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Merész hangok.
A pörrend tartásról szóló javaslat
gyors parlamenti elintézése valamennyi
párt szivén fekszik. Hozzá is járul
mindegyik, hogy a jogkereső közönség
mielőbb birtokába jusson az uj törvény
számtalan jótéteményének.
Ebbeli hitünkben a néppárt magatartása sem ingat meg, bár tagjai hosszú
beszédeket tartanak és módosításokat
javasolnak az egyes szakaszoknál minduntalan.
Hiába volna e kis erőpróbát obstrukciónak nevezni, vagy az obstrukció
próbamozgósitásának tartani. Nem akarnak ők komoly kárt tenni a javaslatban, csak egyik-másik szakaszát igyekeznek útjában föltartóztatni. S minthogy a kereskedelmet nem képesek elválasztani a zsidóság fogalmától : egy
kis nyájas antiszemitáskodást müveinek
jogászi formában. Amit végre is senki
sem vesz tragikusan, talán ők maguk
sem.
Arról is szivárognak ki ellenőrizhetetlen hirek, hogy a Justh pártja éles
ellenzéki harcra készül. Üdvözöljük a
friss harcok hírét. A nemzeti munkapártban lévő uj tehetségeknek legalább
alkalmuk nyílik megszolgálni az első
pár lovagi sarkantyút. S a régi, kipróbált, nemes parlamenti erők legalább
bebizonyíthatják, hogy fegyverük éle
nem csorbult ki a hosszú pihenésben.
Ha a rendes parlamenti mérkőzés

A cica.
írta Káinoki

Izidor.

Három kis cica játszadozott a klub kertjében. Igenis, a klub kórtjében, mert roppant
előkelőek lettünk mi, pestiek, néhány esztendő óta. Minden klubnak van holmi kertje
is s a jobbaknak még macskájuk is van,
amely ilyenkor kis cicákkal szokta megajándékozni a klubokat. Egyre kíváncsi vagyok. Vájjon a kis cica mit gondol élete
tavaszán, hogy ki hozta őtet. A gólyára
aligha gondol, mert az embereket szállít.
Így aztán a cicának nem juthatna más madár, legföljebb egy cinege, vagy veréb. Az
meg bolond lesz macskákat szállítani, hogy
aztán megegyék.
Azt hiszem, a macska kénytelen maga
szállítani a cicákat. De aztán alig lesznek
három-négy hónaposak, már nem törődik
velük. Magukra hagyja őket.
Még jó az ilyen cicának, ha klubban
lakik. Ott mégis van egy csomó ember, aki
juttat neki valamit a kapucinerjéből. Sőt a
minap egy jelesebb költő, aki az utolsó
bölény nevet viseli a társaságban, ekép rendelte meg a délutáni italát:
— Nekem egy hideg feketét! A cicáknak
egy langyos tejet!
A cicák szerették is. Mindig körülötte
ugrándoztak s játszadoztak a nadrágja szélével. Különösen az egyik, egy csikós tigrisszőrű, az értette a módját, hogy tejecskét
csaljon ki a jólelkű adakozótól. Körülduruzsolta, a fejét hozzádörzsölte, fölmászott a
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fegyvereivel fog folyni a harc, akkor
abból ugy a közéletre, mint magára a
munkapárti többségre csak haszon és
disz háramolhatik. Mert valóban ideje
volna, hogy magas színvonalú, tartalmas vitákkal, tárgyilagos, elmés beszédekkel a magyar parlament hajdani
fénye üjra helyreállíttassák.
Abban a félénk híresztelésben azonban, hogy az ellenzék egyrésze nem
rendes parlamenti harcra készül, hanem
obstrukcióra: egyszerűen nem hiszünk.
S ezt a hitünket igyekszünk plauzibilissé tenni.
Az obstrukció a végső elkeseredésnek, vagy a végső parlamenti szükségnek kétélű fegyvere. Akárhogy kárhoztatták és lenézték is azok, akik el voltak telve hittel és ideálizmussal a magyar parlamenti élet jövője iránt: tagadhatatlanul hathatós eszköznek bizonyult, mert összetört egy harminc
esztendős pártéletet és párthatalmat s
a kisebbségi pártokat többségre juttatta, tehát a hatalom székébe segítette,
Áldás azonban nem volt azok kormányzásán, akik az obstrukciónak
köszönhették győzelmüket. Szülőanyjuknak ők maguk ís hamar hátat fordítottak. Siettek megszigorítani a házszabályokat. A szigorított házszabályok
által igyekeztek elejét venni uj obstrukciók lehetőségének. Ami a saját
multjuk dezavuálásával, a saját módJ szerük súlyos elitélésével egyértelmű.
lábán és az ölébe ült. Szóval, addig kedveskedett, addig hízelkedett, amig kivett belőle
valamit. (Furcsa, hogy a cicák világában
is a tigrisszőrüek közül kerül ki a legtöbb
stréber.)
A nagy költő eközben (már ő igy szokta)
előadásokat tartott a macskákról általában, a
tigrisszőrüekről különösen.
— Nincs gyönyörűbb állat a macskánál.
A legtökéletesebb teremtmények közül való.
Csupa mozgékonyság, csupa
rugékonyság,
csupa grácia. Még a szeme is mozog s hol
hosszú, éles, hol kerek, őszinte. És tiszta,
csudálatosan tiszta.
Többször mosakszik
napjában, mint egy grisette és tökéletesebben. Még a talpa is tiszta. Az pedig legenda,
amit a macskáról mesélnek, hogy hamis.
Bizonyos ravaszság van benne, az igaz. De
ez a ravaszság csak az intelligencia jele és
nem a rosszaságé. Olyan a macska ravaszsága, mint az okos asszonyé. Az is ravasz, az
is óvatos, az is körültekintő, de csak addig,
amig valakit egészen közel ereszt magához.
Akkor
egyszerre eltűnik a ravaszsága,
mintha elvágták volna ollóval. Nézzétek ezt
a kis cicát, ahogy bársonyos mancsaival
játszik velem. Ugy-e, egészen behúzza a körmeit. Ha egy uj ember közeledik feléje s az
kezd el játszadozni vele, akkor kiereszti
éles kis körmeit. Nem támadásra, hanem
esetleg védelemre. O épen ugy készen áll
barátot fogadni, mint ellenséget. De ha
egyszer is meggyőződött róla, hogy baráttal van dolga, soha többé elő nem szedi a
karmait.
A költőt közben hívták kártyázni, ligy

Soha, senki sem szolgáltatott ugy
igazságot Tisza István gróf politikájának, mint az ő legesküdtebb ellenségei.
Még meg sem melegedtek helyükön,
ahová az obstrukció győzelme ültette
őket s a házszabályok megszigorításával máris hadat üzentek a saját múltjuknak.
Ettől eltekintve, van az éremnek
egy másik oldala is. Az obstrukció
győzelme azért vált lehetségessé, mert,
bár elítélték magát az eszközt, sok
százezer honpolgár vágyódott a cél
elérése után. Világosan szólva: százezrek sóvárogtak azután, hogy az
ellenzéki pártok jussanak végül kormányra, mert tőlük csodás, kápráztató
dolgokat vártak.
Nos, az ellenzéki pártok, a parlamenti forradalom révén, kezükbe is kerítették az ország kormányzatát. El is
kormányozgattak négy egész esztendeig. Hogy azonban mily kevéssé sikerült nekik kielégíteni a nemzet fölcsigázott reményeit: korai bukásuk bizonyítja. Ugy jöttek, mint félistenek,
ugy mentek, mint kifütyült színészek.
Babérban és dicsőségben kevesebb részük volt, mint hagymakoszoruban.
Amelyik ellenzéki párt ma obstrukcióba fogna: képtelen volna fölkelteni
vállalkozása iránt a nemzet lelkesedését. A választók milliói, akik a lefolyt
választásokon a munkapártra adták le
szavazatukat, semmi jót sem várnának
a nagy politikai fölfordulástól. S mert
kis chemin de fer volt alakulóban. Azon
csak részt kell venni.
— Hogyne. Jövök azonnal. De mit is akartam mondani? Igaz. Nektek a kutya a hűséges állat. Nektek a kutya a megbízható,
ragaszkodó barát, amely vonit, amikor a gazdája beteg s a sirja fölött agyonéhezteti magát, amikor a gazdája meghal. Mesék ezek,
fiuk, novellákba való mesék. A macska a hü
állat. Már ezerszer hallottam, néhányszor magam is láttam, amikor a kutya megtámadta,
megharapta, esetleg meg is gyilkolta a gazdáját. A macska soha.
Megint átszólt a kártyázókhoz :
— Rögtön, fiuk. Egy perc múlva köztetek vagyok. Azt mondják, hogy a kutya
bátor. Hogy nekimegy a nagy vadnak is.
Igen, amikor a gazdáját a háta mögött
tudja, a puskájával. A vadász-szenvedély közben bátor a kutya is, de a macska mindig
az. Ez a csöpp állat itt az ölemben, már ez
se ijed meg a legnagyobb kutyától se. Nekimegy, pedig senki se kergeti, senki se
biztatja. Egymaga megszalajt három-négy
hatalmas kutyát.
Ez már megint a kártyásoknak szólt:
— A nyerőtől jobbra beülök. Már útban is vagyok.
Csak még
azt akartam mondani, hogy mégis csak az a
fő az állatnál, hogyan mozog. A macska
csupa
grácia,
csupa
báj,
csupa kecsesség. Lágy és hajlékony a teste, puh.~.
ringó a járása. Szinte nem is hinné az ember, hogy férfi is van a macskák között.
Ezzel meg is indult a kártyaasztal felé.
— A cicuka velem jön. A cicuka lesz az
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az obstrukció csak azokat hozhatná
viásza győzelem esetén, akik egy fél
év előtt se testének, se lelkének nem
kellettek: a merész és kockáztatott
vállalkozás csak közönyt és a jövőtől
való rettegést váltana ki az ország
népéből.
Arról ezúttal nem is szólunk, hogy
Csak erős és népszerű ellenzék csinálhat a parlamentben ilyenféle kalamajkát. A nemzeti munkapárt ellenzékének
előbb meg kell erősödni és némi népszerűségre kell szert tenni, hogy nagyobb dologra vállalkozzék.
Most még olyan, mint a lábbadozó
beteg. Alig van jártányi ereje. Sokat
kell mozognia és kint élni a napon,
hogy összeszedje magát.
Egy-egy vékony fácskát még kivághat; de egy egész erdőt? Sok volna.

A Máv. decentralizációja.
— Fokozatosan hajtják végre a reformtervet.—
(Saját tudósítónktól.)
A kereskedelmi minisztérium egyik legmaradandóbb, leghasznosabb munkája az lesz, ahogy előkészítette
és végrehajtja a Máv. decentralizációját.
Híeronymi
Károly kereskedelmi miniszter
előtt már befejezetten áll az a munkaterv,
ahogy a reformot végrehajtják, ahogy sikerülni fog a magyar állami vasutat a világ
egyik legelső, legjövedelmezőbb vasutjává
tenni.
Beavatottak szerint a decentralizáció munkáját legalább négy éven belül végrehajtják.
Rövidebb időn belül azért nem sikerül a
keresztülvitel, mert fokozatos fejlesztést követel az állami büdzsé, mert rendkívül
sokba kerül a decentralizáció, az átváltoztató reformok megvalósítása, amelyeknek
költségeit fokozatosan lehet csak fölvenni az
állami költségvetésbe. A kereskedelmi minisztérium a magyar királyi államvasutak
gyökeres reformmunkájának kivihetőségére
minden lehetőt megtett, igen sok tervet bekért és mérlegelt és csak alapos tárgyalások után fogadta el azt a tervet, amelynek
alapján fokozatosan, négy év alatt történik
meg a Máv. decentralizációja.

osztály egyik részét Szegedre áthelyezték.
Ezután következik a pénzügyi
osztály teljes kihelyezése. Majd az iizietvezetőségeket
szaporítják és lehetőleg, minél inkább kiterjesztik. A kiterjesztés és továbbfejlesztés
munkáját biztosítja az a mód, ahogy létrehozzák, beosztják és elhelyezik az egyes
üzletvezetőségeket.
A szegedi leszámoló-hivatal már két hónap múlva, az uj év január hónapja közepén,
megkezdi
kiterjesztett
működését.
Nem sokkal ezután fölállítják az uj üzletvezetőséget, még pedig, — mint a Délmagyar ország először beszámolt erről — az
egyik uj üzletvezetőség Temesvárott lesz.
Befejezetté vált az is, hogy a temesvári uj
üzletvezetőséggel egyidőben állítják föl a
pécsit is. Temesvár és Pécs üzletvezetősége
szervezési költségeit már fölvették az 1911.
évi állami költségvetésbe. Hír szerint ezeken
kivül nagyobb összeg jut a fiumei forgalmi
főnökségnek is.
A kereskedelmi minisztériumban gondoskodnak arról is, hogy a kiterjesztett államvasuti működés
elé semmiféle akadály,
lehetőleg egy esetben se, soha ne gördüljön.
A minisztériumban uj minisztériumi, különböző tisztviselői állásokat szerveznek. Erről
gondoskodás történt már az előmunkálatok
során. Ellenben arról, hogy
vasutminisztérium
állíttassák föl, egyáltalán nem is esett szó
az előmunkálatok során.
Bizonyos, hogy a Máv. decentralizációjának ez a terve, amely Híeronymi Károly
kereskedelmi minisztersége idején került a
megvalósulás stádiumába, korszakot jelent a
Máv. fejlődési történetében.

A képviselőház ülése.
— Biztosítva a pörrendtartás sorsa. —

A fokozatos végrehajtásra az első lépést
Szegeden át tették meg; ugyanis azzal kezdődik a reformmunka, hogy a leszámoló-

(Saját tudósítónktól.) Ma igen nagy számban jelentek meg a képviselők a Házban.
Székely Ferenc igazságiigyminiszter ragyogó
arccal köszöntötte már tíz óra előtt a
hiveit:
— Minden rendben van, — mondotta.
— Tudtuk, hogy igy lesz, — mondották
többen.
— Megvan a béke, biztosítva a pörrendtartás sorsa, — mondották az ellenzéken.
— Nagyon jó lehet a kompromisszum, —
mondotta Polónyi Géza, dehát ő nem azért
Polónyi, hogy polónyias kijelentést be ne
adjon. Ezért nem is kell, nem is illik haragudni Polónyi Gézára, amiért kijelentette,

én mascotte-om. A cicuka jó kabala. Mi van
a bankban, fiuk? Tartom.
Leült a kártyázók közé. A macskát az
ölébe vette. Az egyik kezével cirógatta a
cicát, a másikkal ütötte a slágereket.
Valósággal dőlt belé a pénz. Ugy nyert,
ahogy akart. Sőt többet is nyert.
Közben cirógatta a cicát:
— Finum cica, bölcs cica, kedves cica.
Hej, pincér! Tejet az én cicukámnak, jó,
finum tejet! Egy egész pinttel. Kapsz cicukám, kibicpénzt.
Valósággal tejbe fürösztötte a kis cicát.
A másik kettő irigykedve nézte messziről.
Mielőtt elment, a beszédes költő még
némi magyarázatokkal szolgált a hallgatóságnak:
— Látjátok, fiuk, a természet ismerete még
a kártyásnak is jó. Azzal, hogy én apróra
ismerem a macskák természetrajzát, elszedtem a legények kis pénzecskéjét. írjátok föl
m a g a t o k n a k : tigrisszőrü kis cica jó kabala.
Megsimogatta még a kis cicát:
— Finum cica, okos cica! — azután szépen elment.
A jóllakott cica pedig bevette magát valami zugba a padláson vagy a pincében s
aznap elő se került többet. Pedig váltig keresték: másnak is kellett volna egy kis cicaszerencse.
Bezzeg másnap megint ott kereskedett a
pikkolózó emberiség körül. És nagyokat ugrált, amikor megösmerte azt a nadrágot,
amelyhez a költő ur tartozott.
— Egy hideg feketét nekem, egy langyos

tejet a cicukámnak! — igy rendelkezett a
költő s az ölébe vette a jó kis cicát. És
simogatta és dédelgette. És a cirmos ott
duruzsolt, hízelgett, dörgölőzött körötte.
Kis vártatva megszólalt a költő :
— No vitézek, fegyverfogható legények!
Mi volna egy kis chemin de fer-rel?
Akadtak vállalkozók. Pár perc múlva már
körbe járt a vasút.
A költőnek nem nagyon kedvezett a 'szerencse.
— A cicukát! Hol van az én tigrisszőrü
kabalám?
Megint az ölébe vette a macskát, de a
slágerek csak késlekedtek.
Alig egy óra múlva a költő visszaadta a
tegnapi nyereséget, meg is tetézte a maga
pénzével. Aztán fogta a cicát s ugy elhajította, hogy az nyivákolva menekült a pincébe.
— Persze, igy kell nekem. Megérdemeltem
ezt a tanulságot —magyarázta a költő a nem
kártyázó emberiségnek. — A cicát vettem
az ölembe s a cica a legrosszabb kibic, a
legcsalfább kabala. Nem is lehet az máskép.
A legcsalfább, a legmegbizhatatlanabb, legravaszabb állat a macska. Nem kell egyéb,
csak a szemét nézzétek. Ha jóságosan néztek rá, kerek a szeme, ha élesen néztek rá,
egyszerre éles lesz az ő nézése is és lencseformájú a szeme. Ilyenkor lesi, hogy hová
vághatná a karmát.
Egy kis szünet.
— Igen, a macska karmai. Ez maga is
valóságos tanulmány. Éles, görbe, szélesedő,
mint a sasnak a csőre. De nem olyan nyilt.
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hogy: „Nagyon jó lehet a kompromisszum,
mert senki sincs megelégedve vele."
— De veled mindenki meg van —- mondotta valaki Polónyinak, aki erre nem mondott semmit.
Annál többet beszéltek ma is a tegnapi
tanácskozás részleteiről. Tudvalevőleg a tanácskozás reggel kezdődött és tartott délutánig, tartott estig, tartott éjfélig. És
éjfélkor még mindig azt hittük, hogy örökké
tart, — mondotta ma délelőtt Plósz Sándor
megelégedetten. És elbeszélik, hogy tegnap
éjfélután egy órakor még senki nem hitte,
hogy a béke létrejön.
— De mégis megegyeztünk hajnal előtt,
— mondják most, háziilés előtt közvetlenül
a frissebb képviselők, akik meggyanúsították egymást, hogy le se feküdtek. Már e
körül vitatkoztak épen, amikor hirtelen —
negyedtizenegy órakor — megszólalt a csengő
és frissen, kedvvel, megelégedett arccal vonultak be a terembe, hogy megtartsák a
mai ülést.
Kabos Ferenc elnök negyedtizenegy óra után
nyitotta meg az ülést.
Mihályi Péter jegyző jelentette, hogy sem a7/
indítvány-, sem az interpellációskönyvben ujabb
bejegyzés nincs.
Mocsáry Sándor, a közgazdasági bizottság
előadója, a borvámklauzula eltörlését kérő kér.
vényeket terjeszti elő.
Huszár Károly személyes kérdésben szólal
föl. Föleleveníti, hogy tegnapi beszéde alatt
amikor azt mondta, hogy Ferrert Spanyolország törvényei alapján királygyilkosságra való
fölbujtásért Ítélték halálra, Székely Aladár
közbekiáltott: „A^ew igaz!
HazugságÁllításának igazolására fölolvassa azt a forradalmi
manifesztumot, amelynek alapján elitélték Ferrert és azután fölolvassa Székely beszédét,
amely Ferrert dicsőíti. A néppárt nevében
tiltakozik az ellen, hogy ilyen szabadgondola,
tokkal inficiálják a birói kart. (Helyeslés a
néppárton.)
Sándor Pál: Papok tették tönkre ezt az
országot. (Mozgás.)
Következik a napirend.
(A

pörrendtartás.)

A 23. §-nál
Polónyi Dezső nyújt be módosítást, amelyet
a Ház elfogad.
A 29. §-nál
Székely Ferenc igazságügyminiszter indokolás
nélkül benyújtja az éjszakai tanácskozáson
megállapított módosítást.
Dugva hordja a fegyverét, mint az oláh a
kését a csizmában. Ha megnézed a macska
talpát, az sima és bársonyos. Lágy és formás. A karmai el vannak dugva a bőre
alatt. De ha félrenézel, már beléd vágja. S
az a kis köröm végigszalad az egész bőrödön. És nemcsak megsebez, de meg is mérgez, mint a kigyó.
Megint egy kis szünet.
— Milyen más állat a kutya. 0 a becsületes harcos, aki csak nyilt csatában támad.
Először megadja a jelet a harcra, hangos ugatással. Mintha figyelmeztetne, hogy „csatára
föl !", „most támadok!". És mindig szembe
rohan. A macska oldalvást támad és némán.
Förtelmes harcmodor.
Megint egy kis szünet.
— Ha valami hasonlatot keresnék, azt
mondhatnám, hogy a kutyában férfitermészet lakik, a macskában asszonytermészet.
A kutya mindig gyanakodva fogadja a jövevényt és bizalmatlanul, a macska hizelegve és kedvesen. A kutya rámorog, hogy
félelmet ébreszszen, a macska körülduruzsolja, hogy elaltassa a gyanakvását. A kutyában föltétlenül megbízhatsz, ha már hozzád simult, a macskától akkor kezdj őrizkedni, ha már az öledben ült.
A költő vette a kalapját és botját és útra
készült.
— Ugy kell nekem. Minek bíztam egész
életemben asszonyokban és macskákban.
És elment. Ha jól ismerném a természetrajzot, biztosra venném, hogy valami szép
asszonyhoz ment látogatóba. Kipróbálni, ha
vájjon a cica ott is rossz kabala-e?
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Kelemen Samu elfogadja a módosítást, de
kéri a minisztert, hogy sürgősen nyújtsa be
a tisztességtelen versenyről szóló törvényjavaslatot.
Polónyi Géza gondoskodást kiván arról,
hogy az osztrákok ne bújhassanak kí a törvény alól.
Székely Ferenc igazságügyminiszter megígéri, hogy meg fog történni. (Helyeslés.)
A Ház a §-t az Igazságügyminiszter módosításával elfogadja;
A 31. |-nál
Székely Ferenc igazságügymíriiszter visszavonja a tegnap benyújtott módosítást és az
éjszakai tanácskozáson megállapított uj szöveget terjeszti be. A Ház az uj szöveget hozzászólás nélkül elfogadja.
A 32. §-nál
Székely Ferenc igazságügyminiszter szintén
nyújt be pótlást, amelyet hasonlóan elfogadnak.
A 37. §-nál

Preszly Elemér kiegészítésül ajánlja, hogy
a vasúti kártérítési pöröket is ott lehessen
pörölni, ahová küldik az árut, vagy ahol föladták.
Plósz Sándor előadó utal arra, hogy a vasúti kártérítési pörökben az illetékességet a
berni egyezmény állapítja meg s ezért a módosítás nem fogadható el.
A 45. §-nál
Székely Férenc igazságügyminiszter ugyancsak az éjszakai tanácskozáson megállapított
módosítást ajánl. A Ház elfogadja a szakaszt a
módosítással együtt.
A többi szakaszokhoz néni szólaltak
Ház vita nélkül megszavazta azokat.
(A váltópör

föl

és a

körül.)

A 94. §-nál
Nóvák János nem helyesli az ügyvédi kényszert a váltópörökben. Az igazságügyi bizottság javaslatával szemben az eredeti szöveg
elfogadását ajánlja.
Várady Zsigmond védi az igazságügyi bizottság álláspontját, mert ügyvédi kényszer nélkül
a zugirászok szabadon garázdálkodnának.
Sághy Gyula az eredeti javaslat mellett
érvel. Nem minden váltópörben kell ügyvéd. A
zugirászok ellen ugy lehet védekezni, hogy
személyes meg nem jelenés esetében csak ügyvéd képviselheti a feleket. (Helyeslés balról.)
Polónyi Géza szintén az eredeti javaslat
mellett foglal állást.
Székely Ferenc igazságügyminiszter utal a
31. §-ra, amely kizárja a visszaéléseket. Az
igazságügyi bizottságban hosszú vita volt,
amelynek folyamán belátta, hogy a módosítás
helyes.
Kelemen Samu: Ez nem az ügyvédi költségek kérdése. A váltó igen súlyosan formai dolog, amelynek legkisebb hibája értéktelenné
teszi azt. Ezért kell az ügyvédi képviselet.
Nóvák János: Ez az ügyvédi érdek !
Kelemen Samu: Ez a kisemberek érdeke. Az
igazságügyi bizottság javaslatát fogadja el.
Nagy Emil: Az eredeti javaslatot védi. A
váltóeljárás a hibás, hogy alperes nálunk váltópört nem tud megnyerni. Ezt kell elsősorban
reformálni, igy egyáltalában felesleges az ügyvédi képviselet.
Hantos Elemér helyesli az ügyvédi képviselet kényszerét. A passzív váltói képességet
kellene megszorítani. Amig egyrészt a paraszt váltóképességót nem akarjuk megszorítani, másrészt azt mondjuk, hogy jobban ért a
váltóügyhöz.
Nóvák János: Nem paraszt, polgár! (Derültség.)
Hantos Elemér: A jogi kérdések tömege
miatt az igazságügyi bizottság javaslatát fogadja el.
A szavazásnál a mellette és ellene szavazók száma annyira egyenlőnek látszik, hogy
az elnök elrendeli a szavazatok megszámlálását.
Elnök kihirdeti, hogy az igazságügyi bizottság javaslata mellett kilencvenhat, ellene ötvenkilenc szavazat esett. Ezután az ülést tiz
percre felfüggesztette.
Szünet után a 99-ik szakaszt Plósz Sándor
előadó módosításával, a 100-ikat Rosenberg lg.
nác módosításával fogadták el.
A 135. szakasznál Schuller Frigyes és Mihályi
Tivadar azt indítványozták, hogy nemzetiségi
vidékeken a járásbíróságokhoz a magyarul nem
tudó felek anyanyelvükön intézhessenek be.
adványokat. Batthyány Tivadar gróf fölszólalása
után a szakaszt változatlanul fogadta el a Ház.
Elfogadták a 140. szakaszt is Haller István és
Székely Ferenc igazságügyminiszter fölszólalása
után.

(Mustárt

a

huszárokról,)

A tárgyalást a 177-lk szakasznál félbeszakították és Hazai Samu honvédelmi miniszter
válaszolt Huszár Károlynak egy régebbi interpellációjára, melyben a nyíregyházai huszárok
szökését és egy ottani huszárőrniester kegyetlenkedését tette szóvá.
A honvédelmi miniszter kijelentette, hogy
azok a szemrehányások, melyekkel Huszár a
hadsereget a legénységgel való rossz bánásmód és dtírVa és erkölcstelen fölfogás miatt
illette, általánosságban nem fedik a valóságot. A hadsereg vezetősége tudatában
van a humánus bánásmód erkölcsi hatásának és ezt a fölfogást a fegyelmi szabályzatban is érvényesítette. Hogy egyes esetekben
mégis történnek brutalitások ós az erkölcsi
viselkedése a legénységnek és altiszteknek
olykor-olykor kifogás alá eshetik, ez olyan baj,
melylyel nemcsak a hadseregben, de a társadalom más osztályaiban is találkozhatunk.
A bajon az altisztek müvelésével és a kihágások szigorú büntetésével igyekszik a hadvezetőség segíteni. — A miniszter válaszát az egész
Ház élénk helyesléssel és éljenzéssel fogadta s
az interpelláló képviselő is tudomásul vette. Az
ülés két órakor végződött.

Leány a csendörfegyver előtt.
— A testvéri szeretet áldozata. —

(Saját tudósítónktól.) A szegedi csendőrkerületi parancsnokságon most mindenki arról, a
csendőrfegyver által megölt cígányleányról beszél, aki tulajdonképen a testvéri szeretet halottja lett. A szegedi csendőrkerület parancsnoksága egyik százados-hadbiráját küldötte le
a Délvidékre — ahol az egész dráma lejátszódott — nyomozni. A nyomozás szerint az eset
és előzményei ezek voltak:
Hónapok óta garázdálkodtak kóbor cigányok
a Délvidéken, Krassószörény- és Temesmegyében különösen. Csoportonkint jártak a cigányok, a karaván kocsikon utazott és loptak,
fosztogattak. A csendőrök utóbb rendszeres
hajszát indítottak ellenük.
A mult héten megtudták, hogy a veszedelmes karaván Radó Keresztély vezérletével
utazik. Ez a Radó ezelőtt többnyire Szegeden
élt, lókupeckedett, de belátta, hogy jobban
megél, ha vándorol a megyékben, lop és fosztogat. így került le a Délvidékre a Radó-cigánycsalád, meg a rokonság, akik évekkel ezelőtt
József királyi herceg telepítéséhez is tartoztak, akkor a Kolompár nevet vették föl, de
megszöktek: vándorolni, kóborolni.
Hetek óta kereste a temesremetei csendőrőrmester, Kálmán Antal, a cigányokat. Végre
a mult szombaton Lúgoson megtalálta a karavánt. A Radó-család kocsikon volt. Meneküln1
akartak a csendőrök elől. Az őrmester csak
egy másik lovas-csendőrrel volt és mert a,
cigányok tíznél többen voltak, gondolta, legkönnyebben ugy teszi ártalmatlanná a veszedelmes cigányokat, hogy Lúgoson több csendőrt maga mellé vesz és bekerítik a karavánt,
így történt. De a cigányok már nagy zajjal
menekültek, Lúgoson át. A csendőrök, négyen,
utánuk. A katonai gyakorlótéren utói is érték
a cigányokat, azok megadták magukat.
Csak Radó Keresztély egyik fia akart futva
menekülni. Megugrott a csoportból, amikor a
csendőrök vallatni kezdték őket. Szaladt a
város felé.
— Állj, mert keresztül lőlek! — kiáltott a
Kálmán őrmester és fegyverét vállhoz kapta.
Nem várt eset következett ekkor. A menekülni akaró cigány huga, a tizennyolc esztendős»
erős termetű, szép, fekete leány, Radó Rózsi, a
csendőrfegyver elé állott.
— Ne bántsa a bátyám! Nem bántott az,
szegény, senkit.
— Odébb, na nézd! Megállj cigány!
És újra célzott a csendőrőrmester, mert a
menekülő cigány már egérutat nyert. A cigány-

leány pedig újra a célzó csendőrőrmester fegyvere e!ó ugrott és megakadályozta, hogy megölje a menekülő test vérét. Az őrmester dühében
puskatussal

verte el magától

a leányt,

akit az

ütés a kezűn ért, ugy, hogy egyik kézujja eltörött és jajgatva, rimánkodva a földre zuhant.
Ezeket a pillanatokat arra használta föl az őrmester, hogy újra célba vette a már tovább
rohanó, menekülő cigányt, célzott és elrántotta
a ravaszt, de ekkorra a megsebesült, bátyját
mentő cigányleány utolsó erejével fölugrott, a
csendőrfegyver elé vetette a testét, ugy, hogy
a golyó ó't találta:

a fejébe hatolt, megölte. Ami-

kor a földre zuhant, már halott volt. A futó
cigány is hallotta a huga jajkiáltását: megálltf
majd visszafordult, megadta magát, erőszakkal
kellett elhurcolni a véres holttetemtől.
A karavánt elfogták, Lúgosra kisérték és már
az ügyészség foglyai: több lopást rájuk bizonyítottak,
Kálmán Antal temesremetei csendőrörmester,
aki a tizennyolc esztendős cigányleányt, Radó
Rózsit megölte, vizsgálatot kért maga ellen.
Az eset megvizsgálását elrendelte a szegedi
csendőrkerület parancsnoksága és Pokomándy
Béla dr szegedi honvódszázadost, hadbírót
küldte ki.
Pokomándy Béla dr hadbíró kiszállt Lugosra(
az eset helyére. Alapos vizsgálat után megállapította, hogy Kálmán Antal csendőrőrmestert
nem terheli semmi felelősség a leány haláláért,
mert előre lehetetlen volt látnia a szerencsétlen véletlent, amelynek előidézésében ő ártatlan.

Hamza Géza -táblai tanácselnök
A Budapesti Közlöny szerdai számában a
következő hir jelent meg:
Magyar igazságü^yminiszterem előterjesztésére Hamza Géza szegedi törvényszéki elnököt a kolozsvári Ítélőtáblához tanácselnökké kinevezem.
Kelt Bécsben, 1910. évi november huszadikán.
Ferenc József s. k.
Székely Ferenc dr s. k.

Hamza Géza kinevezése tehát hivatalosan is
megtörtént. A Délmagyarország már néhány
nappal előbb megírta, hogy a szegedi királyi
törvényszék elnökét az igazságügyminiszter
táblai tanácselnökké lépteti elő. Most, hogy
az előléptetés hivatalos formát öltött, Szeged
egész társadalma őszinte örömet érez azon, hogy
Hamza pályafutásának ilyen kiemelkedő magaslatára jutott. De egyben sajnálattal vesz1
tudomásul eltávozását. Kilenc esztendő óta
állott Hamza a szegedi törvényszék élén s
annyira összeforrott annak egész birói karával,
hogy távozása nyomán kölcsönös sajnálkozás
fakad.
Gyönyörű pályafutásának azonban ezzel a
kinevezéssel még nem jutott a fentjére. Képességei egy fokozatosan kiépülő jövő perspektíváját nyitják meg előtte továbbra is s amit
e
ddig is elérnie sikerült, az ritka tulajdonságainak tudható be. Birói talentuma már kora
ifjúságában megérlelte a fölötte állóknak azt a
meggyőződésót, hogy az igazságszolgáltatás
terén szép jövő előtt áll. Emberismerete, nagy
műveltsége, előzékenysége ós nyájas modora
szintén nagy mértékben hozzájárult ahoz, hogy
Hamza fölöttes hatósága az előlegezett meggyőződést valóra váltotta.
Lépcsőszerü fokozatossággal, aránylag gyors
időközökben emelkedett a pályáján. Az 1859-ik
évben született Budapesten, ahol összes tanulmányait végezte. Ugyanott tette le a birói
vizsgát is. A közszolgálatba 1880 körül lépett,
mikor is a budapesti kereskedelmi és váltótörvényszékhez nevezték ki joggyakornokká.
|nnen rövid idő múlva Ráckevóre helyezték át,
Ráckevéről pedig 1884-ben a pestvidéki törvényszékhez nevezték ki. 1887-ben törvényszéki jegyző lett. Az 1889-ik évben törvényszéki bíróvá nevezték ki Szekszárdra. Hat óv
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működés után, 1895-ben, a pécsi ítélőtábla elnökének titkára lett. Innen kezdve azután gyorsan haladt. Három év múlva, 1898-ban, Ítélőtáblai bíróvá nevezték ki a szegedi táblához.
Ezt a tisztségét csak három évig viselte Hamza(
mert az igazságügyminiszter 1901-ben, Hóclossy
Lajos eltávozása után, a szegedi királyi tör.
vényszék elnökévé nevezte ki.
Tizenkét esztendőt töltött tehát Hamza Szegeden s ezalatt a társadalom általános szeretetére tett szert. Három évvel ezelőtt beválasztották a városi törvényhatósági bizottság
tagjai sorába is. így aztán, ha el is távozik, a
kapocs közte és a város között továbbra is
megmarad, mert Hamza nem mond le a mandátumáról.
Az még nincs meghatározva, hogy mikor
veszi át uj hivatalát Hamza. Holnap délben
Kolozsvárra utazik, hogy üdvözölje az ottani
tábla elnökét, Fekete Gábort. Holnapután, pénteken pedig visszatér Szegedre s innen mindjárt Budapestre megy, hogy Székely Ferenc
igazságügyminiszter előtt tisztelegjen. Valószínű, hogy az igazságügyminiszter ez alkalommal említést tesz a szegedi törvényszék uj elnökéről is.

A szük szoknya.
Sokat lehet vitatkozni, szépek-e, tetszető-'
sek-e a mai női ruhák, melyek valósággal beszorítják, mintegy zsákba varrják a bájos női
idomokat. Lehet a divat kinövései ellen agitálni annyit, amennyit épen jól esik valakinek
csak egyet nem lehet: eredményt elérni ezzel
az agitálással. Mert a hölgyek mindenről lemondanak inkább, mint arról, hogy divat
szerint öltözködjenek még akkor is, ha minden
kényelmüket föl kell érte áldozniok. A divat
ellen csak egy eszköz van: maga a divat. A
tegnap divatja kiszorítja a mait, épen ezért
bizonyos, hogy a mostani bornirt, szük ruhák
élete sem örökké tartó.
Azt mondják, hogy a nők hiuk és sokat tartanak szépségükre. Hát ez elég kicsi tévedés.
A hölgyek egyáltalában nem hiuk, ellenben
rabjai a divatnak. Inkább anyáknak tűnnek
föl a divatos öltözékben, semhogy félredobva
a bornirt divatot, az ellenére legyenek szépekCsak amikor már megunta a divat a kiruccanásokat, akkor térnek vissza a hölgyek is a
szép formákhoz. Mintha ma már, az első hóval,
kezdene letűnni a zsákszerű szük ruhák divatja, amely egyébként még mindig erősen
tartja magát. Csak az a kérdés, hogy meddig ?
Szinte elképzelhetetlen, hogy a hölgyek
miként ölthetik föl azokat a szük ruhákat»
amelyekben határozottan nem szépek. Még
a legszebbek sem azok. A divat egy jó isme"
rője mondotta épen a minap a mai divatról:
— Bornirt a mostani divat. Ahelyett, hogy
követné a női termet elragadó formáit, teljesen
eltér a természettől és valósággal csúnyává
teszi a szép asszonyt. Ha egy ízléses asszony
este, amikor ledobja magáról toalettjét, azt
tapasztalná, hogy teste valójában olyan, mint
amilyennek napközben mutatnia kell — másnap a szép asszonyt könyeiben úszva találnákA szép asszony tebát tényleg szép akar lenni,
de csak addig, amíg a divat mást nem parancsol.
A divatnak ezt a bornírtságait megfizetni kénytelenek. Dühösködnek, botrányokat csapnak, de
— fizetnek. Szidják a divatot, a szabókat és
mindazokat, akik drága pénzért még el is rútítják asszonyaikat, de amikor a feleség megjelenik az uj, divatos toalettben, akkor belenyugszik a változhatatlanba. Egyetlen férj sem
mondja asszonyának: Ezt a rut ruhadarabot
pedig dobd el fiam a pokolba! Soha többé ne
lássam rajtad! Pedig igy talán az ízlés felé lehetne irányítani a divatot.

Az ujszegedi kenderakadémia.
—

A földmivelésüggi miniszter kívánságai.—
(Saját

tudósítónktól.)

Lázár

György dr polgár-

mester városfejlesztési akciójának egyik ki.
magasló eredménye az ujszegedi kenderakar
démia létesítése. A földmivelésügyi miniszter
az erre irányuló akciót örömmel vette tudomá"
sul és most közli a várossal a saját kívánságait. Végleges elhatározását e kívánságokra
kapott választól teszi függővé a miniszter)
akinek a városhoz ma érkezett leirata a következő:
A tanácsnak mult évi október huszonnyolcadikán kelt fölterjesztéséből elismeréssel értesültem Szeged törvényhatósági bizottságának
1909 október huszonhetedikén tartott közgyűlésében hozott azon határozatáról, amelylyel a
kender- és lentermelési szakintézet céljaira
szükséges telket fölajánlotta.
Mielőtt ezen elhatározás alapján a továbbiak
iránt intézkedném, közlöm azokat a kívánságokat, amelyek teljesítését az intézet érdekében kérnem kell. A Vedres-utcának az intézet
céljára fölajánlott és egyesítendő telektömb
határáig terjedő, vagyis a Löwy-telektömbök
közé eső részének rendes karbahozatalát és
karbantartását kérem.
A városi légszeszvezetéket, mely jelenleg csak
a Szőregi-ut és Vedres-utca sarkáig terjed, az
intézet főépületéig a városnak meg kell hoszszabbitania. Ugyanez a kérésem a villamosvilágitási vezetékre nézve is. A Salzmann-féle gyártelepen tul fekvő telket az előbb nevezett telektől
elválasztó útnak legalább négy öl szélességre való
kiépítését, az úttest megfelelő karbahozatalát
és lejáró lejtők létesítését kérem. Az elől hivatkozott határozat a Salzmann-gyár mellett
elterülő területért holdankint évi száz korona
bérfizetést köt ki. Ezt a bérösszeget tulmagasnak találom, mivel a területnek alig felét fogják használni mezőgazdasági müvelésre, amenynyiben nagyobb részét áztató, kórókazlak és
szárító terület foglalja el. Ennélfogva méltányosnak találnám, ha a törvényhatóság a bérösszeget megfelelően mérsékelné, annyival is
inkább, mivel a beltelkek rendezése és feltöltése szintén tetemes költséget fog okozni.
Végül az a kívánságom, hogy az intézet netán szükséges terjeszkedésére való tekintettel
a kijelölt beltelkek és az ujszegedi följáró közötti városi telekre, valamint a Salzmann-gyáron tuli telekrészszel szomszédos városi terület megfelelő részére tárcámnak elsőbbségét szíveskedjék föntartani. Fölkérem a tekintetes
tanácsot, hogy ezen kívánságok jóakaratú tárgyalásának eredményéről, valamint a közgyűlési határozat jóváhagyásának megtörténtéről
engemet mielőbb értesíteni szíveskedjék.
Egyúttal a város polgármesterének szeptember 26-án kelt fölterjesztése kapcsán értesítem,
miszerint a szóbanforgó telek bérösszege csak
annak szerződés mellett történő átvétele után
válik esedékessé,
addig azonban tárcámat
semmi kötelezettség nem terhelheti s mi sem
áll útjában annak, hogy a város ezen területek hasznosítása iránt mindaddig intézkedjék,
mig azok tárcám részéről tényleg át nem vétetnek. Budapest, 1910. november 18-án. Serényi
Béla gróf s. k.
Lázár György dr polgármester a Délmagyar,
ország munkatársa előtt ma nyilatkozott a
miniszter kívánságait illetőleg. Kijelentette a
polgármester, hogy a Vedres-utcának szükséges
tömbjét a város az intézet céljaira átengedi,
szintúgy eleget tesz a légszesz- és villamosvilágításra vonatkozó kívánságnak is és karbahozza az uttestet, létesit lejáró lejtőket is, az
utat kiszélesíti, ellenben a bérösszeg mérsék.
lésébe nem megy bele a város, mert azok a
telkek nagyon értékesek. A miniszter minden
egyéb kívánságát teljesítőndőnek tartja a polgármester, a szóbanforgó területeket az intézet
létesítése idejéig máris hasznosították. Evvel
az ügygyei szerves összefüggésben van az ujszegedi kendergyár kibővítésének a kérdése is,
amire vonatkozóiaga polgármester ma a követ,
kező átiratot intézte a város tanácsához:
Az ujszegedi Salzmann-féle kendergyár telepét kibővíteni szándékozván, e célra a telep
alsó oldalán hat-hét katasztrális hold területet
a várostól megvenni szándékozik. Minthogy
azonban ezt a területrészt a város a kenderakadémia külső telepe részére bórbeadta, a két
érdek e ponton összeütközésbe jön. A gyáripar
fejlesztése céljából a két érdek kiegyenlítése
kívánatos, amiért fölterjesztést intéztem a
földmivelési miniszter úrhoz, annak szakértői
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szemle utján való megállapítása végett, nem
volna-e lehető az, hogy a kenderakadémia
külső telepét lejebb vigyék és igy mindkét
érdek kielégíttetnék. Minthogy a helyszíni szemlét ezirányban legközelebb el fogják rendelni,
a mérnöki hivatalt már most utasítani kell,
hogy a helyszíni előmunkálatokat a gyárigazgatóság meghallgatása mellett azonnal tegye
meg. Szeged, 1910. évi november hó 13-án.
Lázár György dr s. k.,
polgármester.
A tanács legközelebb intézkedni fog ennek
az átiratnak az értelmében.

Vidám élet
a kisjenői kastélyban.
— József királyi herceg és vendégei. —

(Saját tudósítónktól.) Mikor az ember leszáll
a kisjenői vasútállomáson a kupéból ós keres
valakit, akitől megtudja, vájjon a megrendelt
kocsija hol tartózkodik, igy felelnek:
— Kérem, uram, Szegeden is ilyen csunya
¡dő van, mint mifelénk? Hogy verje meg a
ragya, egészen elrontja a német herceg mulatságát.
Megnyugtatom a jó embert, hogy az fittyet
hány az időnek, mert az edzett ember, aki
automobilon száguldott végig fél Európán ; ugy
játom a kisjenői polgár arcán, hogy szinte jól
esik a lokálpatriotizmusának az a tudat, hogy
a magas vendég jól érzi magát Kisjenőn. Ha
aztán beljebb érünk a községbe, akkor már párosával, eget leső alakokkal találkozunk, akik
szörnyen busulni látszanak, amiért az ő fenséges polgártársuknak vendége ebben a csunya,
esős és zimankós időben még megtalálja bánni,
hogy eljött a kisjenői vadászatokra. A kísjenőiek, mint ezekből is látszik, szerfölött nagy
súlyt helyeznek arra, hogy az ég is kedvezzen
az ő magas vendégeiknek, akikkel már ugy
összeszoktak, hogy a főhercegi udvar minden
örömében osztozni óhajtanak.
Mikor tegnap estefelé hazaérkezett udvari
fogatokon a fejedelmi társaság ós a kastély
előtt várakozó közönség látta és megtudta,
hogy a mai vadászat olyan fényesen sikerült,
mint még talán soha, valósággal ujjongott
örömében.
József királyi herceg kastélyában is nagy
vigasság volt az este a ritka nap emlékére,
— Ekkora szerencsém még sohasem volt, —
szólott a fenséges házigazda sugárzó arccal,
mikor a bánkuti iskola egyik termében ma
a vadászebédhez ült. — Ezerkétszáz fácánt lőt-

tem én magam; valóban szép rekord.
Auguszta királyi hercegnő is büszke a mai
nap eseményeire. Ő maga ötszáz fácánt kerített teritékre, mig Henrik porosz herceg (Vilmos császár öcscse) hétszázat, Kóburg Ferdinánd pedig, talán udvariasságból a vendéglátó
sógora iránt, csak félannyi szerencsével dolgozott, mint József királyi herceg.
Estefelé még jobban megered az eső, később
pedig havazik. Nagy, prémes bundákba takarva,
lábzsákokkal fölszerelve, mintha csak január
lenne, érkezik haza az előkelő vadásztársaságÁtfázva és összetörve, de azért jókedvűen'
mert a vadászembert a törődés nem bántja.
Az egyik kocsiból egy atlétatermetü ur ugrik
le. Ötven éves lehet, de olyan friss és elasztikus, mintha harminc éves lenne. Érdekes
'
i
napbarnitotta arca ós napbarnitotta, teljesen
kopasz koponyája van, amelyet erősen csapdos
a sürü, téli, havas eső. Vécsey báró, József
királyi herceg régi vadásztársa, aki évtizedek
óta nem viselt kalapot a fején. Télen-nyáron
födetlen fővel jár és sokszor megesik, hogy
kopasz fejére fagy az eső. Este nyolc órakor
mire ón fölértem a kastélyhoz, már vacsoránál
ült a társaság ós mint nekem egy udvari tiszt
mondotta, széles jókedvvel és hangos pohara,
zás közben, eltart az éjféli órákig.
Az érdeklődés központjában természetesen
Henrik porosz herceg, a német császár öcscse
áll, akivel nem is lett volna érdektelen egy
kis újságírói beszélgetés. Ezer módja van an-
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nak, hogy az ember miként jusson egy interv_
juhoz, de itt még az ezeregyedik, a legegyenesebb és a legegyszerűbb sem használt. Nem
tudtam a fenséges ur színe elé jutni. Egy egész
sereg lakáj siirög-forog a főhercegi lakban,
valamennyinek a mellét arany érdemkereszt
díszíti és így könnyen eligazodik az ember
azon, hogy melyik köztük a legmagasabb rangu_
Annak legtöbb érdemrendje van. Ahoz fordulok
és kérem, vezetne Libits Adolf udvari tanácsos elé.
A jó ember megkérdezi, mit akarok és mikor megtudja, mi járatban vagyok, a csodálkozás hangján szól:
— Igazán sajnálom, hogy elfáradt ide uraságod,
de most nem zavarhatjuk a fenséges társaságot. Rossz néven vennék ós nekünk nagyon
kellemetlen lehetne.
Belátom, hogy igaza lehet a maga szempontjából, de annyira mégsem tisztelhetem a
tiszteletreméltó parancsot, hogy egyebütt ne
érdeklődjem a kiváló vendég iránt, aki rövid
itt
« tartózkodása alatt máris népszerű lett.
— Nagyon joviális ember a porosz fenség, —
mondja az ón emberem, — jókedvű ós közvetlen. Nincsen benne semmi ceremóniás vonás.
A lakását is a legegyszerűbben kellett berendezni. Egy rézágy, egy vörös plüssel bevont
kerevet, két szók és egy asztal, ennyi az egész.
Szenvedélyes vadász. Tegnap este tizenegy órakor feküdt le ós az ágyban jutott eszébe, hogy
az a vadász, aki mellette állott, nem megfejelő. Azonnal intézkedett, hogy mára másik
foglalja el a helyét. Tegnap este mulatni akartak a fenséges urak. Már itt is volt a cigánybanda Gyuláról. A porosz herceg azonban megtudta, hogy Auguszta főhercegnőnek fáj a feje
ós nyomban lemondott a mulatságról. Gyöngéd
családfő, ez látszik abból is, hogy naponta
többször küld sürgönyt feleségének, családjá"
nak. Holnap nagy bucsu-mulatság lesz a kas.
tólyban, mert holnapután reggel elutaznak a
fejedelmi vendégek József királyi herceg tapol"
csányi vadászterületére.
Még egy érdekes momentum a kisjenői
szezsurból. Amikor a főhercegi család Kisjenőn
tartózkodik, a csendőrség föladata is megsokszorozódik. Éber figyelemmel kell őrködnie a
habsburgi hercegek biztonsága fölött. Most a
kastélyban a csendőri szolgálatot Kossuth
Ferenc unokaöcscse, Kossuth Kálmán csendőrhadnagy teljesiti.
M e x i k ó f o r r a d a l m a . Newyorkból
t i k : Mexikóból

nagyon

komoly

hirek

jelenérkez-

nek. A forradalmat egységesen szervezik.
Az Egyesült-Államok kormánya Diaz elnök
pártján van. A texasi állami és katonai
hatóságok azt a szigorú utasítást kapták,
hogy a forradalmároknak amerikai területre való átlépését minden áron megakadályozzák. Madero
fölkelővezér szigorúan
meghagyta, hogy az idegenek tulajdonát kím é l j é k . A mozgalom

gyorsan

terjed

észak

félé. Madero parancsot adott, hogy csapatai
Tornero ellen vonuljanak, ahol sok német
alattvaló lakik. Trevino tábornok két ezreddel a fölkelők
ellen indult és legközelebb

nagy

csata

várható.

—

New-

yorkból jelentik: Mint Mexikó városából
jelentik, vasárnap az egyik forradalmár lakásán elhatározták majdnem valamennyi
főbb hivatalnok, valamint az Imparial
kiadójának
legyilkolását.
Kihuahuában
a
harc délután tovább
folyt.
Matamoroszból érkezett jelentés szerint tegnap este
Kabargo utcáin több embert megöltek. —
Londonból jelentik: A Reuter-ügynökség a
mexikói zavargásokról Newyorkból a következőket jelenti: Torreóban, ahol modern
fegyverekkel

fölszerelt

mintegy

ezer

forradal-

már több órán át valóságos golyózáport zúdított a kormány hiveire, igen nagy az áldozatok száma. Sok munkás hir szerint a
forradalmárokkal tart. A tisztek nem bizhatnak katonáikban, mert ezek nagyrésze gonosztevő, akiket börtön helyett a hadseregben helyeztek el. Délben katonacsapat érkezett Parralba, elűzte a forradalmáro-

kat, akik közül nyolcat
erősítette a sztratégiailag

megölt és megfontos pontokat

A perrendtartás. A képviselőház az éjszaka
létrejött kompromisszum alapján ma elintézte
a pörrendtartás vitás szakaszait is. Az igazságügyi bizottság közreműködése nem vált
szükségessé. Mikor ma reggel Székely Ferenc
igazságügyminiszter a képviselőház folyosóján
megjelent, a munkapárti képviselők hozzátódultak s üdvözölték a vitás kérdés szerencsés
megoldásáért. A miniszter aztán a függetlenségi képviselőket kereste föl s a többi módosításairól beszélgetett velők. A pörrendtartás
részletes tárgyalása, ámbár nagy gyorsasággal
halad, eltart egy-két napig, mert a javaslat
hétszázkilencvenkét szakaszból áll s minden
szakaszt külön föl kell olvasni s külön kell
megszavazni.

Az angol válság.
(Saját tudósttónktól.) Az angol felsőház konzervatív pártja nevében lord Lansdowne szerdán határozati javaslatot terjesztett be, amely"
nek legfontosabb pontja az, hogy a peerek
bizonyos biztosítékok mellett lemondanak arról
a jogukról, hogy a pénzügyi javaslatokat viszszautasithassák.
Ez a felsőház konzervatív pártjának teljes
visszavonulását jelenti ugyan, de azért még.
sem változtat a helyzeten, mert Lansdowne
indítványa későn jön. A mostani egész válság
s a felsőház reformjának követelése tudvalevőleg amiatt tört ki, mert a felsőház tavaly
őszszel visszautasította az alsóház által megszavazott büdzsét. Majdnem százötven óv
óta nem volt erre példa s részint a szokásj
részint pedig alsóházi határozat állapította
meg azt, hogy a felsőháznak az alsóház által
már megszavazott büdzsét leszavaznia nem
szabad. Minthogy az alsóház a büdzséjavaslatban adóreformot is megszavazott, amit a
lordok magukra sérelmesnek tartottak, a százötven éves szokással szakítottak s a büdzsét
leszavazták. Mikor visszakerült a javaslat az
alsóházhoz, ott heves támadásokat intéztek a
felsőház ellen. Asquith miniszterelnök hivatkozott a százötven éves gyakorlatra s a Gladstone miniszterelnöksége alatt hozott alsóházi
határozatra, mely csakis formális jelentőségűnek mondja azt, hogy a pénzügyi törvények
a felsőház szavazata alá is terjesztetnek s
kizárólagos jogot követelt az alsóház számára
a büdzséjavaslat és egyéb pénzügyi javaslatok megszavazására. Kijelentette egyben a
miniszterelnök, hogy most a büdzséjavaslat
másodszor is fölterjesztetik a felsőház elé s ha
azt a lordok ismét leszavazzák, akkor a képviselőházat föloszlatja s a választók elé a
felsőház vétójoga eltörlésének programjával
fog lépni.
A lordok azonban nem ijedtek meg ettől a
fenyegetéstől, a büdzsét másodszor is visszautasították, Angliát eksz-lekszbe kergették s
ugyanaz a lord Lansdowne, aki most maga
tesz indítványt a felsőház vétójának eltörlésére, akkor a legridegebben foglalt állást
a kormány ellen s minden olyan törekvés
ellen, mely a felsőház alkotmányos jogait a
legcsekélyebb mértékben is korlátozná.
Erre Asquith miniszterelnök föloszlatta a képviselőházat. A kormány és pártja egyenesen
azzal a programmal ment a választási küzde.
lembe, jelentse ki az ország, hogy a felsőház
vétójogát el kell törülni s hogy a büdzsé ós
egyáltalán a pénzügyi törvények megállapításába a felsőháznak semmi befolyása ne legyen
A választásokon ez a program száztizenhét
szótöbbséggel győzött, mert ekkora többséggel
került VÍSSZA a kormánypárt.
Ettől az eredménytől a lordok megijedtek
Mikor a büdzsé és az adóreform ez óv tavaszán újból eléjük került, ismét lord Lansdowne
volt a konzervatív lordok szónoka s ő volt az,
aki most már a büdzsének és az adóreform-

nak elfogadását ajánlotta és pedig azzal az
indokolással, hogy „a nép akarata a választásokon megnyilvánulván, a felsőház meghajol
az előtt s a javaslatot megszavazza."
Minden más ország kormánya ezzel a félgyőzelemmel megelégedett volna. De az angol
miniszterelnököt a lordok engedékenysége nem
tévesztette meg, hanem minden időre megakarván törni a mágnások hatalmát, tovább
is ragaszkodott ahoz, hogy a felsőház reformáltassók, még pedig ugy, hogy soha többé az
alsóházzal ilyen konfliktus föl ne merülhessen.
Minthogy pedig ennek egyedüli garanciáját a
vétójog eltörlésében látja, tehát a felsőház
vétójogát el kell törülni.
Még a tavaszszal s egész nyáron a lordok
nem hitték, hogy Asquith és a liberális párt
komoly támadást merjen indítani a felsőház
ellen. Ép azért semmiféle reformról hallani
sem akartak. De most, hogy Asquith már a
parlament föloszlatását bejelentette s a vétójog eltörlését tűzte ki választási programul,
most mindenféle kompromisszum - javaslattal
igyekeznek a radikális reformot fölöslegessé
tenni.
Erre vonatkozik az a határozati javaslat is,
amelyet lord Lansdowne ma a lordok elé terjesztett, amely szerint a felsőház bizonyos
biztosítékok mellett lemond vétójogáról.
De ma már késő ez a lépés. Ha tavaly ilyenkor tette volna meg Lansdowne, egész Angli a
ós az egész liberális párt nagy diadalnak tekintette volna. Ma nem elégszik meg vele, a
választók elé lép s ha ezek ismét a liberális
pártnak adnak többséget, akkor törvényt fog
hozni a felsőház vétójogának megszüntetéséről.
S ha ez ellen a törvényjavaslat ellen a lordok
állást foglalnának, akkor a kormány egy peershub segélyével annyi liberális lordot neveztet
ki a felsőházba, mig végre a konzervativek
számbelileg kisebbségbe jutnak.
A harcnak tehát, melyet tavaly a lordok
jdéztek föl, addig nem lesz vége, mig a lordok teljes vereséget nem szenvednek.
L p i i d o n , november 23.

Az angol választási harcokba beleszóltak a
szüffrazsettek is és a leghevesebb küzdelmet
indították meg a kormány ellen a női választójogért. Az utcai tüntetések, verekedések a
tegnapi alsóházi ülés után annyira elfajultak,
hogy a rendőrség csak a legnagyobb erőfeszítéssel tudott ellentállni és százötvenhat nőt ós
vagy kétszer annyi zavargó férfit letartóztatott.
Az alsóház ülése után William Lujza arculütötte a miniszterelnököt, Bisell miniszter kalapját leütötték fejéről és a minisztert
megrugdos-

ták, aztán sürü menetben a miniszterek lakása
elé vonultak. A rendőrség mindenütt utjukat
állta ós majd minden utcakeresztezésnól tömegesen tartóztatta le őket. Estefelé kissé elcsöndesült a londoni utca, de a szüffrazsettek
később ismét hatalmas csoportokba verődtek,
Grey, Churchill,

Marcsuk

és Burris

miniszterek

lakása elé mentek ós beverték az összes ablakokat.
A rendőrség attakkal verte szót a tüntető
nőket, ismét százötvenhat nőt letartóztattak
és az egész éjszaka fogva tartották. Ma reggel
hallgatták ki őket. A legtöbbjót nagy pénzbirsággal sújtották. Azokat, akik romboltak,
verekedtek, több hónapi szabadságvesztésre is
elitélték.

Betegek figyelmébe!
Az orvosi tudomány föladata az emberi test betegségeinek leküzdése. Ez legbiztosabban elérhető egy
j gyógymóddal. Ezen gyógymóddal való kezeléssel a
legrégibb betegségben szenvedő is egészségét visszanyerheti.
Ernst Márk, az amerikai magyar orvos 40 éven át
ugy bel-, mint külföldön folytatott tanulmányozásai és
e téren szerzett tapasztalatai alapján ezen uj gyógy
móddal, — egyedül csak az általa szerves anyagokból
előállított gyógyszerekkel, — a legnagyobb sikerrel
gyógyít mindennemű külső és belső betegséget.
Rövid idő alatt bámulatos
eredmény
tapasztalható. Asthma, tüdővésznél, a sziv, ideg, gyomor,
máj, vesebajnál, elhízásnál, vérszegénység, sápkór,
sárgaság, angolkór, vizkórnát, csuz és köszvénynél,
valamint fájdalmas és szabálytalan havi bajnál, mindennemű szembetegség, nemi betegség és ennek következményei eseteiben. Orvosi tanácskozás ingyen. —
Gyógyhely iség: Szeged, Báró Jósika-utca
4.3.
szám alatti
saját házában.
— Rendelési
idő:
délelőtt 9—11-ig, délután 3—5-ig. — Ingyen rendelés
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A londoni kivégzés.
— Fölakasztották Crippen doktort. —

(Saját tudósít ónktól.) Félméteres kötélre
lógattak egy rejtélyt, egy bonyodalmas regényt, melynek Crippen doktor volt a neve.
Crippent ma reggel kilenc órakor fölakasztották. Ezzel a Crippen-ügy az emberi lehetőségek szerint a legalaposabban el van
intézve. Hogy bűnös volt-e az angol orvos,
ez még most sem bizonyos, amikor a vádlott egész bizonyosan halott.
A New-Gate szomoru londoni külváros.
Megfakult földszintes házak, fekete kerítések, piros ablakkendők: ez New-Gate. Gyári
munkások lakják. Két nevezetessége van. Az
egyik: ez a kerület küldte John Burns személyében az első szociálista képviselőt az
angol parlamentbe ; a másik : egy kopár angol park tövében áll a zord Pentonville-fegyház. A legszigorúbb, a legkomorabb angol
fegyintézet. Londonban itt akasztanak. Itt
halt meg Dingha, az indiai angol kormányzó
gyilkosa. És itt fojtották meg ma reggel
Crippen doktort.
Korán reggel megkezdődött a népvándorlás a
londoni New-Gate városrész felé, ahol a Pentonville-börtön van. I t t várta Crippen dokto r
a halálos Ítélet végrehajtását, amelynek pontban kilenc órakor kellett megtörténnie. Ezrével hömpölyögtek a nagy embertömegek, a
forgalom az egész vonalon folyton fönnakadtReggel hat órakor fölkeltette a börtönőr a
halálra Ítéltet.
— Akar valamit enni, Crippen? — kérdezte
tőle.
— Igen, csokoládét és szilvóriumot,— felelte
a delikvens nyugodtan.
Néhány perc múlva ott volt a csokoládé
meg a szilvórium. A halálraítélt jó étvágygyal
fogyasztotta el. Azután háromnegyed kilencig
Charray katolikus lelkéssszel maradt Crippen
a siralomházban. A pap az egész éjszakát vele
töltötte és imádkozott a lelke üdvösségéért,
bűnei bocsánatáért. Pár perccel kilenc óra előtt
újra megjelent a börtönőr.
— Crippen, — mondta tompán, — legyen el.
készülve utolsó útjára.
Az orvoa fölvette a télikabátját és a kalapját. Charray pap és a börtönőr kíséretében
kemény, határozott léptekkel az udvarra ment,
ahol a hivatalos személyek ós az újságírók
foglaltak helyet. Marwood hóhér intésére két
pribék megragadta Crippent és kezeit a hátára
kötötte. Ezután az akasztófa alá állították.
Ebben a pillanatban lehúzták a bitóról a fehér
leplet.
Kilenc óra . . . Egyszerre elcsöndesedik a z
egész vidék. Mindenki a Pentonville tornyára
néz, ahol lassan feltűnik egy fekete zászló. A
fogház udvarán két börtönőr kinyitja a kaput.
Most vonul be a közönség. Elől a fogház
igazgatója, egy borotvált arcú, rideg, ötvenéves
férfi,
fekete
ruhában,
cilinderben,
utána a sherif, egy orvos, három börtönőr
és hat
újságíró.
Az eső
egyre jobban
zuhog. A sikátorszerű szűk íogházudvarban
félhomály van. Megszólal a harang. Ünnepélyes, mélyen megindító pillanat. A fegyház kápolnáján kilép Coon börtönőr, aki
egész fogsága alatt Crippen mellé volt beosztva. Utána egy rettenetesen megtört ember, prémes télikabátban, kemény kalapban,
feltűrt nadrággal, a fején sűrű, fekete fátyol.
Az a hitvesgyilkos amerikai: Crippen dr,
a
kit három lépés választ el az akasztófától. Keztyüs keze bilincsbe van verve. Az akasztófa mellett, igen jól szabott zsakettben, csikós nadrágban
egy alacsony, zömök ember áll. Az a hóhér, a
világhírű Marwood mester. Mögötte két legénye,
szintén kifogástalan gentleman külsejében. A
harang folyton zug. Crippen mögött feltűnik a
pap, aki megöleli a hitvesgyilkost. A sherif az
akasztófa elé áll és fölolvassa a halálos Ítéletet. Gyorsan, hadarva. Akkor a fogház igazgatója intett a hóhérnak. Fekete pálcájával
Crippenre mutatott. A két legény átveszi az
elitéltet. Ami most következik, villámgyorsan

történt. Crippen az akasztófa alatt áll. A térde
remeg és egész testén átvonaglik valami rémes rángatózás.
Marwood a nyakára
dobja a hurkot, két legény kiránt egy sülyesztőszerü padlót,
zuhanás
és a test a mélységbe esik.

A fogházigazgató megindul, nyomában a többiek és a hóhér, két legényével, egyedül maradt
az udvaron. Crippen már halott. A kapuban
az orvos az újságírók elé áll :
— Abban a pillanatban, amikor Marwood le"
génye a padlót kirúgja az elitélt alatt, —
a delikvens halott. A hátgerincét töri ketté az
esés.

NAPIJ1IREK
Jelöltek arcképe.
Kugler Albert.
*

Bankigazgató, — és most városatyajelölt is.
Nagyon komoly városatyajelölt, mert amióta
Szegeden ól Kugler Albert, aki csak ismerj
aki csak érintkezett vele, megkedvelte és
nagyrabecsülí. Szeretetreméltó modorú, udvarias mindenkivel szemben. És határozottan
ügyes, életrevaló szellemű ember. Mondják és
minden jel arra is vall, hogy amihez eddig
hozzáfogott, az mindig sikerült. Ez pedig sokat jelent még egy hatalmas fejlődésnek induló
bank igazgatójánál is. De sokat jelent mint
városatyajelöltnél is, most, amikor szilárd elhatározássá vált a Szeged közéleti életének
vezetői között, hogy meddő vitatkozók, közhelyek és frázisok puffogtatói, szónokai helyett
komoly, iparos-, kereskedő-, tisztviselő-elemeket
bevigyenek a díszterembe, hogy irányítsák
Szeged életét ós fejlődését. A mult példáiból
láttuk és hála a sok puffogó frázisnak: be is
látta mindenki, mit jelenthet Szeged életében
az, ha megtudja válogatni városi képviselőit.
Mindenki tudja, mit jelent az, ha olyan elemek kerülnek be a városi képviselőtestületbe,
akik nem frázisok emberei, akik nem azt tekintik föladatuknak, hogy minél nagyobb
zajt csapjanak magas tenorhanggai, hogy észrevegyék a külvárosban, a kávéházakban ós
másutt, hogy: nini, megint összeszidott a nagy
ő mindenkit . . . Reméljük, az eddigi előjelekből várhatjuk is, hogy a frázisok emberei
helyett komoly, alapos, intelligens munkaemberek kerülnek be Szeged képviselőtestületébe, akik között minden jel szerint ott lesz
Kugler Albert is.
Alig néhány éve, hogy megalakult Szegeden
a Szeged-Alföldi Takarékpénztár,
amelynek
igazgatója kezdettől fogva Kugler Albert voltAzóta ennek a tekintélyessé nőtt pénzintézetnek vezérigazgatói szobájából egy nagy intel.
ligenciáju és kitűnő képzettségű bankembernek
a munkásságával gyarapodott az a produktív
munka, amelyet Szegeden kevesen végeznekKugler Albert, a legelőzókenyebb urak, a legkonciliánsabb üzletemberek egyike, abban a
forgatagban, amelyet nálunk neveznek közéletnek, nem igen vesz részt. Gazdag tudásával,
elismert szakképzettségével, kitűnő közgazdasági ismereteivel és nagy intelligenciájává1
azonban föltétlenül szükség van rá abban a
törvényhatóságban, amelyre a fejlődő váro s
egyre nagyobbodó kereteiben mindig nagyobb
stilu, tartalmasabb és hatalmasabb munka vár.
— A nagy temetés u t á n . Odesszából jelentik : Tolstoj temetése alkalmából tegnap este
nagy zavargás volt. A kozákok és a rendőrök
megszállták az összes utcákat. Több száz diák
gyászdalokat énekelve vonult végig az utcákon,
de a rendőrök korbácscsal szétverték őket. Tizennyolc diákot letartóztattak s ezeket meg nem
engedett gyűlésen való részvétel miatt ki fogják
zárni az egyetemből. A Tolstoj tiszteletére hirdetett gyűléseket a rendőrség megtiltotta. Kievben az egyetem előtt véres összeütközés volt
a rendőrök ós az egyetemi hallgatók között. Az
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utóbbiak közül többen veszedelmesen megsérültek. Egy diákcsapat gyászdalt énekelt s a
rendőrség az egész csapatot letartóztatta.
— flíégyesy L á s z l ó egyetemi t a n á r . Katona Lajos halálával megüresedett az egyetem
magyar irodalomtörténeti katedrája. A bölcsészeti kar a napokban tartott ülésén elhatározták, hogy Négyesy László magántanárt hivják
meg Katona örökébe.
— A nagybeteg b e l g a királyné. Brüsszelbó'l jelentik: Öt napja már, hogy nem evett a
nagybeteg királyné s ez annyira elgyöngitette,
hogy az orvosok komplikációktól félnek. Hétfőről keddre virradó éjjel egy pillanatig sem
aludt a királyné. A tegnapi napot mozdulatlanul töltötte ágyában, semmi iránt sem érdeklődik.
— A Petőfi-társaság matinéje. Budapestről jelentik: A Petőfi-társaság matiné-bizottsága
vasárnap délelőtt tizenegy órakor a régi képviselőház üléstermében rendezi első matinéjét,
melynek műsora a következő: 1. Petőfi-költemények, szavalja Beregi Oszkár, a Nemzeti
Szinház tagja. 2. Dalok, énekli Kordin Mariska
operaénekesnő, zongorán kiséri Dienzl Oszkár.
3. Petőfi világpolgársága, szabadelőadás Farkas
Páltól. 4. Petőfi-költemények, szavalja R. Gombaszögi Margit, a Magyar Szinház tagja. 5.
Petőfi-dalok, énekli Toronyi Gyula, a Király
Szinház tagja, zongorán kiséri Dienzl Oszkár.
— Szegeden nincs kolera. Mivel Szegeden
mindeddig nem jelentkezett a kolera, sőt gyanús megbetegedések sem fordultak elő, Lázár
György dr polgármester a szeged-rókusi vasúti
állomáson beszüntette az orvosi felügyeleti szolgálatot és Mogán Béla dr-t a további szolgálat alól fölmentette.
— A följelentett s z a b a d k a i rendőrség.
A Délmagyar ország részletesen beszámolt arról,
a szabadkai rendőrségen tőrtónt esetről, amelynek következménye az lett, hogy a rendőrség
ellen bűnvádi

följelentést tettek az ügyészségnél.

Úriasszony a följelentő, még pedig Szegeden is
általánosan ismert úriasszony, Wirth Mihály
mérnök felesége. Szegedről ebben az évben
költözött át Szabadkára Wirth Mihály, aki
Raichl J. Ferenc szegedi műépítésznek volt a
cégvezetője. A mérnököt és szép. fiatal feleségót kedvelték Szeged társadalmi életében, de
közbecsülésben éltek Szabadkára költözésük
óta a Bácskában is és nagyon sajnálatos, hogy
Myen bűnvádi följelentést meg lehet tenni olyan
város rendőrsége ellen, mint amilyen Szabadka. — Wirth Mihályné, a meghurcolt úriasszony, a följelentéshez hiven most elmondta
egyik újságírónak a merényletet. A vallomása
egyezik azzal a följelentéssel, amelyet az
ügyészség elé juttatott védője utján és amelyet egész terjedelmében leközöltünk. Érdekesnek találjuk most Wirth Mihályné nyilatkozatának leközlését:
— November 10-én délután félnégy órakor
idézést hozott hozzám egy detektív, hogy négy
órakor jelenjek meg a rendőrségen Krizse József kapitánynál. Én abban a hitben, hogy tanúnak hivnak, kocsin elmentem a kapitányhoz
Schulhof Jenő szabadkai kereskedő társaságában. Tudniillik azt hittem, hogy az ő ügyében
hallgatnak ki. Schulhof kint várt a folyosón, mig
én benn voltam a kapitánynál. Hogy a kapitány szobájában mi törtónt, as a legfölháboritóbb merénylet. A kapitány azt mondta, hogy
nyolc-tiz följelentés van ellenem, hogy én másokkal szeretkezem és hogy . . . Ó, nem is
merem ismételni. A kapitány durván beszélt
velem, de ón tiltakoztam a hitvány rágalom
ellen ós férjemért akartam küldeni. Ezt nem
engedték, hanem a rendőrorvoshoz hurcollak, hogy megvizsgáljanak. Mikor pedig ón
a férjem
nélkül nem akartam
bemenni
az orvoshoz, a detektív vissza vitt a rendőrséghez. Ott Krizse
kapitány
berántott
a szobájába ós rám ordított, hogy letartóztat és
három hétre lecsukat. Szerencsére épen ekkor
érkezett meg a férjem, aki elintézte ugy az
ügyet, hogy haza mehettem. Hallatlan, ami velem történt. De nem is hagyom megtorlatlanul ezt a gyalázatos
meghurcoltatást.
Ügyvédem, Kormányos Benő dr által beadtam
a bűnügyi följelentést. Tanúim vannak: a férjem, Schulhof Jenő kereskedő, Kovács Anna
cseléd és az 55-ös számú bérkocsis.
— A torontálmcgyei tisztviselők mozg a l m a . Nagybecskerekről jelentik: Torontál
vármegye tisztviselői Jankó Ágoston alispán
elnöklósével tegnap népes értekezletet tartottak, amelyen elhatározták, hogy a megyei tiszt-

viselőknek már törvénynyel biztosított státusrendezésének végrehajtása érdekében mozgalmat indítanak, egyben fölkérik Torontál vármegye, valamint a többi vármegyék törvényhatóságait, hogy mozgalmukat támogassák.
— A c s a n á d m e g y e! tanítóegyesület közgyűlése. Makóról jelentik: A csanádmegyei
tanítóegyesület december hetedikén délelőtt tiz
órakor tartja harminckilencedik évi rendes
közgyűlését a vármegyeház nagytermében. A
közgyűlés tárgysorozata: 1. Elnöki megnyitó.
2. Emlékbeszéd Láng István fölött. Előadó
Czirbus István igazgató-tanitó, Makó. 3. Titkári
jelentés. 4. Számvizsgáló-bizottság jelentése.
Előadó Székely Lipót igazgató-tanitó, Makó.
5. Strausz Gyula elnök lemondása. 6. Elnök,
alelnök, választmány és számvizsgáló-bizottság
választása. 7. Pályamunkák bírálása és fölolvasása. Előadó Székely Lipót, Makó. 8. Indítványok. 9. A jövő évi közgyűlés helyének meghatározása. A gyűlést megelőzőleg az elnök és
alelnök választása ügyében félkilenc órakor az
izraelita egyház dísztermében előértekezlet
lesz.
— Kisiklott gyorsvonat. Békéscsabáról jelentik : Tegnap délután a Budapest felől jövő
gyorsvonat a csabai állomás előtt kisiklott. A
kisiklás következtében a mozdony ós három
kocsi megrongálódott s a vonat nem folytathatta útját. Az épen maradt kocsikat a hót
órai esti személyvonathoz csatolták. Az utasok
közül senki sem sebesült meg. Az azonnal megindított vizsgálat kiderítette, hogy a kisiklást
helytelen váltóállítás okozta. Bencze Ferenc
váltóőr ugyanis a váltót akkor állította be,
amikor a mozdony már a másik vágányra futott be. Szemere Kálmán állomásfőnök Bencze
Ferencet azonnal felfüggesztette állásától.
— L u e g e r szobra. Bécsből jelentik: Alig
hunyta le szemeit Bécs hires polgármestere,
az osztrák keresztényszociálista lapok kiadták
a jelszót: Szobrot Luegernek! Elhangzott a fölhívás, megindult a gyűjtés egész Ausztriában,
de a szobor-bizottság csakhamar szomorú tapasztalatokat tett. Ausztria minden részéből
érkeztek adományok, csak épen Bécs nem
nagyon sietett a hála filléreivel adózni nagy
polgármestere emlékének. A bécsiek, ugylátszík,
hamar megfeledkeztek Luegerről ós még most
sincs együtt a szoborhoz szükséges összeg. A
szobor-bizottság most arra a gondolatra jutott,
hogy a bécsiek nem akarnak áldozni Lueger
szobrára, majd megszerzi ezt a pénzt — Magyarországból. A bécsi románok egyesülete fölhívást intézett a magyarországi románokhoz,
fölszólítva őket arra, hogy adakozzanak Lueger
szobrára. A fölhívás, amelyet megküldöttek az
összes magyarországi egyesületeknek, hivatkozik arra, hogy Lueger mindig barátja ós védelmezője volt a magyarországi románoknak és a
memorandum-pör idején tűntető barátsággal
fogadta a Bécsbe érkezett románokat.
— G a b y Deslys — M á n u e l k i r á l y menyasszonya. Szenzációs hirt jelentenek Párisból:
Mcmuel király legközelebb nőül veszi Gaby
Deslys varieté-énekesnőt, akibe halálosan szerelmes. Gaby Deslys már föl is bontotta öszszes szerződéseit, sőt ezek fejében jókora
bánatpénzt is fizetett. Amália királyné hiába
igyekezett fiát lebeszélni a házasságról, ő hajthatatlan maradt. A hír természetesen megerősítésre szorul, de nem lehetetlen, hogy igaz.
Utóvégre az ilyen házasságok a legjobb családokban is előfordulnak.
— K o l e r a Újvidéken. Újvidékről jelentik:
Schinnel Lajos kőmivessegéd, akit szombaton
koleragyanus tünetekkel a járványkórházba
szállítottak, meghalt. A halál okául ázsiai kolerát állapítottak meg. A hatóság már a beszállításkor a legmesszebbmenő óvóintézkedéseket foganatosította. Schinnel feleségét és két
gyermekét megfigyelés végett a járványkórházba szállították és azt a házat, amelyben
laktak, zár alá vették. A házat a rendőrség
őrizet alá vette.
— K é t tehervonat. Temesvárról jelentik: A
szomszédos kisodai állomáson tegnap este félnyolc órakor két tehervonat összeütközött. A
Báziásról jövő tehervonat beleszaladt a Temesvárról érkezett tehervonatba, mert az előbbi a
jelzőkészülék előtt nem állt meg a megállapított távolságnál. Három kocsi teljesen összezuzoclott. A báziási személyvonat nagy késést
szenvedett. Az utasokat Temesvárról kiküldött
segitővonattal továbbították.
— Antidinasztikus r ö p i r a t . Prágáiból jelentik: Az Elba melletti Lissában a rendőrség letartóztatta a nemzeti szociálista ifjúsági szer"
vezet vezéreit, akik antidinasztikus és vallás"
ellenes röpiratot osztogattak. A diákokat be"
s zállitották a jungbunzlaui kerületi fogházba
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— ¡Vem volt hazárdjáték. Több helybeli
lap tegnapi számában azt a hirt közölte, hogy
hétfőn éjjel Piliseit Béla maros-utcai korcsmájában munkások zárt ajtók mögött hazárdjátékot játszottak. A hir — amint bennünket a
korcsma tuljdonosa értesít — a valóságnak nem
felel meg.
— R e n d ő r i k r ó n i k a . Ma éjjel a rendőrség
elfogta Rózsa József huszonkét éves csavargót,
aki egy házból bemászás utján több tyúkot
lopott el.
— Olcsó b r i l l i á n s ékszerek, m ö i p a r i
t á r g y a k j u t á n y o s á n csakis Fischer Testvér e k n é l Szeged, Kárász-utca, szerezhetők be.
T Ő Z S D E .
B u d a p e s t i g a b o n a t ő z s d e . A délelőtti gabonahatáridőüzlet irányzata gyönge. Félkét órakor a
kővetkezők voltak a záróárfolyamok: buza áprilisra
11.27—11.28, buza májusra 11.20—11.21, buza októberre 10.71—10.72, rozs áprilisra 7.96—7.97, zab
áprilisra 8.29—8.30, tengeri májusra 5.65—5.66.
KésMru-üelet: 5 fillérrel nagyobb áron elkelt (50
kilogrammonként) 25.000 mm. buza. A többi termény
változatlan volt.
Вига. Tissa vidéki: 300 mm. 80 k. 23.25 К
200 mm. 80 k. 23.20 1С, 400 mm. 80 k. 23.20 K,
300 mm. 80 k. 23.10 K, 100 mm. 80 k. 23— K,
keverékes, 500 mm. 79.5 k. 23.05 K, 400 mm. 79 к
23.25 К, 100 mm. 7®Ö k. 23.20 K, 100 mm. 79 k. 23.20
K, 100 mm. 79 k. 23.10 K, 100 mm. 79 k. 23.10
K, 200 mm. 78,5 k. 23,— K, felső, 100 mm. 78 k.
22.95 K, 100 mm. 78 k. 23.— K, 200 mm. 78 k.
22.80 K, 100 mm. 77 k. 22.80 K, 100 mm. 77 k. 22.70
K, 150 mm. 76 k. 22.55 K, 100 mm. 75.6 k. 22.20 K,
keverékes.
Pestvidéki: 500 mm. 78.4 k. 23.10 K, 150 mm. 78
k. 22.90 K, 750 mm. 77 k. 22.90 K, 100 mm. 76.5 k.
21.50 K, 150 mm. 76.2 k. 22.60 K, rozsos.
Bácskai: 500 min. 76.5 k. 22.90 K.J
Fehérmegyei-. 100 mm. 78 k. 23.10 K, 150 mm. 78
k. 23,— K, 4600 mm. 76.3 k. 22.90 K.
Felső-magyarországi: 100 mm. 78.5 k. 23,— K, 100
mm. 78.5 k. 23,— K.
Erdélyi-. 1500 mm. 78 k. 22.90 K.
Boss: 300 mm. 15.50 K, 200 mm. 15.40 K, 150mm.
15.50 K, 100 mm. 15.40 К, 400 mm. 15.45 К, 300 mm.
15.40 К, 200 mm. 15.40 К, 100 mm. 15 40 К, mind
készpénzfizetés mellett, paritásra.
Zab: 150 mm. 16.50 K, 100 mm. 16.50 K, készpénzfizetés mellett.
Ujtengeri: 100 mm. 11.— K, ab Budapest, koesira.
B u d a p e s t i é r t é k t ő z s d e . Az előtőzsde iránya nyugodt volt, mert a külföldi jelentés nem buzdított. A
vezető értékek tartott áron keltek el, a helyi piacon
a jelzálog- és a magyar bank-részvényért 2—3 koronával többet fizettek. A készárupiacon élénk forgalom
mellett a forgalomban lévő értékek sorban javultak. —
Köttetett: Osztrák hitel 665.50. Magyar hitel 852.50—
853.50. Ganz-gyár 3950—3965. Athenaeum 380—383.
Leszámitolóbank 600.50—601. Jelzálogbank 506.50—
509. Rimamurányi vasmű 678. Fegyvergyár 341—350.
Déli vasút 116.25. Városivillamosvasut 395.50—397.50.
Közúti villamosvasut-részvény 748.50—749. Újlaki téglagyár 446—451. Altalános kőszénbánya 645. Hazai
bank 304—305. Magyar bankrészvény 747.50—750.25.
Kereskedelmi bank 3885. Iparbank 438. Budapesti
bank 533—537. Kőbányai sörfőzde 470. Fiumei rizshántoló részvénytársaság 3459—3465. Magyar villamos 452. Agrárbank 511.75—512. Pannónia 4750—4800.
Beocsini 737—742. Észak magyarországi 379—383.
Drasche-féle 657. Aszfalt 219—221. Atlantica 311.75.
Magyar gázizzó 775—780. Izzólámpa uj 347. Budapesti
villamos 550—555.
Délben a nemzetközi, valamint a helyi piac forgalma pangott, mert a berlini jelentés nem elégített
ki. Az értékek csekély ingadozás után tartottan zárultak. A készárupiacon délben is igen élénk üzlet
volt, de lényegesebb árváltozás egy értékben sem
volt. A járadékpiac csöndes. — Köttetett: Osztrák
hitel 665.25. Magyar hitel 852.75. Koronajáradék
91.65—91.70. Leszámítoló bank 600.50. Jelzálogbank
509—509.75. Rimamurányi vasmű 678—677.50. Osztrákmagyar államvasút 749.50. Városi villamosvasút 396.25.
Közúti villamosvasút 748.50. Gummi-gyár 493—493.50.
Hazai bank 304.50. Magyar bank 750—751.25. Agrárbank 512.50—511.75. Budapesti villamos 557. Salgótarjáni 640. István téglagyár 404. Athenaeum 382—
383. Ganz-gyár 3970-4000. Újlaki téglagyár 447—449.
Aszfalt 220. Drasche-féle 656. Fegyvergyár 346—342.
Izzó régi 351—352. Izzó uj 349.
B é c s ! b ö r z e . A mai értéktőzsdén a kötések a
következők voltak: Osztrák hitelrészvény 665.75.
Magyar hitelrészvény 852.50 Anglo-bank 315.25. Bankverein 353.50. Unió-bank 629.25. Länderbank 528.50.
Osztrák államvasút 749.50. Délivasut 115.50. Rimamurányi 677.—. Alpesi bányarészvény 769. Májusi járadék
93.10. Magyar koronajáradék 91.65. Osztrák aranyjáradék —.—. Török sorsjegy 256.75. Márka készpénzért 117.65.
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(A szivar.) Az egyik bohémlelkü szegedi családapa eddig mindig szivarral a szájában jelent
meg a kávéházban, hogy kijelentse, milyen
könnyű üres zsebbel boliémkedni. Es ma délután megtörtént a csodák csodája, az elmaradhatatlan szivar elmaradt a szájából.
— Hogy-hogy, már nem doliányzol ?
kérdezte ellenkibice.
— Te ezen persze csodálkozol, szép fiu —
mondta ez édesen.
— De mégis, hol a szivar, miért nem dohányozol, miért nem szivarozol ? — kérdezték
körkérdéssel. Végre kifakadt, majdnem sirva:
— Hagyjátok, ma ebéd előtt szívtam el az
ebéd utánit. Ha egyszer olyan veszedelmesen
drágul már a szivar is, gondoltam, megtakarítok valamit, ha néhány perccel előbb veszem
meg ós szivom el . . .
Majd hozzátette:
— Mert a mai drága világban igy kell takarékoskodni.
*

(A Mester virágai.)
Nemrég volt negyven
esztendős fordulója annak a napnak, amikor a
magyar színpad legnagyobb büszkesége, Újházi Ede, a Nemzeti Színház tagja lett. Negyven esztendő alatt nemcsak a színpad örökké
emlékezetes nagysága, hanem a budapesti élet
legkedvesebb, legdódelgetettebb embere lett. A
közönség, amely hódoló szeretettel övezi, minden alkalmat megragad, hogy ezt a szeretetét
Újházi Edével szemben kimutassa. Minden föl'épése ünnep, minden mondása szállóige. Ez a
most készül a legnagy,^ez a forró szeretet
melegebb, a legimpozánsabb ünnepségre : amikor a Mester jubileumát fogják megünnepelni.
Ugy volt, hogy októberben lesz ez az ünnep,
de akkor elhalasztották. Közben pedig, széP
c
söndesen, elérkezett az a dátum, amikor Újházi negyven esztendővel ezelőtt tagja lett a
Nemzeti Színháznak. A Mester várta, várta a
gratulációkat, — nem jött semmi. Bement vacsorázni a megszokott vendéglőjébe, ahol napnap után melléje gyűlnek a hivei. Itt sem volt
senki. Busán, egyedül ült az asztalnál Újházi
Ede. Lassan megvacsorázott. Mikor látta, hogy
c
sakugyan nem jön senki, elhatározta, hogy
egyedül fogja megünnepelni a jubileumot. Odaintette a virágárus-asszonyt, megvette az egész
készletet, aztán végigment az éttermen és
minden nőnek átnyújtott egy-egy szál virágot
. . . így jubilált a Mester, egyedül.
*

(A csúnya mesterség.) Egyik szegedi, férjes
színésznő mondotta el ezt a kedves történetet :
— Uj cselédünk jött, a dorozsmai tanyákról
való. Színészt még soha nem látott eddig, igaz,
hogy mást se igen. Nagyon érdekelt, milyen
benyomást tenne Zsuzsira egy színházi előadásEgy olyan darabhoz szereztem neki karzati
jegyet, melyben nekem szerepem van. Amikor
előadás után a vacsoraasztalhoz ültünk ós
Zsuzsi fölhordta az ételt, az uram kíváncsian
kérdezte:
— Nos, Zsuzsi, tetszett a darab V
A leány, várakozás ellenére, nem áradozott a
gyönyörűségtől, hanem ijedt
izgatottsággal
csak ennyit mondott:
— Igenis, kezeit csókolom.
És sietve kisomfordált. De újra becsöngettük.
— Megismerte a nagyságát? — faggatta a
házigazda.
— A nacscságát . . . izé . . . hogyne!
Azzal megint kisurrant. Nekünk feltűnt ez a
viselkedés. Mi lelhette ezt a, máskor beszédes;
csacska leányt? Harmadszor is vallatóra fogtuk :
— Hát azt látta — a harmadik fölvonásban
— amikor a nagysága megölelte azt az urat?
Erre már kitört Zsuzsiból a méltatlankodás:
— Nem igaz, kezeit csókolom. Nem igaz'
Nem ölelkezett! Aki ezt mondta, hazudott!

Szükségesnek láttam „a felnőttek oktatását"
ezen a ponton.
— Legyen esze lelkem ! Abban semmi rossz
sincs ! Az ugy szokott lenni! Az uram is ölelkezik — a másik darabban.
— Uuugy?
— Persze ! Ez a mesterségünkhöz tartozik.
Erre Zsuzsi hamisítatlan dorozsmai hanglejtéssel és erkölcsi fölháborodással mondta ki a
véleményét:
— No hát, csúnya

egy mesterség, kezeit csó-

kolom.

KÖZIGAZGATÁS
X IJj városi m é r n ö k . Lázár György dr polgármester a városi csatornázási osztály főnökóvó kinevezett Farkas Árpád osztálymérnök
helyébe ideiglenes városi mérnökké nevezte ki
Laszgallner Kálmán nyugalmazott államvasuti
főfelügyelőt, a szegedi üzletvezetőség volt osztályfőnökét. Laszgallner Kálmán okleveles mérnök és harminchat évi szolgálati idejének elteltével vált ki a Máv. kötelékéből. Uj hatásköre Szeged város műszaki telepeire s a közvilágításra terjed ki. A város kiváló erőt nyert
az uj mérnökben, aki még nem idős ember s mint
sportférfiu még most is szerepel. Laszgallner
Kálmán december elsején veszi át a városi
mérnökségen uj hivatalát.
x Elárverezett h á z t e l k e k . Völgyessy János
városi gazdász ma délelőtt a városi széképület
bizottsági termében, a hatóság megbízásából,
tizennégy Bihari-utcai háztelket árverezett el.
Az árverezés fényesen vált be, amennyiben a
Város a tizennégy telekért harminckétezer koronát kapott.
x Az újszeged!

villatelkek.

Újlaki

Antal

törvényhatósági bizottsági tag a közgyűlésben
indítványt terjesztett elő, hogy az ujszegedi
villatelkeket a főfasorban, a Kállay-liget felé,
mind a két oldalon meghosszabbítsák. A város
tanácsa foglalkozik ezzel a kérdéssel, a mérnökség a jelzett irányban hetven uj parcellát
elölt ki, villatelkek részére.
x Számonkérő-szék. Lázár György dr polgármester fölhívta az összes városi hivatalokat, hogy az első félévről való tevékenységi
kimutatásukat december negyedikóig terjeszszék be. Akkor összeül a számonkérő-szók és
vizsgálatot tart.
x Közgyűlések M a k ó n . Ma délután három
órakor Makó város képviselete rendkívüli közgyűlést tartott. A rendkívüli közgyűlésre két
tárgy volt kitűzve, azonban csak az egyikkel
*udtak végezni, még pedig a Deák Ferencutcai iskola épitésí költségeinek kiutalásával.
A fogyasztási adóhivatal kezelési utasítását
c
sak általánosságban tárgyalták, el is fogadták
s
a részletes tárgyalást csütörtök délelőtt kilenc órára halasztották. A szabályrendelet általános tárgyalásánál igen nagy vita volt,
amelyben Gerő Géza dr, Dózsa Ferenc dr, La-,
hatos Pál,

Dózsa Lajos dr,

Görbe Imre,

Nagy

István és Börcsök Gergely vettek részt. A délelőtti rendes közgyűlésen több állást töltöttek
be. A főszámvevői állásra nagy szótöbbséggel
Hajdú János helyettes főszámvevőt, alszámvevőnek Sterebovsky János helyettes alszám.
vevőt, adópénztárosnak Antal Miklóst, segódadótisztnek Tarjáni Sándor írnokot, írnoknak
Szabó Sándor dijnokot, számgyakornoknak Mágori Lajost választották. A tisztújító-közgyűlésen Hervay István alispán elnökölt. A kijelölő-választmány tagjai voltak: Kayser Lajos,
Madzsar
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G u s z t á v , Nagy

Károly és Lakatos

Pál.

Bizalmiférfiakul
Görbe Imre, Tokár Andor,
Szakács Márk és Diósszilágyi Sándor, szavazatszedő-küldöttségi elnökül Molnár Albertet,
a küldöttség tagjaiul pedig Berényi Józsefet és
Elek Lajost választották meg.

SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET
Színházi műsor.
November 24, csütörtök: A sasfiók, szinmü. (Páros
V3-os bérlet.)
„
25, péntek:
A balkáni hercegnő, operett.
Bemutató. (Páratlan 2/s-os
bérlet.)
„
26, seombat: A balkáni hercegnő, operett.
(Páros 3/s_os bérlet.)
„
27, vasárnap d. u.: A kard becsülete,
szinmü.
„
27,
„
este: A balkáni hercegnő,
operett. (Páratlan ll3-os béri.)
„
28, hétfő:
A három testőr, vigjáték.
(Páros 2/,-os bérlet.)
„
29, kedd:
Denevér, operett. (Páratlan
Va-os bérlet.)
„
30, szerda:
A balga szűz, szinmü. Bemutató. (Páros V3-0S bérlet.)
December
1, csütörtök: A balga szűz, szinmü. (Páratlan V3-0S bérlet.)
„
2, péntek:
A balga szűz, szinmü. (Páros »/,-os bérlet.)
„
3, szombat: Troubadour, opera. (Páratlan
V3-0S bérlet.)

„

4, vasárnap:A
muzsikusleány.
2
/s-os bérlet.)

* Az okleveles

színésznő.

A

(Páros

Délmagyar-

ország annakidején beszámolt arról a két szegedi, színházi művezetési esetről, amely megbotránkoztatta a szegedi közönséget. Először
Horváth Gizi, aztán Bója Ilonka fölléptetésével vizsgázott le Almássy Endre mint művezető, akinek ballépéseit — ugylátszik — figyelemmel kisérik nemcsak Szegeden, de a budapesti újságokban is. Például most a Budapest
jrja ezeket a sorokat:
„Eddig még nem igen volt példa rá, hogy
valaki oklevelére hivatkozzék és — bepanaszolja a sajtót. De a vidéken sok minden megtörténik, miért ne fordulhatott volna elő ez is.
Meg is történt, még pedig Szegeden. Az ottani

mennyivel inkább sokoldalú a művésznő szépsége, amelyhez a fönti kellékeken kivűl a művészi színjátszás sok, pompás alkatrészét is
sorozni kell. Itt közöljük a jelöltek névsorát
betűrendben : Békefiné Koppán Margit, Felhő
Rózsi, Fodor Ella, Kende Paula, Lendvai Mici,
Nagy Aranka, Szűcs Irón, Tóvölgyy Margit,
Várnai Janka. A kar szépei mind jelöltek,
válassza ki közülök is a közönség, ki a legszebb.
Ki a legszebb ? E nem csekély fontosságú
kérdésnek eldöntésére rendezzük a szavazást,
de sokkal demokratikusabb alapon, mint a politikai választásoknál,
az általános, egyenlő és titkos páholyonkinti
és ülőhelyek szerinti választói jog alapján,
amelybe a karzatnak is épen olyan befolyása
lehet, mint az elsőrendű támlásszékek tulajdonosainak. Egyben mégis különbözik a mi választó-rendszerünk
a demokratikus politikai
reformtól abban, hogy, mint Andrássy, mi is
helyt adunk a pluralitásnak, ami azt jelenti,
hogy mindenki többször is szavazhat, legalább
is annyiszor, ahány lap birtokában van.
A szépségverseny november huszonötödikén,
pénteken kezdődik és a Mai Színlap mindennap közli a szavazatok állását. A szavazáshoz
szükséges szavazó-jegyet a Mai Színlap pénteki
száma már a választóközönsóg kezébe adja. A
jegyet a jelölt nevére kitöltve, az ezen célra a
színház előcsarnokában fölállítandó választási
urnába kell dobni. A Mai Szinlap-ot a szépségverseny szavazójegyével együtt is a régi négy
fillérért árusítják : Békey hirlapirodája, a színházi portás, a színházi jegyszedők és a Mai
Színlap rikkancsai.
A részletekből most csak annyit árulunk el,
hogy a mi választásunk presszió és etetés nélkül való tiszta választás, amelyből bizonyára
az arra legérdemesebb fog győztesen kikerülni
és pedig a saját maga külső kvalitásaínak alapján, nem az elcsépelt közjogi alapon. Ennél a
választásnál nem fog szerepelni sem a negyvennyolc, sem a hatvanhét. Ezek az évszámok
egy kissé — vének.

* A P o l g á r i D a l o s k ö r hangversenye. A
„Szegedi Polgári Daloskör" a „Hazánk" vasúti
aki A bó'regér-ben Adél szerepét játszotta. Az dalkör közreműködésével december 3-án a
ottani lapok nem igen lehetnek az énekesnő- Tisza-szálló összes termeiben nagy dal- és
vel megelégedve, mert Bója Ilonka bepanaszolta
táncestélyt rendez. A hangverseny műsora: 1.
a sajtót a szinügyi bízottságnál. Ebben a levél- Idősb Erdélyi Sándor: Magyar népdalsorozat.
ben nem azt vitatta, hogy igazságtalanul bírál- Előadja: a Szegedi Polgári
Dalárda
ós a Haták meg, hanem azon bámult el, hogy meg zánk vasúti dalkör. 2. Selin Palmgren: Tenmerték őt bírálni, holott neki — diplomája van. gerész a szénégetők között. Finn dal. Előadja:
Hogy milyen a diploma, arról nem irnak a sze- a Szegedi Polgári
Dalárda.
3. Lányi E r n ő :
gedi lapok. Lehet, hogy ez az Oklevél nevelő- Száraz földön virág nem kél stb. Népdalfüzór.
női,. lehet, hogy kisdedóvónői, de az sem lehe- Előadja: a Hazánk vasúti dalkör. 4. Róvfy
tetlen, hogy a szinészeti, vagy a zeneakadémia Géza: Vadászkar. Előadja: a Szegedi Polgári
állított ki az énekesnő képességeiről jó bizo- Dalárda és a Hazánk vasúti dalkör. 5. Beschnyítványt. De — hiába ! — a kitűnő bizonyít- nitt: Ossian. Előadja: a Hazánk vasúti dalkör.
vány még nem bebiztosítás a színpadi sikerre, A magánrószt énekli Bálint József. 6. Gál Femint ahogy a rossz bizonyítvány sem föltétle- renc: Szent hamvak. Előadja: a Szegedi Polnül igazolja, hogy valaki tehetségtelen. Ebbe gári Dalárda. 7. Ögyek (Langer Viktor): Rábele kell nyugodnia az énekesnőnek. Ugylát- kóczi marsa. Nagy férfikar, zongorakísérettel.
szik, a szinügyi bizottság is ezen az álláspon- Előadja: a Szegedi Polgári Dalárda
és a Haton volt, mert egy okos javaslatot fogadott el: a
zánk vasúti dalkör. A magánrészeket éneklik:
sajtóban megjelent közleményekkel ezentúl nem
Vénig Gyula és Bálint József. A zongorakiséfoglalkozik. Ez nagyon helyes, már csak azért
retet ellátja Boriszák István. A karokat veis, mert a sajtó aligha törődik vele, ha a szin- zényli ifjabb Erdélyi Sándor.
ügyi bizottság foglalkozik is bírálataival."
* Szerződtetések. Zilahy Gyula a debreceni
* S z é p s é g v e r s e n y . A Mai
Színlap,
ez az
színházhoz szerződtette Falussy Istvánt, a misélelmesen és jól szerkesztett színházi napilap» kolci színház baritonistáját és Kondor Miklóst,
amelyet rövid fönnállása óta annyira megked- a pozsonyi színház tenoristáját.
velt a közönség, szépségverseny rendezését
* R e n d ő r ö k a f ő p r ó b á n . Szabadkáról
jekezdi meg pénteken. A minden bizonynyal ér. lentik: A szabadkai kerületi numkásbiztositódekesnek és izgalmasnak Ígérkező versenyt pénztár fölszólította a színigazgatót, Krémer
Sándort, hogy a személyzetét a pénztárba jeigy hirdeti meg a Mai Színlap:
Lapunk már a sziniévad elején szépségver- lentse be. Az igazgató megtagadta a kérelem
senyt hirdetett a szegedi színház művésznői teljesítését. Erre Kalmár Jenő, a szabadkai
részére. Most újból fölvetjük a
szépségver- kerületi pénztár igazgatója, a törvény értelméseny eszméjét és meg is valósítjuk azt. Most ben karhatalom kirendelését kérte, hogy a
szükséges adatokat a helyszínén szerezhesse
időszerűbbnek tartjuk a szépségversenyt, mint
be.
Tegnapelőtt épen jelmezes főpróba volt a
bármikor, mert most vannak a legmelegebb
színházi esték. Megismerte a közönség az uj színpadon, amikor Székely János pénztári tiszttagokat, megszerette őket és igy leadandó sza- viselő három rendőrrel megjelent és megkezdte
vazatával nem előlegez egyik művésznőjének a színházi személyzet kihallgatását. A hatóság
sem meg nem érdemelt dicsőséget. Azt hisz- megjelenése nagy zavart okozott, azonban kénytelenek voltak a kirendelt tisztviselőnek egyébszük, elegendő idő csaknem három hónap ahoz,
hogy megkedvelje és kegyeibe fogadja a kö- ként bemondani a szükséges adatokat. Végre
zönség az ujakat ós fölujitsa a régiekhez fű- a színigazgató megkönyörült tagjainak szorult
zött és megujult kedves emlékeit. Három hó- helyzetén és a munkásbiztositó-pénztárnak
nap elegendő a tüneményes női szépség kiis- rendelkezésére bocsátotta könyveit.
meréséhez. Mert a nő szépségéhez külső, szép,
* A koncert Z o m b o r b a n . Polgár Károly
megnyerő vonásain kivűl a kedvesség, bájos- kitűnő társulata legutóbb hozta szinre Zomság, intelligencia és okosság is hozzátartozik, borban kiváló előadásban A koncert-et, Hermann
színház

igazgatósága

fölléptette

Bója

Ilonkát,

Szegedről elköltözünk!

I n g a - , fali-, s e r k e n t ő - , 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
rendelkezésére!!

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

Weísz J. Hugó ésTársa ^ « í

w . X ^ «
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Bahr vígjátékát. A két főszerepet Bosos Gizella
és Szomory Miklós játszották. Rutinirozott
kiváló művészeknek bizonyultak ebben a darabban is. Nem volt szerepűknek egyetlen mondata sem, mit elejtettek, egyetlen mozzanata
sem, melyet elhagytak volna. A közönség meleg elismeréssel honorálta őket. A másik ellenpárt Gázon és Baródi Katalin játszották igen
jól. Somogyi Károly és H. Lévai Berta egy
öreg,parasztot és feleségét játszották elsőrangú
humorral. A színház zsúfolásig megtelt.
* Egy nagy f r a n c i a szinész h a l á l a . Párisból jelentik, hogy Gustave Worms, a tizenkilencedik század egyik legnagyobb színművésze,
meghalt. Már 1858-ban, huszonkét éves korában
tagja volt a Comédie Francaisenek. A Conservatoire tanára volt és a becsületrend lovagja.
Főkép Dumas-darabok hőseinek volt kitűnő interpretálója a színpadon, melytől már 1901-ben
elbúcsúzott.
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kell a szappan összehasonlításánál és
bevásárlásánál ügyelni. A világ egy
szappana sem éri el a
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mert az utolsó fillérig remélték, hogy a tartozásokat rendezhetik. Bizonyítékokat is hoztak föl, hogy néhány hitelezőt ki is elégi,
tettek.
A törvényszék ezt a védekezést azonban
csak részben fogadta el, mert ezzel szemben
bizonyítottnak látta azt, hogy a cégtársak
költekező életmódot folytattak. Így aztán a
csalárd bukás vádja elesett és a bíróság vétkes bukás vétsége miatt Ofner Mórt és Ofrter
Oszkárt fejenkint öt hónapi fogházra ítélte.
A vádlottak fölebbeztek a szegedi táblához,
amely ma foglalkozott ezzel az ügygyei. A
büntetőtanács az elsőbíróság indokolásával
szemben több enyhítő körülményt vett figyelembe s ezen az alapon Ofner Mór büntetésóg
egy hónapif Ofner Oszkár büntetését pedit
nyolc napi fogházra
szállította le. A védők
semmiségi panaszt jelentettek be.
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TÖRVÉNYKEZÉS
Elítélt
—

kereskedők.

Vétkes bukás.

—

(Saját tudósítónktól.) Mintegy két évvel ezelőtt Ofner Mór és Ofner Oszkár Ofner Test.
vérek cég alatt rövidáru-kereskedést nyitottak Újvidéken. Az üzlet vezetését nagy tőkével kezdték meg és néhány hónapig egyike
volt a legforgalmasabb és legvirágzóbb üzleteknek. Később pangás következett be s bár
az üzlet még mindig elég jó forgalmat csinált,
nem tudták kellő időben fedezni a tartozásaikat. A hitelezők egyre erélyesebb hangú föl8zólitó-leveleket Írogattak, de ennek sem lett
f
oganatja, mivel a cégtársak kijelentették, hogy
fizetésképtelenek s egyezkedni kezdtek a hitet ő k k e l . A hitelezők azonban ragaszkodtak a
követelésekhez, ugy, hogy a cég végül huszonhatezer korona passzívával csődbe jutott.
Az újvidéki királyi törvényszék bűnügy}
vizsgálatot indított, melynek során terhelg
adatok merültek föl a cégtársak ellen. Az újvidéki királyi ügyészség ennélfogva Ofner Mórt
és Ofner Oszkárt csalárd bukás bűntettével
vádolta és bíróság elé állította, A főtárgyaláson
a vádlottak azzal védekeztek, hogy őket rosszhiszeműség vagy más, a hitelezők megkárosítására irányuló szándék nem vezette és csak
azért jutottak olyan nagy passzívával csődbe,

§ K o n k u r r e n s e k h a r c a . Budapestről jelentik: Neumann Ignác festő a József-köruton
fényképnagyitási üzletet nyitott és erős konkurrenciát csinált Adler Mórnak, akinek szintén fényképnagyitási üzlete van a József-köruton. A két konkurrens között ádáz harc
keletkezett, mire Neumann Ignác a magyar
órások szaklapjának 1908 október 1-én megjelent számában a nyilttérben erős támadást
intézett Adler Mór ellen, azt állítván róla,
hogy veszedelmes és többször büntetett ember,
aki már többféle mesterséggel próbált szerencsét. Többek között azt állította Adlerről, hogy
kávéháztulajdonos volt a Garai-téren és itt a
tulajdonát képező Bánffy-kávéházzal is összeütközésbe került a hatósággal. Ezért a közleményért Adler Mór rágalmazási sajtópört indított a támadója ellen. Ebben a pörben már
több ízben volt kitűzve a főtárgyalás a büntetőtörvényszéken, de a tárgyalást ezideig
nem lehetett megtartani, mert a vádlott sohasem jelent meg. A mai főtárgyalásra sem jött
el, hanem orvosi bizonyítványt küldött, amelyben azt állítja az orvos, hogy Neumann beteg.
A bíróság elrendelte, hogy a törvényszéki
orvos menjen Neumann lakására és vizsgálja
meg. Ha állapotát olyannak találja, hogy a
tárgyaláson megjelenhetett volna, a bíróság a
legközelebbi tárgyalásra rendőrrel fogja elővezettetni.

KÖZGAZDASÁG
(—) Uj szerb kereskedelmi ügynökség
Budapesten. A belgrádi Politika arról értesül,
hogy a szerb kormány Budapesten uj kereskedelmi ügynökséget készül fölállítani, amelynek
vezetésére Barlovácz István volt budapesti főkonzult akarja megnyerni.
(—) A M a g y a r K ö z g a z d a s á g i T á r s a s á g
pénteken este hat és fél órakor ülést tart,
amelyen Kohányi Zoltán tengerészeti főfelügyelő értekezik nemzeti tengerhajózási politikánk föladatairól. Az előadás a társaság helyiségében (Budapest, V., Mária Valéria-utca 12.
szám) lesz.
(—) A szegedi ármentesitő-társulat december 9-én választmányi, majd közgyűlést tart
Lázár György dr társulati elnök elnöklésével.
A társulat a Fehértó hasznosításának kérdését
és a társulati hivatalnokok nyugdíjügyét fogja
tárgyalni.
(—) H i r e k a cukoripar k ö r é b ő l . Miközben
minden fogyasztási cikk ára nap-nap után
emelkedik, igazán kellemes meglepetés volt a
fogyasztóközönség számára, hogy e hónap elején a cukor ára kilónkint tizenkét fillérrel olcsóbb lett. Ez a meglepetés az idei rendkívül
kedvező cukorrépa-termés eredménye, ami a
világ összes cukoi'piacain igen jelentékeny áridézett elő. Nem lehetetlen, hogy
r edukciót
még olcsóbb lesz a cukor ára, mert csak most,
az összes statisztikai adatok összegyűjtése
után láthatni, hogy a valóságos terméseredmények az eddig ismert becsléseket tetemesen
meghaladják. Soha nem volt még hasonlóan
gazdag répatermés Európában. Ebben az évben
nyolcvan millió métermázsa cukorrépa termett.
A cukorgyárosok nem nagyon örülnek ennek a
fogyasztók számára kedves hírnek, mert az ő
üzleti hasznukat igen erősen megnyirbálják a
Cukorpiac uj konjunktúrái. Egyik hazai nagy-

9
iparosunkról, aki a cukoripar terén vezető em.
ber, beszélik, hogy tiz millió koronát vészit
ebben az esztendőben drága pénzen lekötött
répavásárlásokon.
(—) A szegedi piac. A mai hetipiac meglehetősen forgalmas volt. Különösen drága a
hus. A piaci árak a következők voltak:
Csirke párja 1 korona 80 fillértől 2—3 koronáig.
Hízott liba
1 darab 9—10 korona — fillér.
Pulyka
párja 10—11
„
—
„
Sertéshús
1 kiló
1
„
90 „
Paprikás hus
1 „
1
„
30 „
Zsír
1 „
1
„
80 „
Juhhus
1 „
1
30 „
Tejföl
1 liter
1
„
10 „
Tojás
1 darab
—
„
8 „
Marhahús
1 kiló
1
„
68 „
Paprikáshus
1 „
1
44 „
Fehér kenyér
24 „
Barna
„
20
„
Rozs
„
18—20 „
1 „
Tej
20—24 „
literje
Gyökér
10
100 csomó
Répa
10
100
„
Fokhagyma 1 méterm.
42
„
—
„
Vöröshagyma!
„
8
„
— „
Torma
1
„
58—60
„
— „
Szép káposzta 100 drb 8—10
„
— „
Kevésbé szép káposzta
100 darab
6
„
— „
(—) A földmivelésUgyi miniszter a h a l á s z a t
érdekében. A földmivelésügyi miniszter a főváros polgármesteréhez ma rendeletet küldött,
amelyben a halászat támogatását helyezi kilátásba. A rendeletben a következőket mondja:
„Az élelmiszerek drágasága mellett, az általánosan érzett nehéz megélhetési viszonyok között, a közérdeklődés mind élénkebben fordul
a halak és a halászat felé, az előbbiekben keresve azt a cikket, amely a többi élelmiszer
között leginkább lenne hivatva a fogyasztásra
szánt húsféléket helyettesíteni. Kétségtelen,
hogy a hal mint egészséges, jóízű, általánosan
kedvelt, minden más húsnál olcsóbban termelhető anyag, nagyban alkalmas erre a célra, ha
a piacon az igényeket bőven fedező mennyiségben áll rendelkezésre. Ámde az épen a baj, hogy a
mai, aránylag szűkös fogy asztás mellett jelentkező
szükségleteket sem bírjuk saját termelésünkből
kielégíteni, hanem a mutatkozó hiányt a külföldről behozott, gyakran nagyon is silány
áruval kell pótolni." A miniszter ezután hosszasabban foglalkozik a halászat előnyével és azzal,
hogy az üzem csak kevés emberi munkát igényel, igy sokkal olcsóbb s nagy előny rejlik
abban is, hogy nemcsak a meglevő vizekben,
hanem bármi más víz alá boritható területen
is űzhető. Majd igy folytatja: „Támaszkodva a
haltermelósnek a föntiekben érintett fontos ós
közérdekű hivatására, idő- és alkalomszerűnek
látom a gazdaközönség figyelmét erre a termelési ágra különösen is fölhívni. Amidőn pedig
annak fölkarolását a magam részéről a legmelegebben ajánlom mindazoknak, akik erre
alkalmas terület fölött rendelkeznek, egyúttal
megemlítem azt is, hogy az érintett közérdekű
célok szolgálatában a halgazdaságok létesülését a rendelkezésemre álló eszközökhöz mérten
anyagi támogatással is előmozdítani óhajtom.
A segélyezést részben a beruházási költségek
bizonyos hányadrészben való megtérítésével,
részben pedig a népesitéshez kívántató halanyag ötven-száz százalékának több éven át
díjtalanul leendő átengedésével tervezem." A
miniszter fölhívja azokat, akik igényt tartanak
erre a segélyre, hogy folyamodványukkal forduljanak hozzá.
(—) A g a z d a s á g i i s m é t l ő i s k o l á k tanítói.
A mezőgazdasági szakismereteknek a falusi
gazdák körében való terjesztésére néhány óv
óta gazdasági ismétlőiskolákat állítottak föl,
amelyeknek tanerőit eddig ugy képezték ki,
hogy a földmivelésügyi miniszter a közoktatásügyi miniszterrel egyetértően tizenöt teljesen
végzett ifjabb tanítót a földmivelósi iskolákhoz
beosztott, hogy azoknak alkalmuk legyen legalább az alsófoku elméleti és gyakorlati gazdasági ismereteket megszerezni s igy a kétéves kurzus elvégzése után ismótlőiskolai tanításra nyertek oklevelet. Arra való tekintettel azonban, hogy az ismétlőiskolák fölállítása
olyan tempóban történt, hogy a földmivesiskolákban kiképzett tanerők száma kevésnek
bizonyult, Serényi Béla gróf földmivelésügyi
miniszter elrendelte, hogy a tanítóknak és a
tanítónőknek külön egy-egy, internátussal is
fölszerelt földmivesiskolánál történjék a kiképzése s már a jövő évi költségvetésben gondoskodott, hogy az egyébként igy előálló nem is
nagy kiadás fedezetet találjon. Ezidő szerint
tehát két hazai földmivesiskolában történik a
gazdasági ismétlőiskolák leendő tanerőinek
szakszerű kiképzése olyan terv szerint, hogy a
földmivelő nép gazdasági kiképzése gyakorlati
téren haladjon és maradjon.
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(—) R o m á n i a i doliány A u s z t r i á b a n . Bukarestből jelentik: A romániai dohányjövedék igazgratósága szerződést kötött az osztrák dohánymonopólium igazgatóságával, melynek értelmében
Ausztria Boszniától az első évben egy millió
kilogramm dohányt fog vásárolni s további
tizenöt év alatt óvenkint két millió kilogramm
dohányt fog átvenni.
(—) Milliós tőzsdecsalás. Nervyorkban óriási
feltűnést kelt, hogy Burr Brothers alapitó-cég
tagjait letartóztatták. A cég, mely a newyorki
tőzsdén működött, körülbelül negyven-ötven
millió dollár értékű képzelt olaj-, réz-, ólom-,
horgany- és aranybánya-részvényt helyezett el.
A cégnek e szélhámos iizelme különböző országokban számos klstőkést megkárosított. A cég
prakszisa az volt, hogy nagy Ígéretekkel, de
minden alap nélkül, részvénytársaságokat alapított. Mihelyt a részvények el voltak helyezve,
az illető társaságok üzemüket beszüntették.
Felelős szerkesztő: Róna Lajos.
Lapkiadó-tulajdonos:
Béímagyarcrszág hírlap- és nyomdavállalat részvénytársaság
Nyomatott Szegeden a Délmagyarország hírlap(Í nyomdavállalat részvénytársaság körforgőgépán.

ÜZLETHELYISÉGÜNK KIADÓ.

Mélyen leszállított
árban vásárolhat
férfi fehérnemüeket, zsebkendőket,
nyakkendőket, kalapokat, ernyőket,
férfi-, női- ős gyermekharisnyákat stb.

TERAI és KOCSIS S S ^ i

SZEGED,DUGONICS-TÉRI. SZ.

1910 ríovember 2Í

Iskolai hegedűk
kitűnő 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 ű k 20 forinttól feljebb.
Iskolai és hürmnninmnlr
templomi H d U n U l U U U l U f t

az összes zenekari és inQ"
kerivelffl hangszerek, huUj szerkezetű cimbalmok

legkiválóbb
p

liangtartó szerkezettel, pedál nélkül 30

«Snt tó?^Ub.

Csokoládék
legfinomabb

forinttól

Fonográf és Gramofon

legjutányosabb Arakon. Hengerek és lemezek a v i l i i g l e g h í r e s e b b m ű v é s z e i n e k f e l v é t e l e i v e l . Dus raktár kiváló
jryártmányu u j és átjátszott z o n g o r á i k é s p l a n l n ó k b a n .
Régi zongorák és egvéb hangszerek ujakra becseréltetnek.
Z o n g o r a k S I c s S n z o intézet. T e l j e s z e n e k a r o k felszer e l é s e kedvező feltételek mellett. Tornászati éa kiizséjfi dobok
dus választékban.

Sternberg Ármin és Testvére
is. is hir. udvari liangsiergyár »létében BUDAPEST. VI!..fiátai-u!33
Képes árjegyzéket (minden cikkről külön) ingyen k ü l d ü n k , csak
meg kell irni, hogy miféle hangszerről kívántatik ;tz árjegj'ió' 5

Uránia

mtyutoom í ő z ő - é s t e j s z i n -

színházi cukorkák

Lányi János
villauyerejtt

SíéÉnyi-tér 5. telefon 596. u .
magyar
tudományos

l

i-i

Csütörtök, november 24-én, péntek 25-én és
szombat 26-án este 9 órakor:

Horuáth Mihály
¡¡II

A haditengerészet.
Három felvonásban, 170 színesen vetített képpel és számos mozgófényképpel. írták: De
Sgardelli Caesar in. kir. honvédfó'hadnagy és
Gabányi István.
Helyárak
: Fentartott hely 1 korona, első helv 8T
fillér, második hely 60 fillér, harmadik hely 30 fillér
A mozgófénykép-elűadásokra 10 százalékos kedvezményes jegyek előre válthatók.: A belvárosban: Bökey
hirlapirodában (Kigyó-utoa), Pető Ernő dohánytőzsdéjében (Széchenyi-tér), özv. Karg József né dohánytőzsdéjében (Széchenyi-tér, Zsót^r-ház), Mihályfi dohánytőzsdéjében (Iskola-utca, Kecske-trafik). " Pelsővároson: Paul Adolf fiiszerkere; k -désében (Brüsszelikörut és Dugonics-utca sarkon. Alsóvároson: Hoffmann
János üzletében (Petőfi Sándor-sugárut).

reiiielB este ¡¡ét és №nc arator,

hl Uránia íelBlotóiu

Dréher Antal

angol uri szabó
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sörfőzdéi

részvénytársaság
lőmaláfc

. t©

zavarok

0

s
p

és

hizlaló

kúráknál. I Kapható minden jobb csemege- és
füszerüzletben,

M

sör

idegesség, vérszegénység,
emésztési

kávéházakban

Brecher Albert

Szeged, Polgár-utca 11. szám.
gSS

TELEFON-SZÁM 115.
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vendéglőkben,

éttermekben és

TELEFON-SZÁM 115.

E Sí.,

LegHifoQüstalonQtib hidolaozós!

Páratlan halásu
- M

üli

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

Kőbánya.
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cukrászdájában
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Kőmaláta
sör

DELMAGYARORSZÂG

1910 november 24

Naponta friss érkezésü

Tisza Lajos-körut é s
Erzsébet-rakpart által határolt

saroktelkek
révén, építkezésekre különösen alkalmasak
#

•

és

L

mérnök és műépítész, Margit-utca 12

Ismeretséggel
biró uri
emberek

fényes

feltétlen megbízható minőségben kapható

• Kelemen-utca.

HA

be-

szerezni, ugy forduljon

Török
Zsigmond
fakereskedőhöz, K o s s u t h Lajoss u g á r u t 37. s z á m a l a t t , ahol
mindenkor elsőrendű
tűzifát,
szenet és k o k s z o t vásárolhat.

Telefon f) 16

Telefon 916

S

zínházi látcsövek legújabb mintákban, legfinomabb üvegekkel. —
Lorgnettek, szemüvegek, hőmérők,
légsulymérők, valamint minden e
szakmába vágó tárgyak, továbbá
beszélőgépek (gramofon) és a legújabb
felvételű művészP l l l l l ? ' lemezek, •• mindenmVir
nemuvonos es fuvo
hangszerek, hurok és
kellékek a legjutányosabb árakon

BRAUN JÁNOS

kaphatók

SK222

SZEGED, KÁRÁSZ-UTCA 15. SZÁM.
Javítások szakszerűen és gyorsan készíttetnek

A Szegedi Bankegyesület

Részvénytársaság

(Szegeden, a színházzal szemben, Prokisch-iéle házban, földszint), M S S M
Betéteket elfogad legmagasabb kamatozásra. K o r o n á s h e t i k ö n y v e k e t ád ki, melyek egy
koronától kezdve hetenkint fizethetők. Ezek a legalkalmasabbak a takarékosságra, de az
igénybe vett kölcsön lefizetésére is alkalmasak. F o l y ó s z á m l a - b e t é t e k e t elfogad kereskedőktől, iparosok és vállalkozóktól. Cheque-rendszer alapján. — Z á l o g i n t é z e t e t tart fönn
s ezeken kívül az összes pénzintézeti ágakra kiterjeszkedik, b e t á b l á z á s r a is adván kölcsönöket (házakra, földekre), melyeket a Ueti k o r o n á s könyvekkel is lehet t ö r l e s z t e n i .
M M M

kiadóhivatalába intézendő.

akarja

$®
gjj
® •

Telefon 128. •

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

Ajánlat

tüzelő-anyagját

$ % modern nagy s z á l l ó d áj a
0 0 elsőrendű berendezés® » sel julius elsején megnyílt

hentesáruk üzletében

Ügynökök

Szorgalmas jeligére e lap

olcsón

finom

Bors Mihály
Ugyanott több lakás kiadó.

mellékkeresetre
tehetnek szert.

•••

karlsbadi gyógysonka!
Darai
Pál
r a I a I r UI

Ezen telkeink a küszöbön álló városi
villanyos vasúti hálózatnak Tisza Lajosköruti kibővítése, úgyszintén a telkekmenti uj utcára tervezendő iparvágány

11

A kolera ueszélyére
való tekintettel a szántói savanyuviz-forrás
kezelösége elhatározta, hogy elsőrangú
baktéi'iummentes savanyuvizét rendkívül
olcsó áron bocsájtja elárusitásra. Az árak
a következők:
utántöltés:
V2 literes 32 fillér
% liter 24 fillér
1

„

„

1

„

»2

„

l6/io „ 56 „
l«/,o„ 40 „
2
„ 64 „
2 „ 44 „
Már 10 palack vételénél költségmentesen házhoz szállítom. A szántói természetes savanyuvíz B o r n a k : f ű s z e r !
Betegnek: gyógyszer!
Egészségnek: óvszer!

„Szántói" savanyúvíz főelárusitója:

RerteSZ

Gyula

Figyelem!!
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 láb^ ^ rajz után készít

Kunitzer

•

csemege-kereskedő

*

Kelemen- és Kölcsey-utca sarok

Elsőrendű kenyér ÏÏ2É2 csillárraktárral
kibővített

A Szegedi Kereskedők Kenyérgyára mint Részvénytársaság kenyértermelését már üzembe helyezte. A
nap bármely szakában szállit: kereskedőknek, vendéglőknek, gyáraknak és magánfogyasztóknak mérsékelt áron friss, feltétlenül tiszta, megbízható és
jóizü, orosházi módszer szerint készült kenyeret.

elektrotechnikai

KÁRÁSZ-UTCA

vállalatomat

7. SZ.

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

költségvetések és rajzok

díjmentesen.

Főelárusitó helye: Szeged, Polgár-utca 31.

VAJDA B E L A

gépészmérnök
elektrotechnikai
vállalatánál

Saját házában.

Telefon

Telefon

Telefon-szám 116.

802. S Z E G E D .

802.

DELMAGYARORSZÁG

12

1910 november 27

M & r

Nagyszabású iparvállalat és elsőrangú könyvnyomdai műintézet!

könyvnyomda é s könyvkötészet,
tömöntőde - A legújabb rendszerű
körforgó és gyorssajtó gépekkel,
uyyszintén a legmodernebb betű*
fajokkal g a z d a g o n fölszerelve

B

Elsőrangú munkaerők

N

ízléses kivitelben készülnek szépirodalmi művek,
báli és esketési meghívók, feltűnő falragaszok,
katonai és kereskedelmi nyomtatványok, árjegyzékek és gyászjelentések gyorsan és pontosan.
R vállalat különös súlyt fektet nyomtatványai ízléses, a mai kornak meyfelelöen való elkészítésére
H "Gélmagyarország" politikai napilap kiadóhivatala

SZEGED, KORONA UTCA 15
4 L TELEFON-SZÁM 836.

INTERURBÁN 835.

JH

