fekete körszakálla
azt az érzést keltik, mintha Blum Vince tényleg nem volna tisztában a cselekedeteivel.
Azonban — amint a hivatalos szakértők is
megállapították — ez még sem igaz. Blum
Vince épelméjű és csak szimulálja az őrültséget.
Ennek ellenére tovább játszotta az örült
szerepét Blum ur. Mikor elfogatása után a
Csillagbörtönbe vitték, a börtön udvarán térdrerogyott, összekulcsolta a kezeit és az égrenéző szemekkel hirtelen gyalázni kezdte a királyt. A tettetés mit sem használt. Blum Vincét a szegedi törvónjrszék királysértés miatt
vontaufelelősségre. Itt ismét azzal védekezett,
hogy elmebajosnak érzi magát. Az orvosszak"
értők megcáfolták ezt ós a biróság Blum
Vincét királysértés miatt két heti
foghúsra
Ítélte.
A vádlott és a királyi ügyész fölebbezett a
szegedi táblához. A büntetőtanács ma délelőtt
tárgyalta az ügyet és a királyi ügyész indítványára Blum Vince büntetését egg hónapi
fogházra
emelte föl.
§ I f j a b b P w j c s s y L á s z l ó kinevezése. Ifjabb Perjéssy László szegedi törvényszéki joggyakornokot, Perjéssy László kamarai titkár
fiát, az igazságügyi miniszter nagybecskereki
törvényszéki jegyzővé nevezte ki.
§ A jiénziííiynök és a veréb. Kis Sándor
hódmezővásárhelyi pénzügynök vadászgatni is
szokott. Nemrégen egyik erdőben verebekre
célozgatott a Flaubert-puskájával. Egy fa alá állt
és onnan célzott a csiripelő állatkákra. Legalább egy verebet akart „leteríteni", ha már
túzok nem került a puskacső elé. Egy szürke
kis jószág'épen kapóra az orra'előtt csiripelt,
mire Kis fölemelte a puskáját, célzott és lőtt.
A kis veréb ép bőrrel szállt el, a sörétek azonban a fa alatt álló özvegy Körösi
Sándornó
úriasszony arcába fúródtak, aki mindeddig érdeklődéssel nézte Kis vadászgatását, de elment
a kedve tőle, amikor megérezte, hogy még
csak nem is kocavadász. Sőt annyira elment a
kedve, hogy följelentést tett Kis ellen a szegedi királyi törvényszéknél, testisértés miatt.
Orvosilag igazolta, hogy sérülései tizenöt napon tul gyógyultak csak be. Kis tagadott, de
a biróság bizonyítottnak látta a vádat és gondatlanságból okozott testisértés miatt elitélte
öt öt napi fogházra
átváltoztatható száz korona pénzbüntetésre.
Pölebbezés folytán a szegedi tábla foglalkozott ma az ügygyei, a büntetőtanács azonban helybenhagyta
az elsöbiróság
ítéletét.
§ J u b i l á l ó torontáli iijjjvédek. Torontál
vármegyében az idén öt kiváló ügyvéd munkássága ért évfordulóhoz. A jubiláló ügyvédek
élén Babics József, a Csekonics-uradalom nagyérdemű jószágkormányzója áll, aki az idén tölt'
be ügyvédségének negyven esztendős évfordulóiát. Ugyancsak negyven éve ügyvéd Koczó
László nagyszentmiklósi ügyvéd, mig #Tangolcl
Samu dr, a nagybecskereki ügyvédi kar kiváló
tagja és Varró Ignác nagykikindaí ügyvéd a
harminc esztendős évfordulót ülik az idén,
Pcrényi Lajos dr törökkanizsai ügyvéd pedig
huszonöt éves ügyvédi jubileumát. A szegedi
ügyvédi kamara választmánya legutóbbi ülésén
méltatta a jubiláló ügyvédek munkásságát é s
most lelkes átiratban üdvözölte őket.
§ Vuyerii-Stcrnfoerj( pöre. Pétcrvárról
jelentik : E héten kezdik meg a kémkedéssel
vádolt Ungern-Sternberg
báró pőrének a tárgyalását. A tárgyalásra mintegy liusz tanút,
hírlapírókat, képviselőket, katonatiszteket, tisztviselőket idéztek be.
§ Letartóztatott csaló-szövetkezet. Ujvidéről jelentik: A rendőrség egy csalótársaságot tartóztatott le, amely Bngurszki
Daniján
bukovcei lakostól ezerháromszáz koronát csalt
ki azon ürügy alatt, hogy ezért a pénzért tízezer korona hamis százkoronásokat fog neki
adni.

OELMAG YARORSZAG

(—) A F e h é r t ó h a s z n o s í t á s a .
Lázár
György dr polgármester a Fehértó hasznosítása dolgában a Landgráf
miniszteri tanácsossal megkezdett tárgyalást legutóbb a
földmivelésügyi minisztérium vizépitési igazgatóságával folytatta. Megállapodás jött létre
evvel a hatósággal is, hogy a Tiszának a
Fehértóba és onnan való elvezetése államköltségen történik. A munka keresztülvitelével és felügyeletével a szegedi ármentesitö-társulat bizatik meg, mely társulat a
szükséges kölcsönt —nyolcszázhúszezer koronát — saját számlájára veszi föl, ötven
éves kölcsön alakjában. Az annuitást azonban az állam biztosítja és ebben a vonatkozásban a szegedi ármentesitő - társulat
december elején közgyűlést tart. A polgármester erre vonatkozólag már meg is kereste a társulatot, melynek ő az elnöke.
(—) Államsegély szakfölolvasásokra. A
földmivelésügyi miniszter az Alföldi Földmivelök
Gazdasági Egyesületének szakfölolvasások tartására ezer korona segélyt engedélyezett.
(—) A tőzsde-események. A közönség körében és a sajtóban élénken vitatják a budapesti tőzsdei eseményeket. A bécsi kontreminmüveleteket a magyar értékek elleni támadásnak minösitík, melynek politikai háttere van,
vagy legalább is az a célja, hogy a budapesti
piacot gyöngítsék. Ezek azonban igen kalandos
kombinációk, valamint az is meglehetősen
meddő dolog, hogy szakértői értekezletet tartanak az ármozgalom jövő kilátásairól. Már a
tőzsde egy régi szakértője, a híres Tcdesko
báró megmondta, hogy a tőzsde olyan különös
lavina, melyen egyszer fölfelé, máskor lefelé
gurulnak az árfolyamok. A tőzsdén csak többékevésbé megokolt vélemények vannak, de
próféták nincsenek. A tőzsdei spekulációnak
az a része, mely kellő tartalékokkal rendelkezik, mindenesetre szembeszállhat az árcsökkenések veszedelmével, de a nagyközönség,
melynek nem élethivatása a spekuláció, mely
erre sem elég pénzzel, sem elég szakértelemmel nem rendelkezik, jól teszi, ha ezekben az
időkben távol tartja magát a tőzsdei üzletektől. A jegybank mai kimutatása szerint az
adóköteles bankjegyforgalom kétszázharminc
millió korona. A váltótárca még mindig meghaladja a kilencszáz milliót és ez, valamint a
százöt millió korona lombard mutatja, hogy a
tőzsdei spekuláció ezidő szerint csakugyan
nagy összegeket tart lekötve.
(—) A paprikaterinelés érdekében. A földmivelésügyi miniszter Lázár György dr polgármester kérelmére kilátásba helyezte, hogy a
paprikatermelés előmozdítása érdekében a Büszkén és Szentmihálytelken állami költségen furt
artézi kutak további fejlesztésére ötezer korona
államsegélyt fog engedélyezni. Ezzel szemben
azt kívánja a miniszter, hogy a város előzőleg
mutassa be a viz elvezetésének terveit.
(—) A (faztlasájfi helyzet Csanádmeyyében. Makóról jelenti tudósítónk: Csanádmegye
mezőgazd asag'i helyzetéről tegnap terjesztette
be Tó'key Jenő közgazdasági előadó a vármegye
közigazgatási bizottságának rendes havi jelentését. A jelentés szerint az őszi gazdasági
munkálatok a megyében legnagyobb részben
befejezést nyertek. A multheti nagy esőzések
a vetésekre jó hatással voltak és lehetővé tették a további szántási és vetési munkálatokat. A kapásnövények betakarítását befejezték, a dohány kivételével, amelynek simítása,
csomózása és beváltása csak ezután következik. A kukorica
Csanádmegyében
rendkívül bő
termést adott, mig a répa és a dohány kielégítőt. Beszámolt még a közgazdasági előadó arról, hogy megyeszerte rendkívül magasak a
napszámbérek, különösen a mult évihez hasonlítva, tetemes emelkedés észlelhető, minek
föoka abban rejlik, hogy az általános nagy
drágaság mellett a napszámos-ember a régi
béreknél nem találja meg számítását, nem tud
megélni belőle. Az állategészségügy a megyében nagyon rossz. A száj- és körömfájás, mely
a vármegye egyetlen községét sem kimélto
meg, még elviselhetetlenebbé teszi az amúgy
is tűrhetetlen drágaságot. Beszámolt a gazdasági előadó végül arról az akcióról, melyet a
vaj/ü,
a dohányföldek eme veszedelme, tett
szükségessé. A közigazgatási bizottság ez ügyben fölterjesztést tett a miniszterhez, segítséget kérve a veszedelem ellen.
(—) A keiiderakadémia és az ujszeyedí
kenderyyár. A földmivelésügyi minisztérium-
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ban Lázár György dr polgármester megszorgalmazta az ujszegedi kenderakadémia létesítésének az ügyét. Minthogy a minisztérium
műszaki osztálya tul van terhelve munkával;
a kenderakádémia építésének terveit, amiknek
kivitelére négyszázezer korona áll rendelkezésre, csak a jövő év tavaszán készítheti él,
minélfogva az építés csak a jövő őszön lesz
megkezdhető.
Ez viszont
arról jó, hogy
a területen a bérlők addig megmaradhatnak a
bérletükben. Mivel pedig az ujszegedi kendergyárat ki akarják bővíteni, az akadémia részére átengedett huszonöt hold területet lejebb
fogják kihasítani. Ehez e miniszter már elvben
hozzájárult és november végén meg is tartják
a helyszíni szemlét.
(—) Eyy temesvári tó'keemelés körül. Az
ElsÖ Temesvári Szeszégető és Finomító Részvénytársaság legutóbb fölemelte alaptőkéjét
egymillió koronára. Erről be is számoltunk e
lap hasábjain. Most arról értesülünk, hogy több
részvényes megtámadta a közgyűlési határozatot és fölfolyamodással élt a temesvári törvényszékhez. A törvényszék a közgyűlés határozatait megsemmisítette
és a szeszgyárat uj közgyűlés összehívására utasította, a következő
megokolással: 1. Az alapszabályban nincs megnevezve az a hírlap, amelyben hirdetményeket
közzé kell tenni. 2. A közgyűlési jegyzőkönyv
nem foglalja magában a közgyűlési határozatokat s azok csak igazgatósági indítvány formájában vannak mellékelve, de nincsenek a közgyűlési elnök, a jegyzőkönyvhitelesitök és a
jegyzőkönyvvezetők által aláírva. 3. A közgyűlés az 1910. évi nyereségfőlosztás dolgában
is határozatot hozott, holott ez előzetesen hirdetve nem volt. 4. A régi részvényesek elővételi jogának gyakorlására két hetet tűztek
ki, holott erre legalább négy hetet kellett,
volna kitűzni. Továbbá nem mutatták be az
uj kibocsátás következtében jegyzett részvényeseknek a jegyzékét és mert a nem optált
részvényeket szabadkézből akarták eladni s a
törvény nem engedi azt, hogy régi, az opciót
nem gyakorló részvényeseknek a tartaléktőkéből nyújtsanak kárpótlást.
(—) A S z á r a z é r kettéosztása. A tiszavölgyi vízitársulat központi bizottsága Budapesten ülést tartott és fontos határozatot
hozott a Szárazér kettéosztására vonatkozólag.
Az ülésen jelenvoltak : Almássy
Imre gróf alelnök, Kvassay Jenő, Bakovszky
György, Bulyovssky János, Darányi
Ignác, Dessewffg Aurél
gróf, Fekete Márton, Lázár György dr,
Rónay
Jenő, Kovács-Sebestyén
Aladár, Csávossy
Béla
báró, Szápáry
György gróf, Hauser Károly báró,
Babics József ós Necleczey János központi bizottsági tagok. A bizottság tárgyalta a szárazéri társulatnak kótrészre való osztását olykóp, hogy annak alsó területei — Szeged a
tápéi réttel, a Pallavicíni őrgróf!, a csanádi
püspöki, a makói, a földeáki, stb. birtokok —
onnan kivétetvén, a kőrös—tisza—marosi ármentesitő-társulat kötelékébe utaltatnak. A fölosztás e tervezetét a bizottság elfogadta és jóváhagyás végett fölterjeszti a földmivelésügyi
miniszterhez. A Szárazér kettéosztása annyiban
fontos Szegedre, hogy az ily alakulás alapján a
város költségvetése ötezer korona évi összeg"
gel megkönnyebbedik.
(—) S z a b a d k a és a munkásbiztositó. Alig
néhány hete, hogy országszerte feltűnést keltett Szabadka városnak ós az ottani munkásbíztositó-pónztárnak afférje : a negyvenezer koronás tagjáridéktartozds
dolga. Kis híjján mult,
hogy a munkásbiztositó nem folyamodott karhatalomért — Szabadka város ellen. A háborúságot akkor az Állami munkásbíztositási hivatal közvetítésével sikerült elodázni. A harc a
város és a munkásbiztositó között azzal kez-.
dődött, hogy a pénztár kiküldte hivatalnokait azon nyilvántartások beszerzésére, amelyek
(l Vcl ros alkalmazottainak fizetésére és munkaidejére vonatkozó adatokat tartalmazzák. A
polgármester az adatok kiadását mégtagadta.
Ez ellen Kalmár
Jenő pénztári igazgató előterjosztéssel élt a kereskedelmi miniszterhez. A
riuinkásbiztositó is, meg a város is várták a
minisztérium döntését, amely tegnap a polgármesteri hivatalhoz meg is érkezott. A leiratban
Kálmán
Gusztáv államtítk ár utasította a várost, hogy a munkásbíztosító-pénztár követelésének tegyen eleget s adja ki az alkalmaztatásra vonatkozó adatokat, mert erről a törvény világosan intézkedik és mert ezt a munkásbiztositó - pénztár jogosan követelte. Ma
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került tanácsülés elé a munkásbiztositó-pénztár követelése tárgyában beküldött miniszteri
rendelet. A tanács utasította a számvevőséget,
hogy a nyilvántartásokat a munkásbiztositópénztár kiküldött tisztviselőinek bocsássa rendelkezésére.
(—) Kizártak e«jy tőzsdetayot. A tőzsdetanács tegnap délután ülést tartott, amelyen kim o n d o t t á k , hogy Bálint Zoltán tőzsdetagot három
hónapra kizárják a tőzsdéről. Erre a határozatra az adott okot, hogy Bálint az elmúlt hetekben tőzsdejátékra csábitó körlevelekkel
árasztotta el Ausztriát. A Müllerstube
cimii
osztrák lap ebből kifolyólag heves támadást
ihtézett a budapesti tőzsde ellen s ennek az
osztrák parlamentben is lett volna folytatása.
A tőzsdetanács most az osztrákoknak elégtételt szolgáltatott: a tőzsdejátékra csábitó ügynököt kizárta a tőzsdéről.
(—) Cserebaromfi-bevásárlás. Serényi Béla
gróf földmivelésügyi miniszter a csere utján
kiosztandó nemesvérü baromfiak bevásárlásával
újból a Baromíitenyésztők Országos Egyesületét
bizta meg. Hatezerhatszáznegyvennégy tyúk,
hatszázkilencvenhat pulyka, háromezerkétszázkilenc darab pekingi kacsa és kétezernyolcszázkilencvenöt darab ludfélét fognak
bevásárolni j
**
főképen kiállításokon és baromíivásárokon.
(—) V e t é s j c l e n t é s

az

Unióból.

Washing-

tonból jelentik november 8-áról: Tengeri. Átlagos állás bushelekben acrenkónt 1910 november elsején 27'4, 1909 november 1-én 25'4. Hozam (ezer bushelben kifejezve). Becslés 3.121,381.
1910 október 1-én 3.046,016, • 1909 november
1-én 2.757,316, 1908 november 1-én 2.642,687.
Készlet a mólt évi aratásból a farmerek birtokában 1910 november 1-én 43 százalék,
1909 november 1-én 3 százalék, 1908 november
1-én 2"7 százalék. Az uj termés általános minőségi átlaga 1910 november 1-én 87'2, 1909
november 1-én 84'2, 1908 november 1-én 86'9.
(—) A szó'ló'adók. Aradmegye törvényhatósági bizottsága legutóbb tartott közgyűlésén
elhatározta, hogy fölír a pénzügyi- ós földmivelésügyi minisztériumokhoz és kéri, hogy a
homoki és sik-szőlők, melyek hegyközségek
mellett fekszenek, általánosságban az első osztályba, azon sik-szőlők pedig', melyek hegyközségekkel összeköttetésben nincsenek, a tokaji
becslőjárás első osztályába soroztassanak adózási szempontból. E javaslatot azzal indokolták,
hogy, eltekintve a túltermeléstől, az Alföldön
divó mivelési ág változása nem áll arányban
az igazságos adóztatással. Ha jövedelmi többlet tekintetében bíráljuk — igy szól a törvényhatóság — az Alföldet, akkor látjuk, hogy
egy katasztrális hold agyagföld termett évente
átlag tiz métermázsa búzát, ami métermázsánkint tizenhat koronával számítva, jövedelmezett százhatvan koronát, holott ma szőlővel
beültetve, terem hatvan hektoliter bort, ami
hektónkint csak husz koronával számítva (noha
harminc-harminckét koronás árakat érnek el
még ma) ezerkétszáz koronát jövedelmez, tehát
majdnem nyolcszor annyit, mint búzatermeléssel. A homok, amely átlag öt-hat métermázsa
gabonát termett, jövedelmét még magasabbra
fokozta, Már most az óriást forgalmi és jövedelmi órtékfokozással szemben nemcsak
hogy a hegyi szőlőkkel adóilag egy osztályban,
de annál lejebb is vannak. Erre való tekintettel Aradmegye át fog írni a társtörvényhatóságokhoz is, javaslatának támogatása végett.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Bérlő. Önnek teljesen igaza van. Csak azt
nem értjük, miért irta nekünk a levelét, ha
tiltakozik az ellen, hogy nyilvánosságra hozzuk.
Méltóztassék megengedni, hogy egy tanácscsal
is szolgáljunk. Nem minket kell megfenyegetni azzal, hogy ilyen kilátások mellett a jövő
évben nem fog bérelni, hanem a művezetőt,
Almássy Endre urat. Egyéb sérelmeit is vele
közölje. Mi is azt hisszük, hogy a legutóbbi
vendégszereplés szóba kerül a szinügyi bizottság legközelebbi ülésén. Azt azonban senki
sem kívánhatja tőlünk, hogy akár a vendégszereplő kisasszonynyal, akár másvalakivel
izetlenkedjünk. Az ilyen dicsőségre a Dél•Magyarország
nem pályázik. Véleményünket
teljes őszinteséggel elmondottuk és ez a mi
hivatásunk. Minden egyéb a szinügyi bizottság
és a tanács dolga, meg az — önöké.

Betegek figyelmébe S
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
Uffv bel-, mint külföldön folytatott tanulmányozásai és
eftéren szerzett tapasztalatai alapján ezen uj gyógymóddal, — egyedül csak az általa szerves anyagokból
előállított gyógyszerekkel, — a legnagyobb sikerrel
gyógyít mindennemű kiilsö és belső betegséget,
liövid
idő alatt
bámulatos
eredmény
tapasztalható.
Asthma, tüdővésznél, a sziv, ideg, gyomor,
máj, vesebajnál, elhízásnál, vérszegénység, sápkór,
sárgaság, angolkór, vizkórnál, csuz és köszvénynél,
valamint fájdalmas és szabálytalan havi bajnál, mindennemű szembetegség, nemi betegség és ennek következményei eseteiben. Orvosi tanácskozás ingyen. —
Gyóf/yhelylaéf/:
Szer/ed, Káró
Jósika-utca
43.
szám alatti
saját házában.
— liendelési
idő:
délelőtt 9—11-ig, délután 3—5-ig. — Ingyen rendelés

CSARNOK.
Magyarosan.
Irta Móricz

Zsigmond.

A fiatal tanitő bekattantotta zsebkését,
befejezte magános ebédjét üres, rideg, hideg
szobájában, amely olyan volt, mint a kollégiumi coetus, vagy valami tömlöc. Jó az neki
igy is; majd bebutorozza az asszony.
így is nagyon kapós az asszonyoknál, akik
két esztendő alatt a suta, gyámoltalan kis
prepából nyegle, hányiveti ripők rektort
neveltek. De hiába, kevés a fiatalember, becses a sánta, meg a félszemű is.
A tanító eleinte roppant örült a nagy sikernek; el is hitte magát, hisz a legelső kisaszszonytól az utolsó parasztlányig mind bomlik utána; élt is a szabadságával. Sehol sem
szaladt el a gyümölcs elől, nem félt, hogy ha
a nyakába hull az érett körte, kárt tesz
benne. Csak olyankor hökkent meg, ha valahol baj volt. Még eddig szerencsésen kimászott a csávából mindig, de ma nagy aggodalomban van. A kovács lánya az este kútba
akart ugrani miatta, ahogy a vén gazdaszszonyától tudja. Ez pedig nagy baj, mert a
lány apja igen tisztességes ember, olyan, aki
férjhez akarja adni a lányát s nem is paraszt,
hanem valami lezüllött uricsalád sarja. Kellemetlen eset,
Czigárót sodort a hetesből s felváltva töprengett, lesz-é valami komoly következménye
a komédiának s hogy vájjon adna-e még
egy liter bort az aláírására a korcsmáros.
Az öreg gazdasszony leszedte az asztalt s
ő az ablak elé állott. Kint szép téli nap volt,
A szemközti nagy parasztházból óriási fürtös
gubában kijött a gazda, a kurátor. Ez most
ő hozzá indul délutáni templom előtt egy
kis beszélgetésre. Vasárnap van, ráér.
— Mit jön ide, — mordult föl boszusan a
tanitó — láthatta, hogy nem hozattam bort.
Jól ismerte már a parasztjait; a kurátor
meg szokta figyelni, hozat-e bort a tanitó
ebédre, olyankor mindjárt befordul egy pár
szóra, de ha nem hozat, akkor neki is
másutt van dolga. Könnyű neki, szemben
lakik, de a távolabbi nagy gazdáknak csak
a szimatjukra kell bizni magukat s az mostanában már nem mindig vág be, nem ugy
mint régen, mig kezdő volt a kis rektor.
— Hát hogy vagyunk, tanitó ur? — köszönt be a nagy paraszt,
— Köszönöm . . . hát kurátor u r ?
— Mondok, benézek egy kicsit mán a tanitó úrhoz.
— Jól tette, kurátor ur.
Leült a lócára, a gubát le se tette, hogy
mutassa, nem soká lesz itt, meg a koldus
tanítónál nincs is olyan meleg, hogy el ne
birja. Szembe ültek egymással s nézték a
padlót. Egyik sem szólt, délelőtt látták
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egymást, azóta nem sok megbeszélni való
történt.
— Hát mi lesz, tanitó ur? — kezdte a
szót a kurátor.
— Mi lenne. Eső után sár •— mondta tréfálva a tanitó, aki még otthonról értett a
népies stílushoz. Parasztfiú ő maga is.
— Hehe. De ugy látom, ma nem ázunk
el — célozgatott tapintatosan a kurátor.
— Hát bizony ma száraz lábbal gázolunk
át a vörös tengeren.
— A petákba! Csak nem leszünk zsidók?
— Ránk férne egy kicsit.
— Hamar vón még. Ráér, ha megházasodik.
Uj vendég jött. Vak Áron, a bibliás, papos.
A kurátor tréfacsináló társa. Ez a két ember híres volt arról, hogy ha összekerülnek
és nekiakaszkodnak, a világból' is ki tudnának kergetni akárkit, mikor kedvük van a
tréfára.
Jöttek többen is, hárman, négyen, mind
nagy gubában, vagy vaskos ködmönben, mint
a medvék. Paroláznak, köszöngetnek s letelepednek sorban a lócára, székekre, ágyra,
kinek hová jut hely.
— Hát itt csak igy őrnek ? — vette fel a
szót Vak Áron.
— Hogy? — bökte ki a kurátor.
— Ahogy látom, szárazon.
— Hehe, ma igy.
— Rossz szokás, mer a kenetlen szekér
is csikorog, de a locsolatlan gégén meg nem
jön ki a bölcs ige.
Nevettek az emberek, a tanitó is nevetett
fanyalogva. Régente csak eg^-két ilyen mondást kellett megereszteni, már szalajtott a
borér, de két esztendő alatt rájött, mért
van tele ezeknél a hambár. Nem hozatna a
tiz pár ökrös gazda sem egy pint bort, ha
a lelke kiugrana érte, mert garas kell azért.
Hát ő lesz a bolondjuk?
Igy aztán, mikor bizonyossá lett, hogy ma
falra hányják a borsót, fordítottak egyet a
beszéden a vendégek. Ha már nincs haszon,
legyen meg a gyönyörűség. Minek gyül
ennyi ember egy bokorba, ha nem azért,
hogy felfaljanak maguk közül valakit. Háta
mögött kárálni valakire, asszonyoknak való ;
férfiember szemtől-szembe rágja le a hust a
csontjáról, akire kitette a célt.
Papos Vak Áron bólogatott a fejével, mint
aki nagyon elgondolkozott valamin, aztán
megrázta magán a gubát s megszólalt:
— Hallottátok mán, hogy a Mukics-leány
majd a kútba esett az este?
— Nem esett a, ugrott! — szólt valaki a
sarokból.
— Ne beszélj m á n ! . . . Csak n e m ! . . . Kifordult a világ szekere!... — mondogatták
sorban s ugy tettek, mint aki semmit se tud
a dologról. Pedig ma egész nap ezen rágódnak, hogy a lyányt „ugy kellett megfogni".
Kár volt megfogni, mondta a közvélemény,
ha mán egyszer elszánta magát. Úgyis mit
akar ? Tanitóné lenni ? Jó is volna, mikor a
nagy gazda lyánya se kell neki. Meg aztán
mit van olyan nagyra a csúfságával, járt ugy
mán különb lyány is, még se dicsekedett vele.
A tanitó vörös volt, mint a rák s igen
örült, hogy senki sem nézett rá,
— Osztán miért a boldogtalan? — kérdezte a kurátor.
— A jó ég tudja. Csak rájött, hogy neki
kedve van kútba ugrani.
— Firidni akart.
— Februárba nagyon alkalmatos.
— No, kinek hogy. Nekem még gubába
se esne jól.
— Mindenkinek más a természetje.
Nevettek, kajánul, a bajusz alatt. Vak Áron
a szemével vágott a kurátornak.
— Más oka volt annalP— vélte ez.
— Csak tán nem?
— Legény van a dologban, ahogy hallottam.
— Legény?

Szegedről elköltözünk!

Inga-, fali-, serkeniő-, d i s z ó 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 r e n d e l k e z é s é r e ! !

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

s z á m . (Uj W a g n e r - p a l o t a . )

Weisz J. Hugó és Társa
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— Olyanformán.
— Ha legény, jó gusztusa van, formás
leány.
— Csak fiatalabb vónék harminc-negyven
esztendővel, magam se inaltam vón el elüle.
— A pocok bújjon kendbe, vén kutya.
— Vén a nagyapám, aki száz esztendeje
hótt meg. Nem vén az ember, míg a lábát
lógatja — nevetett Vak Áron.
Mindnyájan göcögtek, kacagtak.
— De koma, — szólt a kurátor, s odébb
vitte a hajtást — kétszer is meggondoltad
vón te, hogy jobbra lógjon-e a lábod, vagy
balra.
— Én-e?
— Te a ! Kovács a lyány apja.
— Hát osztán?
— Biz annak igen a kezeügyébe a kalapács ! Pedig az rosszabb a liliomnál, ha simogat vele.
— Nem megy az odáig.
— Nem? Dejsz ahogy én tudom, a vén
Mukics megesküdött a szentháromságra,
hogy megtanítja a leánya
megrontóját,
merre mennek semerre!
Ez ugyan nem volt igaz, bár nagyon valószínű, de a tanitó halálosan belesáppadt s a
keze remegni kezdett. Körülrebbent a szeme
ezeken a pogányokon, akik így turkálnak a
lelkében . s örült,.. hogy másfelé néz valamennyi, mintha ő róla nem is tudnának.
Mintha nem látná az ember, amit nem néz!
Nagyot dobbant a szive, eszébe jutott a
revolver, amit a párnája alatt őriz.
Valamelyik embernek megesett a szive a
tanítón.
— Én nem a szájából hallottam — mentegetőzött a kurátor.
— Onnan nem is hallhattad — tódította
álnok jámborsággal Vak Áron. — Csendes vér
az öreg. Szántani lehet rajta. Nem nagy
istória az egész, legföljebb megítélik a tartást, akkor meg még meg is csókolgatja a
jótevőjét.
A tanitó fölállott, kinézett az ablakon,
föltünés nélkül az ágyhoz ment, kivette és
zsebre tette a revolvert. Senkise vette
észre.
Nagyon megkönnyebbült, mintha páncélba
öltözött volna. Még bele is szólt a társalgásba, nyers köszöriiletlen hangon, de hetvenkedve.
— No, nem is megy az olyan könnyen!
Valakit könnyű fenyegetni, de nem lehet
csak ugy agyoncsapni. Nem élünk Tatárországban. Kulturállambnn élünk. Van törvény.
— Persze, persze.
— Mit! — kiáltott a tanitó. — Emberére
is akadhat, aki megpróbálná!
Ebben a percben nyilt az ajtó és belépett
rajta Mukics Mihály, a kovács.
A vékony, ideges tanitó ott állott az asztala mellett, szemben az ajtóval. A torkára
fagyott a szó s ugy bámult a belépőre,
mintha kísértetet látna.
(Folytatása és vége következik.)
Felelős szerkesztő: R ó n a
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Olcsó tüzianyag - beszerzés ü

magyar

tudományos
fakereskedő SZEGED, Brüsszeli-körut 8. sz.
Ajánlja I. rendű t f i z i í a , szén és k o a k s z
nagy raktárát és g ő z f a v á g ó t e l e p é t . Kívánatra olcsó árajánlattal szolgál. S z á r a z
a s z t a l o s és é p i t ő f á k nagy raktára, fam n n k á l ő g é p e k k e l berendezve a telepen.
TELEFON 440. SZ.

I

TELEFON 440. SZ.

szájpadlás nélküli fogak és
fogsorok amerikai módszer
szerint készülnek, úgyszintén
aranykoronák is.

Szeged, Valéria-tér.
hus- és paprikspiac.

1,
2.
.3,
4.
5.
6.
7.
8.

Úszóverseny Németországban
Visszatérés . . .
.
Elitélt álma . . . . .
.
Féltékenység őrültje
. . .
Nem mindennapi barátság.
Párisi nagy lóverseny .* . .
Pali az oroszlánketrécben. '•;
Itő, a kis japán hős . . . .

látványos.
dráma.
humoros.
dráma.
sport?.'
humoros.
dráma.

Helyárak
: Fentartott hely 1 korona, e!s5 helv 81
fillér, második hely;60 fillér, .harmadik hely 30 fillér.
A mozgófénykép-előadásokra 10 százalékos kedvezményesjegyek előre válthatók-: A bélvárosban: Bákejr
hirlapirodában (Kigyő-utca),'Pető Ernő dohánytözsdáiében (Széchenyi-tér), özv. Karg Józsefné dohánytőzsdéjében (Széchenyi-tér, Zsótér-ház), Mihályfi dohánytőzsdéjében (Iskola-utca, Kecske-trafik). FalsSvároson: Paul Adolf fűszerkereskedésében (Brüsszelikörut és Dugonics-utca sarkon. Alsóvároson: Höfimann
János üzletében (Petőfi Sándor-sugárut).

\tiMt eslfl LIÍJ ÉS kilenc őraHor.

Ai Uránia feleíOiisián] 313

Férfi és női cipőt a raktáron
levő j ó m i n ő s é g ü bőrökből
szolid árakon vállal. Érzékeny
lábakra gipsz-modell vagy láfi•
rajz után készít
.

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

biró u r i
emberek

tehetnek szert,
Ajánlat
Szorgalmas jeligére e lap
kiadóhivatalába intézendő.

j utalékra alkalmazást
nyerhetnek. =====
Eredményes munka
után F I X FIZETÉS.
Cim a kiadóhivatalban

Lajos.

Lapkiadó-tulajdonos:
télmagyarország hírlap- és nyomdavállalat részvénytársaság

Nyomatott Szegeden a Délmagyarország hirlap(e nyomdavállalat részvénytársaság körforgógépón.

Iskolai hegedűk
kítünfl hanggal. Kaphatók:. 3, 4, 5, 6, 8, 10 forintért és
feljebb. H a n g v e r s e n y - h e g e d i l k 20 forinttól feljebb.
Ifkolal é» h i i - m n r i i i i m n l i nr - " s s z c s z e n e k a r i é * ma-,
templomi n d r i n U l l I J I I H U f t k e d v e l ő i l i n u t f s z e i c k , hua

».intőbe«.

modern nagy s z á l l o d á j a
elsőrendű
berendezéssel julius elsején m e g n y i l t

UNDERWOOD IRÖ6EP-LEMMT.

Ugyanott több lakás kiadó

üj szerkezetű cimbalmok

legkiválóbb hangtartó szerkezettel, pedál nélkül 30 forinttól

Fonográf és Gramofon

legjutányosabb árakon. Hengerek és lemezek a v i l i i n lejil-.irtsebb m ű v é s z e i n e k ¡ e l v é t e l e i v e l . Dus raktár^ kiváló
gyártmányú u] és átjátszott zoiij{(>:'ák é s p i a i i i i i ú k b u n .
Régi zongorák í s egyéb hangszerek ujakra becseréitotnek.
Z«ii|)(iru U ö l e s ö n z Ü i n t é z e t . T e l j e s z e n e k a r o k l e l s z er e l é e e kedvezi teltételek mellett. Tornászat! és községi dobok
dus választékban.

Sternberg Ármin és Testvére
IF. (5 Kir. udvari íisngsiErgvár ülteiében BUOAPESÍ. VII.. BáMcíi-a! 33
Képe» árjegyzéket (minden cikkről külön) ingyen küldünk, csak
meg keli írni, b o g ; miiéle hangszerről kívántatik az árjegyzék

A Szegedi Baokegyesület

Részvénytársaság

m m m (Szegeden, a színházzal szemben, Prokiseh-féle h á z b a n , földszint).>S3-®3\s

Betéteket elfogad legmagasabb kamatozásra, Koronás heti könyveket ád ki, melyek egy
koronától kezdve hetenkint fizethetők. Ezek a legalkalmasabbak a takarékosságra, de az
igénybe vett kölcsön lefizetésére is alkalmasak, Folyószámla-betéteket elfogad kereskedőktől, iparosok és vállalkozóktói. Cheque-rendszer alapján. — Zálogintézetet tart fönn
s ezeken kiviil az összes pénzintézeti ágakra kiterjeszkedik, betáblázásra is adván kölcsönöket (házakra, földekre), melyeket a heti koronás könyvekkel is lehet törleszteni.

D£LMAGYARORSZAG
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Újdonság 1

Újdonság!

Nyersolajtüzgép!

=

Alapíttatott 1817. évben.

=

Husz arany éremmel kitüntetve!!

15

egjelent az uj X. modellu

Különösen megbízható hajtóerő.
Legolcsóbb üzem! Feltétlen jótállás ! Kedvező árak és feltételek. Nem kell gépész! Nem robban ! Nem tűzveszélyes! Nincs
pénzügyőri ellenőrzés alatt 1
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.

Páify Testvérek

Főbb előnyei:

vasöntöde és gépgyára
m
SZEGEDEN.
m
A

betűk

leütésekor

azonnal látható az irás

Teljes billentyű-rendszer

Eredeti válogatott

Két színben ir
A henger k ö n n y e n cserélhető

perzsa- és smyrnas;

Szélesebb papirszán föltehető
Visszváitő és rovatoló
Automatikus

szalag-rendszer

MM:

DONAN

Szőnyeg-áruháza

LEGOLCSÓBBAN
VÁSÁROLHAT:

ff

• • •

Holtzer Kálmán fia
és

emutatás dijtalan!

férfi-,

fiu-

gyermek-

rulia

á r u h á z á b a n

Kérem cégemre ügyelni!!!

Szigorúan szabott árak!!

m

E&

'^iü

DELMAGYARORSZAG

Ízléses kivitelben készülnek szépirodalmi művek,
báli és esketési meghivók, feltűnő falragaszok,
katonai és kereskedelmi nyomtatványok, árjegyzékek és gyászjelentések gyorsan és pontosan.

R m l k M különös suíyt fektet nyomtatványai izlé-

ESjpjragt
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