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Támadni készülnek.
A Kossuth-párt tegnapi értekezletében szó esett arról, hogy a párt offenzívába lépjen a kormány ellen. Tehát
eddig defenzívában volt. Fatális állapot
az ellenzéki párt részére, amelynek éltetője a támadás, a kritika és az ellenőrzés. Az elveszített népszerűség visszaszerzésére bizony nem alkalmas helyzet az olyan, amelyben egy pártnak a
saját kormányzati korszakának hibáit
és mulasztásait kell szépítgetnie és
mentegetnie. Ha Szentiványi Árpádot
és Apponyi Albertet ez a kellemetlen
szituáció rossz kedvre hangolja, azt mi
megértjük. Csak azt nem értjük, miért
okolják a maguk nem épen rózsás
politikai helyzetéért a kormányt és
többségét ? Ugy mondják, hogy a kormány meg a többség abból él, hogy a
koalíció hibáit fölhánytorgatja. Tévedés.
A kormány a maga világos, becsületes,
egyenes politikájából él, amely megáll
önmagában is és a koalíciós rendszerrel való összehasonlítás előnye nélkül
is elég hóditó erővel rendelkezik. A kormány és a többség a maga politikájának megvalósításán dolgozik és mi
éppen nem tapasztaljuk, hogy az elődei
hibáinak kiszinezésében keresné politikai életének további alapját.
De ezeket a hibákat és mulasztásokat a kormány és a többség minden
közreműködése nélkül a viszonyok
szülte kényszerűség időnkint fölszinre
veti amúgy is. Szolgálunk néhány példával.

A csipkebokor.
Irta Strimdberg

Ágost.

Künn, a kert kerítésén tul, állott a hatalmas csipkebokorjpiros csipkerózsákkal telve,
szertenyujtva ezer ágát, amelyek oly hajlékonyak voltak, mint a vert acélpenge.
Elrejtett, igénytelen zugából bepillanthatott a kertész ültetvényeire. Benn a kertben is rózsabokrok voltak, de egészen más
fajtából. Kicsiny, gyámoltalan bokrocskák
voltak, egyikük sem volt magasabb, mint
egy öntözőkanna. Egynéhányat ezek közül
megcsipett a dér, épen akkor, mikor gyümölcsöt hozhattak volna, raások, a nagyobb
része, terméketlenek voltak, egy tulfinomult
faj tagjai, amelyekben nem volt már erő és
csak félig nyilt gyümölcsöt adtak. A csipkebokor mindegyiket látta még a mult nyáron, amikor piros, sárga, fehér virágokkal
diszitve büszkélkedtek és most hogyan lelógatják a fejüket s milyen fáradtak, bágyadtak !
A kertész nagyon elkedvetlenedett, mikor
látta, hogy ezek az előkelőségek bizony
olyanok, mint valami rongy.
— Pfuj, milyen vértelenek vagytok, —
mondta. — Friss vért kell belétek öntenem!
És fogta az ollóját és csipkerózsákat vágott a csipkebokorról és elültette őket egy
virágágyba. Az öreg csipkebokor pedig na-
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A pénzügyminiszter törvényes kötelességét teljesítette és a jövő évi költségvetés-előirányzattal együtt előterjesztette az utolsóelőtti esztendő államháztartásának zárószámadási eredményeit. Állitható-e, hogy a mult rezsim
tendenciózus leszállítása volt a célja,
amiért ezek az eredmények történetesen
súlyosan kompromittálják a koalíciós
kormányzatot és arról tanúskodnak,
hogy az urak egy esztendőben százhúsz milliónyi deficitet hoztak a nyakunkra ?
Avagy egy másik eset. A magyardelegációban függetlenségi oldalról támadást intéztek a közös külügyminiszter ellen, amiért közjogilag helytelen
nomenklatúrát használ a monarchiáról.
Fölállott a külügyminiszter képviselője
és védekezésképen elmondta, hogy a
kifogásolt nomenklatúrát a koalíciós
kormány hagyta helyben.
Az ilyen apró kellemetlenségeken át
kell esni az uraknak, akár tetszik,
akár nem. És szépitgetpi és mentegetni
kell majd a mulasztásaikat a jövőben
is; hiába mondják ki párthatározatban,
hogy ezután az offenzívába mennek át.
A kormánynak és a többségnek nincs
és nem lehet kifogása a Kossuth-párt
offenzívája ellen sem. Ellenzéki pártnak
offenzíva a hivatása. Teljesítse hazafiasan és lelkiismeretesen. A kormány
nyilt sisakkal harcol, egyenes uton jár.
A maga többségének erejére támaszkodik politikájának megvalósításában.
Az ellenzéktől nem vár elnézést. Ha
azonban a Kossuth-párt az offenzíva

hevében, helylyel - közzel, kényszerül
majd visszahúzódni a defenzívának
kényelmetlenebb pozíciójába, ugy ennek
oka egyedül az lesz, hogy a támadás
és védekezés harci állapotát nem anynyira párthatározat, mint inkább a célszerűség, vagy épen a kényszerűség
szabja meg. Á Szentiványi Árpád lelkesítő szava ezt a harci taktikát nem
dönti el. Erre is van példa. 1904-ben
a november 18-iki ominózus szavazás
után ugyancsak ő lelkesítette a szabadelvű pártot kitartásra és a küzdelem folytatására. És az események
kényszerűsége ezt a pártot is minő
más szerepre kónyszeritette . . .
— Ezek után támadni készülünk, —
hirdetik a függetlenségi párt oldaláról.
Különösen hirdetik most, amikor a
kormány és a munkapárt egymásután
gyönyörű eredményeket mutat
föl,
egymásután valósítja meg a Ház azokat az újításokat és szükséges törvényeket, amelyeknek meg lesz az az
előnyük is a magyarországi állapotok
ujjáteremtésén kivül, hogy feledtetik a
— koalíciós állapotok emlékét. Lassankint ezek a kellemetlen emlékek még
politikai mumusoknak se lesznek jók.
Lassankint, az uj idők nyomán, mindinkább elfelejtik az emberek, hogy
volt nekünk egy koalíciónk, csinált
annyi bajt, hogy az rekord, de jó is
lett, hogy vége lett . . . Nem is csodálkozunk azon, hogy minden uj napon,
amikor uj meg uj életrevaló törvényeket, föladatokat oldanak meg, fölsziszszen a nekik szép, de minden másnak

gyon is érezte a megtiszteltetést, ami azzal
érte őt, hogy jól nevelt gyermekei lesznek
és már előre örült annak a fényes pályának, ami azok előtt áll, hiszen óvatos gondossággal fogják őket a létért való küzdelemben vezetni.
Tavasz elején kezdtek kinőni azuj csipkebokrok és a kertben élvezett gondosság
széppé és erőssé tette őket. Az anya büszkén nézegette gyermekeit és a kis testvérkék, akik szürke kövek között a mély
porban álltak, egy kis irigységgel pislantottak rájuk.
Két nyár alatt ép annyira nőttek a kis
bokrok, mint a kerítésen tul lévők négy év
alatt. A harmadik tavaszon meglátogatta a
kertész iiltetvényeskertjét. Egy ásóval kiásta
a csipkebokrokat és a gyöngéket egy halomba dobálta, ahol vérző gyökérrel feküdtek addig, mig a napsugarak szúrásai meg
nem ölték őket. Az erősebbeket szalmába
csomagolta és a vasúthoz küldte, hogy elszállítsák. Csak két bokrot hagyott itthon
és azokat átültette egy uj virágágyba.
Ezután a vérfürdő után, amelyet az öreg
csipkebokor, az anya, dobogó szivvel nézett végig, a kertész egy kést húzott elő
és levágta a két kis bokrot. Az egyiket
ugy, hogy csak a gyökerei maradtak meg
és semmi sem látszott ki belőle, a másikat
pedig közvetlenül az ágak alatt és a törzs
árván, pusztán állt ott tovább. Azután beojtotta a bokrokat. Az első vadrózsabokorba

a föld szine alatt ojtott be egy szemet, a
másikba pedig fönt a tetején.
Nemsokára behegedtek a bokrok sebei. A
nedvet az erőteljes gyökerek munkája gyűjtötte össze, a rügyek kipattantak és az
élősdi ágak örültek életüknek, azok kárára,
akik őket „saját vérükkel táplálták". A kertész pedig mindig lesben áll késével, hogy
lenyesse a vad ágakat, ha fegyelmezetlen
természetük újra ki akarna törni.
— Meg vagytok most elégedve szerencsétlen gyermekeim? — kiáltotta a kétségbeesett anya, — meg vagytok-e elégedve,
hogy előkelő társaságba kerültetek? Nem
volt-e még elég a dicsőségből, hogy olyan
semmirekellőket hordhattok a hátatokon,
akik még gyermekeik létrehozására is képtelenek?
A testvérek
pedig
gúnyosan
nevetgéltek :
— Ugy-e jól mulat az ember uri társaságban ? Olyan vagy, mint egy valódi seprünyél. És nézd meg a másikat, az meg
véka alá rejtette a világosságát.
És a föld alól gyönge hangon hallatszik a
jaj-kiáltás:
— Te nemes lovag, odafönn, nekem itt
lent kell dolgoznom napvilág nélkül és te
fölszivod a nedveket és beszeded a dicséreteket. Bocsáss csak engem egyszer szabadon. meg fogod látni, ki lesz a győztes?
De a kertész mindig ott áll az ollóval,
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követelése, mert azok teljesítése sürgős járulók-fölemelést vonna maga után, gátolná a rendes és tisztességes betegellátás biztosítását és
>gy a munkások elégedetlenségének a fokozását vonná maga után, ez pedig nem válik az
ipari termelés előnyére. Különben is a gyulai
pénztárnál az orvosi díjazás 1907-ben a bevétel hat ós fél százalékát, 1908-ban huszonnégy
százalékát, 1909. évben huszonnyolc százalékát,
1910-ben ugyanennyit tett ki s most a pénztár
vezetösége negyvennyolcezer koronát, vagyis a
várható bevételek liarminc-harminckót százalékát ajánlotta föl erre a célra s az Orvoss
(Saját tudósítónktól.) Ismeretes, hogy a gyulai zövetség követelésének teljesítése a várható
kerületi munkásbiztositó-pénztár orvosai — bevételek harmincöt-negyven százalékát emészszámszerint negyvenketten — sztrájkba lép- tené föl. Ha már most ekez vesszük a tisztvitek mintegy hat hét előtt. Követeléseik az selői fizetéseket, a kórházi költséget, a sokOrvosszövetség által fölállított ismeretes köve- szor indokolatlanul fokozott gyógyszerköltsételések és ezenkívül azt akarják, hogy a pénz- get, akkor a táppénz és szülészeti, halálozási
tár az eddigi összes orvosait tartsa meg Kottái ós fürdősegély teljesen fedezetlenül maradna.
Ármin dr kivételével, aki nem ugrott be az Az Orvosszövetség abból a a tévedésből indult
ki, hogy nem
a pénztári orvosok kérOrvosszövetségnek.
A pénztár vezetősége mindent elkövetett a dését, hanem a magyarországi orvos-kérdést
béke létrehozása érdekében, azonban ez a tö- akarta megoldatni a munkásbiztositó-pénztár
akkal. A kör- és községi orvosok silány fizerekvése az orvosok ötös bizottságának merev
álláspontja miatt hajótörést szenvedett. Ezért tését és a silány háziorvosi jövedelmeket a
a pénztár vezetősége pályázatot hirdetett a szegény munkások és a még fejlődő ipar által
betöltendő orvosi állásokra ós ideiglenesen ki- föntartott munkásbiztositó-pénztárakkal akarta
segítő-orvosokkal látja el a pénztári bete- pótoltatni. Ezenkívül olyan hatalmi k é r d é s e k e t
állított föl, amelynek teljesítése esetén a pénzgeket.
Ebben az ügyben most állást foglalt az ér- tárt teljesen kiszolgáltatnák az orvosoknak.
dekeltség. Az első érdekeltségi gyűlés szerdán Ezért a következő határozati javaslatot tereste volt Békéscsabán, a Próféta-vendéglő nagy- jeszti be :
termében, Wagner József építész elnöklete
Mondja ki a Békéscsabán 1910. november
alatt.
23-án tartott pénztári érdekeltségi gyűlés,
hogy az orvosok sztrájkja nem bir azzal az
A gyűlés termét munkások és munkaadók
erkölcsi alappal, amelynek révén a közönség
zsúfolásig megtöltötték.
szimpátiájára számithatna. Ezért fölszólítja a
A napirend előadója: Jócsák Kálmán, előadápénztár igazgatóságát, hogy amennyiben hásában kimutatta, hogy az Orvosszövetség ilyen
rom napon belül a béke a pénztár intenciói
szerint helyre nem állana, ugy az orvosi álirányú működése ártalmára van az orvosoknak;
lások
véglegeá betöltésével állitsa helyre a
munkaadóknak és munkásoknak egyaránt.
normális állapotot. Az országos pénztár igazMert az orvosoknak az az érdekük, hogy álgatóságát pedig fölszólítja, hogy — amenylandóan
vethessék
meg
ekszisztenciájuk
nyiben a belügyminiszter a községi és körorvosi inkompatibilitás kérdésében az Orvosalapját a pénztári szolgálatban, tisztességes
szövetség és egyes alispánok álláspontjára
fizetés és nyugdíj mellett. Ezt pedig egyenesen
helyezkedne, — ugy sürgőssen szervezze
lehetetlenné tenné az Orvosszövetségnek az a
meg a munkásbiztositó-pénztári körorvosi
törekvése, hogy négy éves szerződós mellett
állásokat olyan díjazással, hogy a kör- és
elaprózódjék az orvosi szolgálat.
községi orvosok jelenlegi állásukat örömest
cseréljék föl a munkásbiztositó-pénztári körA pénztárnak és a betegeknek érdeke, hogy
orvosi állásokkal.
olyan orvosaik legyenek, akiknek nem mellékes foglalkozás a pénztári foglalkozás, hanem
Egy pár hozzászólás után a határozati jaekszisztenciális érdekeik kívánják meg a beteg vaslatot egy szavazat ellenében elfogadták.
rendes ellátását. Ez pedig az Orvosszövetség Ebben az ügyben különben november 25-én
követelésének megadásával nem érhető el. A
Gyulán, 26-án Gyomán s 27-én Orosházán és
munkaadóknak pedig káros az Orvosszövetség Szarvason lesz érdekeltségi gyűlés.

rut koalíciós napokra emlékező függetlenségi párt. És — igy hirdeti kérem
-+- támadni készül. Ez az örök refrén.
Már hónapok óta támadni készül és —
nem tud. Ami igazán nem szép tőle,
szegénytől, mert igy véglegesen nekibúsulhat. Ami pedig ismét csak neki
nem használ majd.

A békésmegyei orvossztrájk.

Amint e^gy „hamis" hajtást észrevesz, levágja. Es a „valódi" hajtások nőnek és kiterjesztik virágzó ágaikat a napsütésben ;
és az asszonyok végiglépkednek egymásután a kerti uton és mindnyájan fölkiáltanak a csodálkozástól a gyönyörű rózsák
láttára.
Julius van. A kertész nem látható sehol.
Nem csikorog már facipője alatt a kerti ut
homokja. A következő napon sem mutatkoznak sem ő, sem az ollója. Lakásának
ablakai csukva vannak és ahányszor az
orvos előtt kinyitják az ajtót, mindig orvosságszag árad ki a lakásból. A kertész betegen fekszik.
— Nyert ügyünk van, — ujjongtak föl az
elnyomott vad hajtások. — Itt az egyenlőségért való küzdelem órája, küzdhetünk az
egyenlőségért kés nélkül.
— Ez a boszu órája — felelték a nemes
ágak.
— Vagy az elégtétel órája, ha ugy
tetszik.
És a vad hajtások felszökeltek a magasba.
Éjjel-nappal munkálkodtak. Fölnyultak, feltörekedtek a levegőbe, egész addig nőttek,
mig a „valódi"-aktól elvették a világosságot és maguk fogyasztották el azt, amit az
ő fáradhatatlan munkájuk amazoknak szerzett és a kiéheztetésre itélt nemesek mindinkább visszaszorultak.
— Le a vérszopókkal, le a kés uralmával!
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És a vérszopók táplálék hiányában leromlottak, hiszen maguk nem voltak képesek
táplálékot szerezni. Leveleik elszáradtak, megfulasztották őket az erőteljes munkások,
bimbóik elhervadtak ós ágaikat ellepték a
hernyók, amelyek elpusztították őket, mint
a gyermekgyilkos és zsarnok Heródest a
tetvek.
A csipkebokrok örültek a szabad életnek
és befedték magukat egyszerű, de életerős
virágokkal, amelyekben megvolt mindaz,
ami a többiekből hiányzott. Lakzit öltek a
napfényben és a holdvilágon, fogadták a
pillangók és Szent János-bogarak látogatásait, midőn egy szép, tündöklő napon a
kertész lakásának ablakai kinyíltak, az
orvosságszag megszűnt és a homok újból
csikorgott a kertész facipői alatt, amint jött
— mint mindig — kezében a késsel.
— Hah, árulók! — kiáltott föl — boszut
álltak, megölték a szegény rózsákat.
Éltek az élethez való jogukkal, a maguk
kenyerét ették és nem gyilkolták a szegény
rózsákat, hanem akaratlanul, vagy talán
akarattal halálát okozták a gazdag gyilkosoknak és mindezt a nagy kés nélkül.
Igy mormogott a szerencsétlen csipkebokor, amely egyetlen nyisszantás után
ismét földalatti börtönében találta magát,
ahol csak a kertész legközelebbi betegségére várhat, vagyis, jobban mondva, a kés
uralmának megszűntetésére.

A képviselőház ülése.
— Vita a vallási szakaszról.

(Saját

tudós Hőnktől.)

—

V é g r e egy nap, ami-

kor valamit függetlenségi pártiak javára
lehet irni. A polgári pörrendtartás tárgyalásának mai napján ugyanis széleskörű vita
indult meg afölött, hogy megkérdezze-e a
tanútól a bíró a vallását. A régi gyakorlatnak
ebben a kérdésben való ósdisága nyilvánvaló. Az igazságügyi bizottság modernebb,
európaibb álláspontra helyezkedett, a régi
gyakorlattal szakitani kívánt. Természetes,
hogy voltak, akik ál-okok fitogtatásával a
reakciós álláspont védelmére siettek. A tervük nem sikerült, mert őszintén, nyiltan és
okosan vallott szint Székely Ferenc igazságügyminiszter, vele a munkapárt zöme és
három függetlenségi párti képviselő, akiknek szavazatával az igazságügyi bizottságjavaslata értelmében nyert eldöntést az érdekes kérdés.
A mai ülésről ez a részletes tudósítás
számol be:
Berzeviczy Albert elnök negyedtizenegy órakor megnyitja az ülóst.
Hitelesitik a mult ülés jegyzőkönyvét.
Elnök bemutatja a kérvényeket, majd áttérnek a polgári pörrendtartás reformjának folytatólagos tárgyalására.
A szakaszokat egymásután, hozzászólás nélkül szavazzák meg.
Egri Béla a 194. §-nál stiláris módosítást
ajánl.
A Ház a szakaszt a módosítással fogadja el.
Jaczkó Pál a 222. §-nál védi az ügyvédeket
az ellen a vád ellen, hogy ők húzzák a porokét. A szakasz második pontjához módosítást
nyújt be.
Váracly Zsigmond nagyjából egyetért az
«lőtte szólóval, de azért jobbnak véli a saját
módosítását.
Székely Ferenc igazságügyminiszter Várady
módosítását fogadja el.
Pető Sándor az ügyvéd felelősségét szigorítaná inkább. Az egész második pontot elhagyná, mert az alpereseket nem lehet etikára
szorítani.__
Barta Ödön: De igen! Tessék csak megbüntetni őket!
Pető Sándor hivatkozik arra, hogy a vádlottaknak nem kell vallaniok, az alpereseket
pedig meg akarják büntetni, ha a tényállást
letagadják.
Polónyi Géza: Nagyon helyesen!
Pető Sándor: Ha helyes, tessék megszavazni,
de képtelenség az alperest hazudozás miatt
megbüntetni. Ilyen értelemben módosítást
nyújt be.
Márkus László Várady módosítását fogadja el.
Plósz Sándor előadó Várady módosítását
tartja elfogadhatónak, amely Jaczkó gondolatát
födi, de jobban van megszövegezve.
Jaczkó Pál módosítását visszavonja.
A Ház a szakaszt Várady módosításával fogadja el.
Cserny Károly a 306. §-nál kifogásolja az
igazságügyi bizottságnak azt a módosítását,
hogy a tanutói kihallgatása közben a személyazonosság megállapításánál nem kérdezik meg,
milyen vallású. Véleménye szerint ennek
mélyreható okai vannak. Magyarországon a
vallásnak különleges szerepe van s ezért ezt
a statisztikából kihagyni nem lehet. Indítványt terjeszt be, hogy a személyazonosság
megállapításánál a tanú vallása is megkérdeztessék.
Várady Zsigmond szerint a szakasz értelmében a bírónak joga van azt megkérdezni a tanutói, amit akar. A pörrendre nézve ma máisemmi értelme sincs a vallás megkérdezésének. Ő maga kívánná legjobban, hogy a vallás
miatt az emberek között különbség ne létezzék. Az igazságügyi bízottság szövegét fogadja el.
Sághy Gyula csatlakozik Cserny Károly indítványához. Magyarország még nincs a kultúrának azon a fokán, hogy ilyen kérdést ilyen
gyorsan lehessen megoldani. A vallás a személyazonosság megállapításánál igen fontos. Mindenki megmondhatja, hogy milyen vallású, az
nem megszégyenítő.
Zboray Miklós a vallás megkérdezésének elhagyásában tendenciát lát, mert ha csak a
személyazonosság megállapítására kell a vallás
megkérdezése, akkor nem kell a régi állapottól
eltérni.
Győrffy Gyula azt fejtegeti jogi szempontból,
hogy a tanú vallásának megkérdezése egyene-
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sen a pörre tartozik. Egész törvényhozásunk a
l'elekezetíségen alapul.
Tüdős János : Elég ba] !
Győrffy Gyula: Ha baj, tessék orvosolni, de
nem a ' pörrendtartásban. Az eredeti szöveget fogadia el.
Barta Ödön: Az elhangzott beszédekből azt
a következtetést vonja le, hogy a bírónak mód
adatik arra, hogy a tanútól ne kérdezze meg
a vallását. Módosítást nyújt be, hogy a vallást
csak a személyazonosság megállapítása céljából
kérdezzék meg. (Helyeslés.)
Székely Ferenc igazságügyminiszter: Az eredeti javaslatban benne volt. Sajnálja, hogy ilyen
széles medret vájt a vita. Reá nézve a kérdés
közönyös volt, mert minden más törvényben
benne van s ezért fogadta el az igazságügyi
bizottság szövegét. Tiltakozik az ellen, hogy a
tanú szavahihetőségét a vallásától tegyék füg# gővé. Az igazságügyi bizottság javaslatát fogadja
-j (Zaj a néppárton.)
Fölkiáltások: Halljuk az előadót!
Plóss Sándor: A felekezeti kérdés nem tartozik ide. Az eredeti szöveget ajánlja.
Elnök elrendeli a szavazást és megszámláltatja a szavazatokat. A függetlenségi részről
Tüdős János, Kovácsy Kálmán és Horváth
Gyula a kormánypárttal szavaznak.
Fölkiáltások:
Üljetek le! Hozzászámlálnak
benneteket is!

Horváth Gyula: Azért állunk!
Elnök kihirdeti az eredményt. Az igazságügyi
bizottság javaslata mellett hetvenegy, ellene
hatvannyolc szavazott.
Tehát a három függetlenségi szavazat adta
meg a vallást kihagyó szakasznak a többséget.
Elnök az ülést tiz percre felfüggeszti.
A 332-ik szakaszt Székely Ferenc igazságügyminiszter pótlásával fogadták el.
A 438-ik szakasznál Nuvák János módosítást
nyújtott be, amely szerint a felekkel szemben
délelőtt tiz óra előtt ne mondhasson ki a bíró
makacsságot. Plósz Sándor hozzájárult a módosításhoz. Székely Ferenc igazságügyminiszter pedig kijelentette, hogy az ügyviteli szolgálatban fog majd a kívánságnak érvényt szerezni.
Az 582-ik szakasznál Bosenberg Ignác a
bányabiróságok hatásköréhez egyes járásbíróságokra való átruházását kérte. Plósz Sándor
előadó hozzájárulása után a Ház a módositást
elfogadta. Az 584-től 587-ig terjedő szakaszokat,
melyek a határpörökre és a sommás visszahelyezésre vonatkoznak, szintén Bosenberg
Ignác módosításával fogadta el a Ház.
A 647-ik szakasznál a tanácskozást félbeszakították s az ülést az elnök háromnegyed
kettőkor berekesztette.
A horvát képviselők állásfoglalása.
Zágrábból jelentik: A magyar országgyűlés
horvát képviselői az este konferenciára gyűltek össze, hogy megbeszéljék, milyen állást
fognak elfoglalni a magyar kormánynyal
szemben. Heves vita folyt Khuen-Héderváry
miniszterelnök legutóbbi beszéde fölött. Harmadfél óráig tartott a tanácskozás, amelyről hivatalos közlést nem adtak ki. Már a
közelebbi napokban Budapestre utaznak a
horvát képviselők és szólásra fognak föliratkozni, hogy állásfoglalásukat jelezzék.
Küldőttséj) a kultuszminiszternél.

Nagy-

martonból ma Baán Endre sopronmegyei főispán, Simon Elemér országgyűlési képviselő,
Gerr Hugó takarékpénztári igazgató és Paics
Béla szervita-prior vezetésével huszonnégytagu
küldöttség tisztelgett Zichy János gróf kultuszminiszternél s arra kérte a minisztert,
hogy tegye lehetővé Nagymartonban polgári
iskola fölállítását. A kultuszminiszter válaszában kijelentette, hogy ismeri a helyet s a viszonyokat s rendkívül megbecsüli a német
nyelvű lakosságnak magyarosodó törekvését.
Szívesen megkezdi a tárgyalást, de a tömeges
hasonló kérésekre való tekintettel türelmet
kér. A küldöttség megnyugvással vette tudomásul a választ.
J ó z s e f k i r á l y i hercejf v a d á s z a t a . Kisjenő-

ról jelentik: József királyi herceg és Auguszta
királyi hercegasszony Henrik porosz herceggel
es Lipót bajor herceggel, valamint a vadásztarsaság többi tagjával ma reggel Budapesten
át Kistapolcsányba utaztak négy napi vadászatra. Az illusztris vendégeket rendkívül kielégítette a vadászat páratlan eredménye. De"
cember folyamán még nagyobb vadásztársaság
érkezik a királyi hercegi vadászatra Kísienöre.

Az Ehrlich-szer Szegeden.
— A z oltások eredményei. —

(Saját tudósítónktól.) Alig három hónap úti
kísérletezik az Ehrlich 606-tal Forbáth Leó di\
a szegedi munkásbiztositó-pénztár orvosa és
már is igen kedvező eredményei vannak a
gyógyításnak. Forbáth dr a gyógyításnál ta_
pasztalt hatásokról pontosan referál Ehrlich-*
nek, aki, ha az adagok elfogynak, ujabb külde.
ményeket bocsát Forbáth rendelkezésére. Az
eddig szállított tubusok „E. H. 606" jelzéssel
voltak ellátva, a legújabban küldött dobozokon
azonban ez a jelzés meg van toldva a következőképen: „Ideál E. H. 606". Ez azt jelenti,
hogy a preparátum készítése vegyileg a régi"
tői eltérő, más módon történik, amely praktikusabb és gyorsabb. A szer eddigi hatását
azonban ez az uj előállítási mód nem befolyásolja, inkább azért volt szükség a kieszelésére,
hogy az adagokat a világ minden részébe gyorsabb időközökben és fönnakadás nélkül lehessen
szállítani.
Az országban lévő munkásbiztositó-pénztárak
közül a szegedi munkásbiztositó rendelőjében
végezték az első oltásokat. Három hónappal
ezelőtt alig négy-öt ember jelentkezett. Ezeken
a bujakór annyira el volt hatalmasodva, hogy
a higany, jódkáli, vagy más eddig használt
gyógyszerek nemhogy segítettek volna, hanem
például az egyiknél a higany alkalmazása után
sokkal veszedelmesebb mértékben mutatkoztak
a bujakór roncsoló tünetei. Forbáth drtöbb ilyen
beteggel állt szemben és egyszeri Ehrlích-oltás
után egy héttel a tünetek már teljesen eltün"
tek. Azonban az ilyen, orvosi nyelven szólva
„szép" eseteknél nem igen lehetett még tapasz"
talni azt, hogy a szérumnak irtó hatása lett
volna.
Forbáth dr eddig körülbelül negyven embert,
nőt, férfit vegyest, oltott be az Ehrlich 606-tal.
A bujakórosok részére kedden, csütörtökön,
pénteken és szombaton vannak rendelő-órák a
munkásbiztositó-pénztár intézetében. Sőt For.
báth dr sürgetésére az intézet épületében
betegszobát ís rendeztek be, amilyen más vá_
rosokban még nincsen. A betegszobában rend.
szerint három beoltott bujakóros fekszik, ezek
három napig ágyban, megfigyelés alatt maradnak.
Tiz olyan embert oltottak be eddig, akik
teljesen kigyógyultak. Volt közöttük olyan is,
a
k i egyszeri beoltás után teljesen egészséges
lett. Azok pedig, akik már nagyon előrehaladott bujakórban szenvedtek, egyszeri beoltás
után négy-öt nappal már munkába állhattak,
mig a beoltás előtt nehezebb természetű munkát végezni egyáltalán nem tudtak.
Eszerint tehát a Szegeden végzett oltási kísérletekből is kétségtelenül
megállapítható,
hogy az Ehrlich 606 hatása felülmúlja az öszszes eddigi, használt gyógyszerek hatását. Az^
azonban, hogy a betegséget végkép megszünteti-e, — Forbáth kijelentése szerint — csak
néhány hét elteltével lehet megállapítani. Forbáth dr ma a kísérletekről és azok eredményéről a következőket mondotta el munkatársunknak :
— Három hónap óta végzem az Ehrlich
606-tal az oltási'kisérleteket a munkásbiztositó
rendelőjében. Eddig mintegy huszonöt-harminc
pénztári tagot és tiz-tizenöt más szegény embert oltottam be. Az oltásoknál észlelt- tapasztalataimról levélben referálok Ehrlíclinek, aki
ép most; küldött „Ideál E. H. 606" jelzésű preparátumot, miután az eddigi már elfogyott
Kétségtelenül megállapítottam azt, hogy a sze'
hatása valamennyi eddig használt, bujakórt
gyógyító szernél jobb, egyes, könnyebb esetekben föltétlenül biztos. Több olyan bujakórost
oltottam be, akik egy hét múlva teljesen kigyógyultak. Elhatalmasodott esetekről csak néhány hét múlva fogok referálni Ehrlichnek,
annyit azonban már most ís elmondhatok, hogy
munkásemberek, akiken sem a higany, sem
egyéb szer nem segített, az Ehrlích-oltás után
négy-öt nappal munkába állhattak. A beoltott
beteget három napig figyelem meg a munkásbiztositó-intézet épületében berendezett betegszobában. A megfigyelés alatt álló munkások igen
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olcsó pénzért kaptak ellátist. Üdvös volna, ha a
mis városokban lévő munkasbiztosító-intézetek
¡s ilyen megfigyelő-betegszobákat létesítenének.

A följelentett
szabadkai rendőrség.
— Újra meghurcolták a letartóztatott asszonyt.—
(Saját tudósítónktól.) A Bélmagyarorszéig részletesen beszámolt azokkal az állapotokkal, amelyek — bűnügyi följelentések szerint — Szabadkán uralkodnak. Megírtuk és részletese11
közöltük azt a följelentést, amelyet Wirth Mihály mérnök felesége tett meg Szabadka rendőrfőkapitánya és egyik rendőrkapitány ellen;
akiket hivatalos hatalommal való visszaéléssel
vádol meg, mert az ügyészséghez védője utján
e
ljuttatott följelentése szerint hallatlanul meghurcolták, letartóztatták, rendőrorvosi vizsgálatra kényszeríteni akarták. Mindazért, mert
följelentést tettek az úriasszony ellen . . .
Közöltük az úriasszony nyilatkozatát, följelentését. Közöltük Szabadka rendőrfőkapitányának tapintatos nyilatkozatát. Szabadkai tudósítónk előtt pedig nyilatkozott most a följelentett Krizse József dr rendőrkapitány. Hallatlan, szavakkal el nem Ítélhető durvasággal
támad az úriasszony becsülete ellen. A nyilatkozata hemzseg olyan állításokkal, amelyek
miatt mást eddig mindig elitéltek törvényszéki ítélettel, nemcsak társadalmival, még ha
nem is rendőrkapitány támadta is meg akármilyen nőnek a becsületét. Krizse nyilatkozatát
egész terjedelmében le se közölhetjük, nem
rávaló tekintetből ugyan, hanem a meghurcolt
mérnöknére való tekintetből, akit most ujból ;
hallatlan vakmerőséggel, érthetetlen durvasággal közmegvetésre akar juttatni.

Krizse József dr szabadkai rendőrkapitány a
nyilvánosság számára többek között ezt mondotta :
— Az ügy tárgyi érdeme abban áll, hogy egy
B. B. J. nevű kereskedelmi idazó 26757. szám
alatt iktatott — sajátkezüleg irt ós aláirt —
panaszos levélben följelentette a kérdéses nőt,
megvádolván . . . A följelentés a nő nevét, lakása házszámát és az utca nevét is világosan
közölvén, polgári rendőr teljesítette a nyomozást, melynek eredménye s illetve a közvetlen
tanuk állítása szerint a gyanúsított nő férjének
távollétében állandóan
— éjjel és nappal egyaránt — férfiakat fogad, éjszakákat részben a
házon kívül tölti — férje nélkül;
a férj hazaérkezésekor a gavallérokat a lakás másik ajtaján bocsátja ki. Ennyit az idegen tanuk.
— Ezen adatok és előzmények után beidéztem a hölgyet s közöltem vele a följelentés és
nyomozás anyagát. Természetesen tagadta a
vád jogosságát, egyben kétkedésemre maga
ajánlotta föl, hogy orvosi bizonyítványt szolgáltat egészséges voltának igazolására. Tanácsomra elindult egyik közeli rendőrorvoshoz,
de — kívánságához képest — kocsin. Egy
polgári ruhás rendőrségi alkalmazott ment
vele megmutatni az orvos lakását, mert maga
nem tudta, hol van az. Az orvoshoz érve, meggondolta magát és — nem ment be, visszafordult, kérte, hogy a férjét értesíthesse. Figyelmeztettem, liogy ez meggondolatlanság lenne,
ne bántsa a férjét, nehogy komolyabb családi
kellemetlenségek okozója is legyen az eset.
Kívánsága mellett megmaradván, a férjét is
behivatta. A férj természetesen megdöbbenéssel
fogadta a hirt, de — mint maga kijelentette, a
saját érdekében — Ígéretet tett, hogy másnapra rendőrorvosi bizonyítványt ad neje egészségi állapotáról, hogy a rágalmazók ellen eljárhasson.
— Azzal a hangzatos váddal, hogy a rendőrség ártatlan leányokat meg még ártatlanabb
anyákat vonszol tisztes családi tűzhely mellől
a rendőrségre, kissé óvatosabban kellene bánni.
Igaz, hogy a kíméletlenségig szigorúan, de a
legmesszebbmenő diszkrécióval és mindig jóakaratú magasabb célzattal jár el a szabadkai
rendőrség az efajta nőkkel szemben.
Ismételjük, többek között ezeket a durvaságokat mondta Krizse József dr rendőrkapitány. A
többi durvaságai megjelentek egyik szabadkai hírlapban, de azok a nyilatkozatok olyan vakmorőok,
hogy azért ezóta bünügyi eljárást indítottak
volna az illető nyilatkozó ellen — ha nem rendőrkapitány. A durvaságai idán mindenki elhihet 1
azokat a vádakat, amelyeket ellene a közbecsülés'
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lata ellen. A színházi emberek, megsavanyodott kritikusok gúnyosan húzzák félre szájukat, némelyek őszinte irigységgel, mások leplezett megvetéssel mondják ki a szigorú szentenciát: Kókler!
De a kóklert szereti a cirkuszi publikum,
André de Lorde-ot pedig még a földszint frakkos közönsége is megtapsolja. Tizenkét esztendeje mutatják be a drámáit a legkülönbözőbb színpadok; már vagy negyven — többnyire egy-kétfölvonásos — darabját adták elő,
darabonkint legalább egy — de nagyobbrészt
két-három — erőszakos halállal. Most az teszi
nevét aktuálissá, hogy Sarah Bernhardt színházában — mialatt a hatvankilenc éves gazda
ság, a Bácsmegyei
Napló:
Amerikában domborítja a tizennyolc esztendős
Jeanne d'Arc-ot — A titokzatos ember cimü
„Szabadkán
szinte arcpirító módon sértik meg
a személyes szabadságot azon a cimen, hogy a háromfölvonásos rémdrámáját játszák, amely
titkos kójelgést üldözik. Elég egy névtelen le- egy időnkint józanul viselkedő őrült történevél, egy be nem iktatott följelentés s Szabadka tét tárgyalja, meg kell adni, hogy rendkívül
ügyesen. Persze, borzalmas gyilkossággal végdetektivkara mozgósítva van. Megtörtént már
nem egyszer, hogy detektívek egész egysze- ződik ez a darab is, — a közönség pedig —
rűen ott aludtak egy ház udvarán, mert éjszaka mint lidércnyomástól megszabadultan — megkönnyebbülten tapsol a ravasz szerzőnek, aki
is lestek, nem történik-e titkos kéjelgés.
Mintha csak a szeretkezést akarnák megaka- modern Acolas-ként az emberi indulatokat
dályozni rendőri beavatkozással, olyan buzgó- tartja tömlőjében. No meg — ha így folytatja
ságot fejt ki a szabadkai rendőrség a titkos — nemsokára egy-két milliócskát is . . .
kéjelgés üldözése körül. Lehetne ennek a retteA Théâtre Michel — egy kicsiny, bájos, de
netes buzgalomnak
mélyenjáró
okait kidatni, de
igen drága és meglehetősen előkelő nívójú színegyelőre még nem tesszük azt. A szabadkai
ház, amely nemrég a Rubikont adta stílszerendőrség botránya most úgyis kikerült a város rűen, a napokban egy jónevü szerző: Francis
szük határai közül s egyik szegedi lap hasá- de Croisset „Le feu du Voisin" cimü vígjátékát
bokon foglalkozik egy esetével. A sok-sok ha- mutatta be. A „Szomszéd tűzhely" azt akarja
sonló eset közül ez az egy k i j u t o t t a nyilvábebizonyítani, hogy a legkomolyabb és legernosság elé s talán sordínót tesz a rendőrség kölcsösebb asszony sem képes egy csinos férfiüldözési buzgalmára. Mert ma az a helyzet, arcnak ellentállani. Adva van egy kívánatos
hogy a szabadkai
rendőrség
jogosultnak
érzi
özvegy, egy minden jó tulajdonsággal megálmagát a gyermekei mellől elvinni az anyát,
a
dott úriember, az asszony vőlegénye ós egy
szülei köréből kihurcolni
a leányt.
Nem kell
szomszédban lakó fiatal, ostoba és franciául
hozzá más, csak egy valódi, vagy fiktív följe- alig pár szót makogó angol. Az asszony erélentés s jön a detektív, a fiatal kapitány kíván- lyesen utasítja vissza vőlegénye szenvedélyes
csian faggat, a szegény meggyanusitottat de- közeledését, habár ez, szegény, alig bírja kitektív kiséri a rendőrorvoshoz, következik a várni a közeli esküvöt ; megjelenik azonban a
meztelenre való vetköztetés, vizsgálat s a z t á n a
kis hülye angol fiu, aki, miután öt percig hiába
rendőrség esetleg pardont kér. Előbb azonban
kereste a szótárban a mondanivalóját, szó
tönkreteszi egy család becsületét, földúlja sok
nélkül megöleli a hevesen tiltakozó asszonyt.
ember boldogságát. Ha valamelyik meghurcolt, Aztán mégegyszer és végül mégegyszer . . .
vagy a családja nem retteg s följelentést tett amikor is tehetetlen áldozata végre megadja
a rendőrség ellen, ennek sincs semmi foganatja. magát szomorú sorsának. Ez — szigorabbak
Az ügyészség konstatálja, hogy legföljebb túl- kedvéért — Sorrentóban történik. Az esküvő
buzgóság történt, de büntetendő cselekmény előtti napon azonban párisi lakásán is meglánem."
togatja az angol Adonis az asszonykát és a
találkozás vége persze csók lesz, természeteEddig szól a szabadkai újság megjegyzése^ sen abban a pillanatban, amikor a vőlegény
Ilyen súlyos vádat az utóbbi időben egyetlen belép. Az asszony bevall mindent, kisül az is,
egy magyarországi város rendőrsége ellen se hogy az angol újdonsült és szerelmes férj, a
tettek. És Szabadkán mégis nagyon elégedet- felesége lenn várja ós ide csak búcsúzni jött.
A vőlegény nemesszivü, megbocsájt a nőnek
lenek ez^el a vivmánynyal . . . Ami nem is
mindent, még azt is, amit a közönség nem
csoda.
értett meg és — függöny. A színészek kitűnően játszottak, tapsoltak hát nekik és udvariasságból a szerzőnek is, akinek első morálja
mellé másodiknak talán azt is hozzá lehetne
tenni, hogy: Aki mer, az nyer !
ben élő, szerencsétlenné

tett, vakmerően

meggya-

núsított úriasszony tett, amikor a megtorló lépé.
sekért könyörög. Krizse József dr rendőrkapitány
nyilatkozata olyan, amely közmegvetésre juttat
egy uriasszonyt, olyan, amilyennek elhangzását szigorú büntetőtörvénynyel védi a magyar
igazságszolgáltatás. Sajnálatos, hogy uriasz"
8 zonyt rendőrség vádolhatott meg nyilvánosan
¡gy, de nem sajnálatos, hogy a legszigorúbb
megtorló lépéseket végre megtették a rendőrkapitány ellen, akiről és a rendőrségről, legújabban, ma ezeket irja az egyik szabadkai új-

SZÍNHÁZMŰVÉSZET
Színházi műsor.

November 25, péntek:
„

26, szombat:

„

27, vasárnap

„

27,

„

28, hétfő:

„

29, kedd:

„

30, szerda:

December

„

1, csütörtök:

„

2, péntek:

„

3, szombat:

„

4, vasárnap:

A balkáni hercegnő, operett.
Bemutató. (Páratlan '/,-os
bérlet.)
A balkáni hercegnő, operett.
(Páros »/»-<№ bérlet.)
d. u.: A kard becsülete,
szinmü.
este: A balkáni hercegnő,
operett. (Páratlan »/,-os béri.)
A három testőr, vígjáték.
(Páros 2/»-os bérlet.)
Denevér, operett. (Páratlan
s
/»-os bérlet?)
A balga szűz, szinmü. Bemutató. (Páros V»-os bérlet.)
A balga szűz, szinmü. (Páratlan •/»-os bérlet)
A balga szűz, szinmü. (Páros. »/,-os bérlet.)
Troubadour, opera. (Páratlan
l
/.-os bérlet.)
A
muzsikusleány.
(Páros
»/,-os bérlet.)

A rémület hercege.
Le Prince de la terreur: ez André de Lordé
színházi neve. A rémület hercege, sőt teljhatalmú császára, aki ugy uralkodik a közönség
idegzetén, mint az orgonista a hangszer számtalan sípján. André de Lordé biztosra megy;
akkor, abban a pontosan kiszámított pillanatban fakad sírva, vagy kezd borzongva nyögdicsélni a világ legrettenetesebb és legjámborabb társaslénye, a közönség, amikor a bámulatos színpadi érzékkel ós óriási technikai
ügyességgel biró Lordé akarja. Gyönge, törékeny asszonykák sorra elájulnak, erős, bátor
férfiak merednek vértelen arccal, idegesen rángatózó ajakkal a színpadon, fönt a karzaton lázongó orditozások kelnek egy-egy antipátikusan
beállított alak minden szava, minden mozdu-

Vasadi Ottó.
* T ü n t e t é s A l m á s s y e l l e n . A Pesti

Hírlap

irja: Felhő Rózsi, noha hat év óta prímádon,
nája a színháznak, — ezt különös erényképen
jegyezték föl a szegediek — sohasem primadonnáskodott. Még csak előadást se mondott
le soha az elmúlt hat év alatt. Hozzá még
művésznőnek is elsőrangú. A szegedi közönség
A muzsikus leány legutóbbi jubiláris előadásán
szinte szívélyes tüntetés formájában

adta

tud-

tára az igazgatónak, hogy neki továbbra is
kell Felhő Rózsi. Tüntetett a szegedi közönség
olykópen, hogy az utolsó helyig megtöltötte a
színházat, azután a művésznőt a fölvonások
után virággal, babérral elárasztotta és végezetül a nevében egy karikagyűrűt is átnyújtottak neki a színpadon, jelezvén, hogy a közönség a további időkre is eljegyzi őt —
primadonnájául. Megemlítjük itt, hogy annak
jdejón egy ilyen karikagyűrűvel kedveskedett
hasonló célzattal a pesti
publikum 18
a
gyönyörű hangjáról emlékezetes
Komáromi
Mariskának, amikor a színpadtól elbúcsúzott.
* A b a l k á n i hercegnő. A színházi iroda jelenti : A nagy sikert ért uj operett, A balkáni
hercegnő holnapi bemutatóján bizonyára ép
ugy meghódítja a közönséget, mint eddig még
mindenütt, ahol szinre került. Csupa invenciózus muzsika, bájos magánszám, kettős az egész.
Azonkívül tele van tánccal. A táncokat Cs.
Horváth Irén tanította be a tőle megszokott
művészi érzékkel. Stefánia hercegnőt Nagy
Aranka játsza, Magdát Lendvay Mici, aki három nap előtt vette át a beteg Felhő Rózsitól a par excellence szubrett-szerepet. Pompás

szerep jut Zsófikában Békefinének is. Szergiuszt,
a férfi főszerepet, Sümegire osztotta ki a művezetés. Nyáray mint Blatz egy nagystílű csirkefogó alakjába önt bele sok szeretetremóltóságot. Henrik pincér szerepét pedig mintha
csak Pesti Kálmánra szabták volna a szerzők.
Szűcs Irén, Lugossy, Révész, Oláh és Virágháty
vesznek még részt az előadásban. A második fölvonás egy előkelő mulatóhelyen játszik. Ennek
teljesen uj, erre az alkalomra készített keleti
stílű díszlete van.
* Egy

vén

szinész

jubileuma.

Zombori

tudósítónk jelenti: Ritka müvészjubileum lesz
a jövő hónapban. Első fölléptónek ötvenedik
évfordulóját fogja ünnepelni Leövey József, a
kitűnő szinész, aki volt valaha a budai Népszínház, a pesti Nemzeti Színház tagja is, a
vidéki nagy színpadoknak pedig egyik legkedvesebb alakja. Az öreg ur jelenleg Polgár Ká.
roly színtársulatánál titkároskodik ós így
Zomborban lesz a jubiláris este: december
tizenötödikén. Leövey József Othellót fogja
játszani és az estének különös érdekességet
kölcsönöz, hogy Jago szerepében a jubiláns fia,
Leövey Leó, a nagyváradi színház elsőrendű
művésze, mint vendég fog föllépni. A színészvilágban, ahol Leövey igen kedvelt ós nagy
népszerüiégnek örvend, erősen készülnek a
jubileumra és jól megérdemelt elismerésben
óhajtják a jubilánst részesíteni.
* V a s s j a Selesnowa. Megírtuk, hogy Gorkij
befejezte VassjaSelesnowacimüujdrámáját, mely
legközelebb könyvalakban megjelenik. Gorkij
legújabb müve, ellentótben az első hírekkel,
nem áll semmiféle összefüggésben a mai orosz
helyzettel és a miljője egészen elüt az eddig
ismert Gorkij-müvektől. Vassja Selesnowa, a
dráma hősnője, mindent elkövetett, hogy egészséges gyermekeknek adjon életet. De a terhelt asszony minden igyekezete, íme, kárba veszett. Egyik fia púpos, a másik hülye, a leánya
az utcán futkos ós kelleti magát. Az anya kétségbeesésében a fiait egy kolostorba küldi és
mindenképen azt igyekszik megakadályoztatni,
hogy beteg gyermekekkel szaporíthassák az
emberiséget.
* Uj k o m i k u s a szegedi s z í n h á z b a n .
Heltcii Jenő, az aradi színház komikusa, a jövő
év szeptemberében eltávozik az aradi színtársulat kötelékéből. Heltai véglegesen Szegedre
szerződött le három évre, állítólag nyolc-, tizés tizenkétezer korona évi fizetéssel.
* M í i k i á l l i t á s A r a d o n . Az Aradi Képző- és
Iparművészeti Társulat rendes karácsonyi kiállítása december havában nyilik meg Aradon.
Az aradi müvésztestület a kiállításon való
részvételre átiratílag hívta meg a Magyar
Képzőművészek Egyesülete ós a Magyar Képzőmüvésznők Egyesületének tagjait.
* S z í n j á t é k . A Bárdos Artúr szerkesztésében megjelenő kitűnő színházi ós zenei revfinek e heti száma értékes tartalommal jelent
meg. A szám tartalmából, melyet Zádor Istvánnak „A testőr" jeleneteiről készített rajzai tarkítanak, a következő közleményeket emeljük ki:
Szini Gyula: Shakespeare és Balzac. Bárdos
Artúr: Színpadi problémák. Balassa Imre: A
maszk. Karinthy Frigyes: Molnár Ferenc: A
testőr.

A magyar

opera-forditás

klasszikusai.

Hisztrió: A pantonimia története. Hangversenyék : Zenekari est. Énekesek, énekesnők.
Krónika: Párisi bemutatók. „A testőr" előadása.
Kamarajátókok. Sziniakadómiai vizsga. A modern könyvtár. Uj könyvek. — Előfizetés egész
évre tizenöt, fél évre nyolc, negyedévre négy
korona, egyes szám ára harminc fillér.
A f i u m e i k o r m á n y z ó a k i r á l y n á l . Bécsből

jelentik: A király ma délelőtt hosszabb külön"
kihallgatáson fogadta Fiume kormányzóját,
Wickenburg grófot.
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Forradalom
Braziliában és Mexikóban.

majdnem valamennyi

(Saját tudósítónktól)
A mexikói forradalomnak, amely eddig is annyi vérontással járt, párja akadt Braziliában. Hir
érkezik ma arról, hogy Braziliában is forradalom tört ki. A messzi amerikai országokból jövő jelentések természetesen még
nagyon ellenmondók és a meglehetősen
sfirü cáfolatok sem engedik meg, hogy
világos képet alkothasson az ember magának a történtekről. Figyelemreméltó ós
érdekes, hogy a jelentések szerint a brazíliai forradalom megindítója a hadiflotta,
amely föllázadt és az ország fővárosát bombázza. Braziliában is ugyanazt a szerepet
játszák tehát a tengerészek, mint amelyet
a közelmúltban a török, a portugál és bizonyos tekintetben a görög tengerészek
játszottak.
Forradalom

Braziliában.

London,

november 24.

A lapok jelentése szerint Barrovba magántávirat érkezett, amely hirül adja, hogy a brazíliai hadiflotta föllázadt és Rio de Janeiro fővárost bombázza. Londoni pénzintézetek is oly
tartalmú táviratot kapnak, hogy a brazíliai
flotta egy része föllázadt.
London,

november 24.

Mint a Times jelenti, az itteni brazíliai követség kormányától táviratot kapott, amely
közli, hogy a Rio de Janeiro kikötőjében kitört
nincsen

politikai

jellege.

Egy

Dreadnonght-hajő legénysége föllázadt a tisztek ellen, a kormány azonban a mozgalmat
azonnal

elnyomta.

A

Times

hozzáteszi: Lon-

donba éjjel érkezett magántávirat szerint a
helyzet Rio de Janeiroban kritikus. Az üzleti
tevékenység megakadt.
Londoti,

november 24.

Egy itteni nagy beviteli cég tegnap délután
Rio de Janeíroból föltétlenül megbízható forrásból azt a kábel-értesítést kapta, hogy a
brazíliai flotta föllázadt és hogy a forradalom
az ország belsejében is terjed.
London,

november 24.

A riói kikötőben veszteglő hadihajók legény"
sége föllázadt és a várost bombázta. A hajógyárban lévő angol munkásoknak nem lett
semmi bajuk. A zendülés oka állítólag a zsolddal való elégedetlenség. A zendülésnek nincsen
nagyobb jelentősége. A londoni brazíliai követ
az éjjel folyamán kormányától táviratot kapott,
amely szerint egy hadihajón zavargás volt,
amelynek elnyomására a kormány megtette a
szükséges intézkedéseket. Egy másik távirat
azt mondja, hogy a hadihajók tisztjei nem
vesznek részt a zendülésben. A tisztek Rióban
v a n n a k és a zendülőkkel
gyalnak.

meghódolásukról
Londoti,

tár-

november 24.

A brazíliai forradalom oka a minisztériummal való elégedetlenség. A kabinetet ugy állították össze, hogy miatta a lakosság a legnagyobb izgatottságba jutott.

Berlin, november 24.
Magán-kábeltáviratok megerősítik azt a hírt,
hogy a brazilíai fővárosban komoly zavargás
ütött ki. Az itteni brazilíai követséghez késő
éjjelig nem érkezett jelentés.
Páris, november 24.
Itt még nem erősítették meg azt a london1
értesülést, hogy Rióban tengerészkatonák föllázadtak és a várost bombázták. Az ideérkezett táviratok szerint Braziliában a helyzet
egészen normális. Csak arról lehet szó, hogy
Fonseca marsai jelölése oppozíciót keltett s a
polgári körök nem akarnak róla hallani, mert
félnek tőle katonai karaktere miatt. Furcsa
dolog volna tehát, ha épen a katonai elemek
tennének kifogást egy katona jelölése ellen.
Mexikó véres napjai.
Newyork,

november 24.

Itt tegnap az a hír volt elterjedve, hogy a
mexikói köztársaság elnökét, Diaeot, a forradalmárok

eddig

meggyilkolták.

lehetetlen

volt,

E hír

megerősítése

mert a forradalmárok

i

távíróvonalat

elpusztítot-

ták. Egy másik hir szerint a forradalmárok egy
katonai vonatot fölrobbantottak s ez alkalommal háromszáz

mozgalomnak
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katona

vesztette el életét.
Newyork,

november 24.

A mexikói forradalmi mozgalomnak nagyon
komoly jellege van. Az északi tartományokban
ís nagyon válságos a helyzet. Orieábából jelentik, hogy a forradalmi csapatok sok erőszakosságot követnek el. Azt is jelentik, hogy sok
indus törzs fölkelésre készül. Madero fölkelő
vezér Koahuila tartományban van ezer fölkelő
élén és hadereje folytonosan szaporodik. Csihuahua városban és más helyeken véres harcok folynak, Pacsiohában plakátok vannak a
falakon, amelyekben fölszólítják a lakosságot,
hogy

Diaz

elnököt és amerikai

barátait

öljék

meg. A főváros nyugodt ugyan, de az izgatottság egyre fokozódik. Lovascsapatok cirkálnak a
város utcáin. Mataoban a csapatok egy része
átpártolt a forradalmárokhoz.
London,

november 24.

A mexikói pénzügyminiszter, akit a Mexikóban állítólag kitört forradalom terjedelméről
megkérdeztek, a következő távirati választ
a dta: A szóban lévő kábeljelentések képtelenül
fuleottak. Torronban és környékén zavargás
volt, de ez egészen jelentéktelen és a kormány ura a helyzetnek. Egyáltalában nem igaz,
hogy akár egyetlen katona is a fölkelőkhöz pártolt volna át s hogy Csihiahua vagy Puebla várost az a veszedelem fenyegeti, hogy a zavargók kezébe jut. A kormány távirati összeköttetésben áll az egész országgal és a külfölddelA helyzet nem nyugtalanító. Az egyetlen aggasztó
jelenség a rosszakaratú forrásból származó
szenzációs, de alaptalan táviratok tömege, amelylyel a külföldet elárasztják.

Az 1911. évben a kiadás az előző évvel összehasonlítva 80.60 millió koronával, a bevétel
143.08 millió koronával emelkedett. E két szám
a legpregnánsabban jellemzi a javaslatot, amenynyiben a kiadás emelkedése meghaladja a normális mértéket, a bevétel pedig rendkívül
nagyra van előirányozva. Az államhitelnek
az állami kiadás céljaira szükséges fölhasználását illetőleg egyrészt ólt a kormány azzal a
meghatalmazással, amely már az államadósság
unifikálására vonatkozó 1867. évi törvényben
ki van mondva és amelynek alapján az általános államadósság (sorsjátékkölcsönök) törlesztésére szükséges pénzösszegeket járadékkibocsátás utján szerezheti meg, másrészt fölhatalmazást kellett kérni több mint százharmincöt
millió koronát tévő hitelműveletre államvasuti
beruházások céljaira.

Mit csinál Jánossy és Vojtha?
— Riport a gyűjtőfogházból. —-

(Saját tudósítónktól.) Háromemeletes, óriási
területen fekvő épület a fővárosi gyűjtőfogház,
melyet szép, parkszerű kert övez. Amint a hatalmas rácsoskapun belépünk, hosszú folyosóra
érünk, hol az igazgatósági iroda és a fogház
egyéb hivatalai vannak.
Azok, kiket a sors bizonyos időre idevetett,
három osztályban vannak elhelyezve. A foglyok,
rabok, fegyencek külön-külön osztályban élik
egyhangú napjaikat. Külön vannak azonkívül a
fölebbezők ós külön a nők.
A rabok napi programja ez: Félhétkor általános reggelizés van ós hét órakor történik a
munkatermekbe való vonulás. A munkaidő délelőtt féltizenkét óráig tart, délután pedig ket"
Newyork, november 24.
El Pasából érkezett hitelesnek látszó jelen- tőtől hatig. Este nyolc órakor kürtjeire törtétések szerint a mexikói kormány valamennyi nik a lefekvés.
Ilyen egyhangúságban telnek a napok, hetek,
északon lévő várost ismét hatalmába kerítette.
hónapok, sőt évek.
Van a gyűjtőfogházban szabó-, cipész-, lakatos-, asztalos-műhely, azonkívül lámpagyár,
papírzacskó-gyár és sótabot-gyár. Itt munkál(Saját tudósítónktól.) Hosszú szünet után kodnak azok, kik a külvilágban irtóztak a
ma délelőtt ismét összeült az osztrák kép- becsületes munkától.
viselőház. Mindjárt az első ülésen Bílinszky
Munkájukért természetesen díjazást kapnak
pénzügyminiszter beterjesztette az 1911. évi a letartóztatottak. Hogy fogalmat alkothasköltségelőirányzatot. Kisérő beszédében öröm- sunk magunknak a rabmunka díjazásáról, megmel állapította meg, hogy sikerült helyreemlítem, hogy egy-egy elitélt például a papirállítani az államháztartás egyensúlyát ós
sikerült elkerülni a fenyegető deficitet. A zacskógyárban tizenhat-tizennyolc fillért keres
költségvetés szerint az állam összes be- naponta. Ami a szerencsétlenek szórakozását
vétele 2.818,507.772 korona, kiadása pedig illeti, arról is történt gondoskodás. Nagy
2.818,196.736 korona, vagyis a fölösleg könyvtár áll rendelkezésükre, főleg vallásos ós
311,036 korona. A költségelőirányzatról a hazafias müvek. Hetenkint egy könyvet kapkövetkező kommünikét adták ki:
nak. Azonkívül nyáron szabadfürdő ós tornaMíg a folyó évre szóló költségelőirányzat szerek használata hoz egy kis változatosságot
abban a formában, amint a birodalmi tanács monoton életükbe.
megszavazta, kerek ötvenhárom millió deficitet
Naponta két órát sétálnak ós egy ilyen sét a
tüntetett föl, az 1911. évre szóló költségve- megszemlélése ugy kriminalógiai szempontból,
tésben helyreállott az egyensúly és csekély mint lélektanilag is rendkívül érdekes. A közös
költségvetési fölösleget is tüntet föl. Az állam- sors mennyire képes asszimilálni a legkülönböháztartás költségvetési egyensúlyának helyreál- zőbb lelkeket. Az „előkelő" sikkasztó bankfiu
lítása egyrészt föltétlen szükségesség volt, más- ós a legközönségesebb betörő, vagy rablógyilkos
részt e cél elérése elé igen jelentékeny nehézségek igen szépen diskurálgatnak a séta alkalmával.
gördültek. Azt az intenciót, amely az idei Most is a legtarkább társaságot látni ott együtt.
költségelőirányzat előterjesztésénél a kormány Ott lépked Jánossy Aladár a gyilkos, ki tíz óv
előtt lebegett, hogy tudniillik a költségvetési múlva nyeri vissza szabadságát.
hiány fedezése még a költségvetési év folyaJánossy az intelligens rabok közé tartozik
mány megszavazandó adó- és illetókjavaslatok Ezeket Kreith Béla gróf „bérli." Az élelmes
által történjék, a birodalmi tanács nem tette
gróf Magyarország valamennyi fogházának inmagáévá. A parlament ezzel szemben ahoz az esz- telligens elemét irodai munkákra vette bérbe.
közhöz folyamodott, hogy az előirányzatban A rabokkal végeztet statisztikai munkát, rég1
kitüntetett deficitet kölcsönnel fedezze. Ez eszokmányok másolatait (például a tulajdonában
köz fölhasználását minden körülmények között levő Kossuth-muzeum számára is), fordításokat
el kellett kerülni, nehogy az oly fáradságosan (sőt műfordításokat), a Vasúti Universum munkivívott ós oly nagy áldozatokkal megvásárolt kálatait, (amelyekről Kossuth Ferenc és Ludállamháztartási rend ismét huzamos időre el- wigh Gyula volt magyar államvasuti elnökvesszen. Ezért szükséges volt az előirányzat- igazgató ugy nyilatkoztak, hogy a maga neméban az összes resszortok kiadásaira a jelenleg qen páratlan) és cimirásokat, amivel konkurrendelkezésre álló bevételek alapján teljes fede- renciát csinál a fővárosi cimirodáknak. Jánossy
zetet kimutatni. Evégett a kormány egyrészrő1 címeket ir.
kénytelen volt a várható bevételeket lehetg
Érdekes rabjai még a fogháznak: Kragujevics
nagyra előirányozni, másrészt azonban a kiadáSpázó, a rablásért, gyilkosságért ós fajtalan9
ok ugrásszerű emelkedésének, amely az utóbbi 8
ágért tizenkét évi fegyházra elítélt joghallévekben tapasztalható volt, gátat vetni.
gató, a fogházban az őrültet szimulálja.

Ausztria költségvetése.
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Papp Ferenc, egy évekkel ezelőtt megszűnt
estilap egykori szerkesztője, ki halálba kergette
egy szegény levélhordónak, Imrédy Józsefnek
Margit nevü leányát, akit rávett arra, — mint
emlékezetes — hogy atyjára bizott pénzesleveleket ellopjon. Hat évet tölt a fogházban.
Nemsokára szabadul. Angol és francia leckét
ad foglyoknak.
Haláss Dezső, a miniszterelnökség csalója, ki
hétezer koronát vett föl Zala György szobrász
nevében az állampénztártól, karácsonykor tölti
ki negyedfélóvi fegyházbüntetését. Ő a foglyok
könyvtárosa.
Ott halad a sétán Vojtha Antal, ki levert és
magábavonult. Büszke ember, idejét folyton
olvasással tölti. Nem beszél, csak önmagával
vitatkozik, néha egy-egy hangja indulatosan
csendül bele a csöndbe. A foglyok között ő a
leglevertebb, legjobban ő töpreng mindegyik
rab között.
A kultuszminisztérium p o l i t i k a i államt i t k á r j a . A kormányhoz közel álló forrásból az
a hir terjedt el, hogy a kultuszminisztérium
politikai államtitkári állását legközelebb betöltik Balogh Jenő egyetemi tanárral, az európai hirü büntető-jogászszal. Balogh református
vallású és igy kinevezésével föntartják azt a
régi gyakorlatot, hogy a vallás- ós közoktatásügyi minisztériumban a politikai államtitkári
állást mindig protestánssal töltik be. A döntés
hir szerint már megvan, Balogh Jenő a meghívást elfogadta és kinevezése igy legközelebb
megtörténik.

Az angol férfidivat alkonya.
London ugy vezet a férfidivat terén, mint
amilyen előkelő vezetőszerepe van Parisnak
mindenben, ami a női toallett-kérdéseket illeti.
Amit London a férfi-előkelőség kérdésében határoz, azt egész Európa követi minden bírálat
nélkül.
Egy öreg angol, a régi iskolából, aki tíz évig
tartó távollét után visszatért Londonba, egyik
londoni napilapba cikket irt, amelyben fejtegeti, hogy Londonnak nincsen már joga arra,
liogy vezetőszerepet vigyen a férfidivat terén
mert az angol férfidivat határozottan hanyatlóban van.

NAPI HÍREK
Jelöltek arcképe.
Szaruady

Lajos.

*

A kereskedelmi ós iparkamara elnöke, a nemzeti munkapárt végrehajtó-bizottságának alelnöke és több virágzó pénzintézet vezetőségének tagja. Olyan munkakör, amely megrajzolja
az egész perspektíváját annak a széleskörű
munkásságnak, amely Szarvady Lajosra ebben a
városban várt és amelyet közmegelégedésre
tölt be.
A törvényhatósági bizottságnak régi tagja,
működésére mindig nagy szükség volt ós nagy
föladat várt ott, ahol a képzett kereskedő és
iparos tárgyilagos állásfoglalásának kellett az
eseményeket irányítania. Kitűnő munkatársával, Perjéssy Lászlóval együtt országosan elismertté tette a szegedi kereskedelmi és iparkamarát, amely a törvényhatósági élet egész
menetében, minden ügy eldöntésénél tekintélyének egész hatalmával állt őrt annak érdekében, hogy a kereskedők és iparosok érdekeit
senki meg ne sértse, hanem istápolja, fejlessze,
támogassa.
Azok közé tartoztunk mindig, akik hirdetik
a közéleti szellem megfinomodásának nagy
szükségét, a gyakorlati életről való ideológiák
megváltozásának hatalmas sürgősségét és a
közéleti értékekről való közfelfogásnak megváltozását abban az irányban, amely legalább
is olyan jelentőséget tulajdonit a gazdasági
értékeknek, mint egyéb értékeknek. Ennek a
szellemnek diadalmaskodását elő kell késziteni a nyilvánosság minden vonalán, tehát a
törvényhatósági életben is. Ez az egyre nagyobb sikerrel előtörő szellem teszi nélkülözhetetlenné, hogy a törvényhatóság parlamentjében üljenek elsősorban azok, akik ipari és
kereskedelmi életének irányitói, őrtállói.
A kereskedelmi és iparkamara elnöki állásával
kell járnia a törvényhatósági bizottsági tagságnak.
Sokszorosan áll ez az igazság Szarvady Lajosnál, aki széleskörű, mindig higgadt, megfontolt
és tárgyilagos nézeteivel számtalan esetben
bebizonyította már, hogy a közérdekeknek
bátor szószólója, derék istápolója és jóságos
sáfárja.

— Tisza István gróf á l l a p o t a . Kolozsvárról jelentik: Tisza István gróf állapota folyton
„Az utóbbi szezonban — irja — gyakran javul s holnap már elhagyhatja az ágyat.
őgyelegtem a Hydeparkban és azt tapasztaltam, Tisza gróf a jövő hét elején visszatér Budahogy a mai angol férfidivat nem harmonikus. pestre.
— A b e l g a k i r á l y n é betegsége. BrüsszelAz ón ifjúságomban egy valódi gentleman ruháa
zata cilinderből, redingotból, mérték után ké- ből jelentik, hogy a beteg királyné állapot
szült vasalt nadrágból állott. Ezt kiegészítették javult. Láza gyöngült az éjjel, nyugodtabban
a keztyü és az elegáns nyakkendő, amelynek aludt és ma reggel keveset evett is. Az orvoa színe nyáron világos volt. Ezenkívül fekete, sok bíznak, hogy meggyógyul.
— Angliában
gyűlést rendeznek . . .
többnyire lakkcipőt viseltek.
Londonból jelentik: Asquith miniszterelnök és
Mit kellett azonban ezen a nyáron is látno ji ? Birrel miniszter után a süffrazsettek Lloyd
Nagyon kevés olyan embert,
akik ele- George-ot; a kincstári minisztert támadták
meg. Lloyd George Pancracban tegnap egy vágánsan öltöztek. Igen sok férfi járt zakkóban
ós felgyűrt nadrágban.' Panama- vagy filc-kala- lasztói gyűlésen szónokolt. Körülbelül háromezer hive
hallgatta, mikor
kisebb csopot viseltek, a fejük búbjára csapottan és az portokban besurrantak a süffrazsettek. Az
egésznek nagyon sportjellege volt. Tíz esetben
első sorba furakodtak s attól fogva folytonosan
legalább kilencszer az volt a benyomásom, zavarták a szónokló minisztert, mikor pedig
hogy mostanában divat a kravatta szinét a Lloyd George nem is hederített rájuk, eserharisnya színével egyeztetni össze. A legrosz- nyőikkel kezdtek hadonászni. Végre megsokalta
a dolgot Lloyd George s csipős szóval igy
szabb a svéd bőrkeztyük általános viselete."
aposztrofálta a szüffrazsetteket:
Hogyha már az utca viselete nem tetszik az
— Uraim, ne hozza ki önöket sodrukból, ha
nyivákolnak!
öreg angol divathősnek, mennyi kifogása le- a macskák
Lett erre hadd el hadd. A süffrazsettek
het a társasági ós színházi viseletekre vonatbambuszpálcáikkal verdesték a padokat ós
kozólag.
olyan
lármát
csaptak,
hogy a
miniszA szmoking, vagy dinner-jacket a dohányzó- ter
szava
elveszett
a
zajban.
Ekkor
szobába vagy családi lakomákra való viselet, néhány épen nem udvarias, de annál marde színházban vagy éttermekben nem helyén kosabb férfi vállalkozott rá, hogy rendet teremt. A kézzel-lábbal kapálózó süffrazsetteket
való. Mégis a férfiaknak csaknem harmad- fölnyalábolták, másokat ölbe kaptak ós ugy
része ezt viseli a Covent Garden-szinházban vitték ki valamennyit a gyülósteremböl. Igy
és ehez fekete nyakkendőt és színes mel- végződött a pancraci választói gyűlés.
lényt használnak.
— Eötvös K á r o l y meg a fia. Budapesti
Valóban, ez az angol férfidivat alkonya !
tudósítónk telefonálja: Megjelent ma a rendőrségen Eötvös Károly.

1910 november 27
— Panaszszal jöttem, — kezdte a vajda szomorúan. — A fiam, Bálint, megverte az irodám
alkalmazottait. Botot tört el a fejükön, fölpofozta őket. Az irodavezetőmmel, Otrobán Barnával, meg kegyetlenül elbánt. Hát nyújtson
védelmet a rendőrség alkalmazottaimnak a
fiam ellen.
Igy a vajda. Beidézték délután hat órára
Eötvös Bálintot.
— Ahogy a vádat előadták, nem felel ineR
a valóságnak. Annyi igaz, hogy az atyámat
ki akarják forgatni a vagyonból. Én meg akartam oltalmazni az atyámat. Különben — majd
holnap elmondom a többit is.
Munkatársunknak aztán ezeket mondotta el
Eötvös Bálint:
— Apámat célzatosan zsarolták. Rábírták,
hogy hagyja el a házát, tízezer korona ellenében. De még ezt a pénzt is eljátszották
tőle. Bementem tegnap az irodahelyiségbe
és szemrehányást tettem az alkalmazottaknak. Az irodavezető : Otrobán Barna, reám
szólt, hogy takarodjak. Én
erre fölhábor
odásomban
eltörtem
a botot a
fején.
Eltávoztam.
Újra találkoztam
vele egyik
kávéházban. Letagadta, hogy kijátszotta az
apámat és hogy kettétörtem a botot a fején
Erre fölpofoztam. Rábírta ezek után az apámat,
hogy én ellenem tegye meg a följelentést. Nem
baj, leleplezem, nyilvánosságra hozom, hogy
mint bántak el az apámmal.
— S a j t ó v a s á r n a p Szegeden. A szegedi
katolikus templomokban vasárnap sajtóvasárnap lesz. Csernoch János dr csanádí püspök
r
endeletet adott ki, hogy ezen a napon gyűjteni kell az országos katolikus sajtó-alapra.
Igy Szegeden is eleget tesznek a rendeletnek,
amelyet hosszabb körlevélben adott ki a
püspök.
— Gyűjtés a tüdőbetegek részére. Zichy
János gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter,
mint a trónörökösné védősége alatt álló országos tüdővósz-szanatóríum elnöke, megkereste Lázár György dr polgármestert, hogy a
szanatórium részére karácsonyra rendezzen
társadalmi gyűjtést. A polgármester nyomban
intézkedett, hogy a tüdőbetegek részére való
gyűjtés meginduljon.
— Giesswein S á n d o r dr e l ő a d á s a . Ma
este tartotta Giesswein Sándor dr prelátus
szabadelőadását
a Skandináv-félszigetről a
szegedi Katolikus Kör nagytermében. A terem
zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel. A szabadelő.
adást dr Raskó Istvánná elnök üdvözlő-beszéde
nyitotta meg, amelyben hangsúlyozta a NővédőEgyesület magasztos céljait. Ezután fölkérte
Giesswein dr-t az előadás megtartására. Giesswein vetített képekkel kisérte az előadást,
amelyek Svéd- és Norvégorrzág természeti
szépségekben gazdag vidékeit, fjordjait és városait ismertették. Végül az előadó rátért a
norvég nép szociális viszonyaira és több érdekes példával bizonyította, hogy mennyível nagyobb megbecsülésben részesül ott a munka
és hogy mily jóhiszeműek és megbízhatók az
ottani emberek. Utalt a magyarországi viszonyokra, amely „éles ellentéte" annak. Az előadás után a Kör helyiségeiben társasvacsora
volt. — A szegedi Katolikus Nővédő-Egyesület
fölolvasását követő vacsorán resztvettek : Hölgyek : dr Lázár Györgynó, dr Ember Józsefné,
özvegy Aigner Nándorné, Szele Róbertné, özvegy
Ujházy Gyuláné, Prokisch Ferencné, dr Somogyi
Szilveszterné, dr Nagy Aladárné, dr Raskó Istvánné, Schlosztarik Jánosné, drLíppay Györgyné,
Gárgyán Imréné, Kopasz Ferencné, Szele Man.
cika, Fehér Etelka és Irénke, Csillag Jolánka és
még többen. Férfiak: Giesswein Sándor dr prelátuskanonok, országgyűlési képviselő, Jászai Géza
Várhelyi József, Ember József dr, Szele Róbert dr, Somogyi Szilveszter dr, Raskó István
dr, Prokisch Ferenc, Nagy Aladár dr, Kratochwill
Péter, Lázár László dr, Lippay György dr,
jvánkovits Imre dr, Simkó Elemér dr, Várossy
Gyula, Gárgyán Imre, Balogh Lajos, Kopasz
Ferenc, Hogyor József, Mátyás Béla, Kelemen
András, Straubert József, Stiebl Lőrinc ós még
számosan.
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lóháton. Kste nyolc óra után hazafelé ment,
— A szegedi képviselőválasztás. A szemidőn Konkoly tanyájánál két ember megállí- gedi függetlenségi és negyvennyolcas párt
totta, az egyik kezet fogott vele, a másik meg elnöksége ós tisztikara Becsey Károly dr elnöka lábánál fogva lerántotta a nyeregből s midőn
fojtogatni kezdték, még annyit tudott kiabálni: letével holnap ülést tart, amelyen a pártnak
a közelgő városi képviselőválasztások alkal— Csak nem akarnak meggyilkolni?!
Vannak tanuk, akik ezt látták és hallották, mával követendő magatartása lesz a megbeszéde nem mertek közbelépni. Eközben végeztek lés tárgya. Hir szerint a tisztíkarí ülés kimondja
az áldozattal, megfojtották. A hullát beszállí- majd, hogy minden kerületben fölveszi a harcot
tották a tanyára. A pilisi orvos határozottan
kijelentette, hogy gyilkosság esete forog fönn, elsősorban a párthoz tartozó régi városi képvimíg ellenben az albertiírsni orvos az ellenkező- selők megválasztása érdekében és arra törekjét állította. Eltemették. A boldogtalan hetvenszik, hogy a kerületi körök s más társadalmi
hét éves apa, Raffay János pilisi lakos, vala- tényezők, valamint a polgárság közhangulatának
mint Raffay Béla, a bátyja, megtették a fölérvényesülésével kialakuló jelöléseknél a pártot
jelentést; azt is bejelentették, kik a tettesek,
tanukkal igazoltak mindent ós így nagysokára, megillető igények kielégítést nyerjenek. Ezért
szeptemberben, ekszhumálták a halottat, a az elnökséget az illetékes tényezőkkel való
gégéjét bevitték a fővárosba megvizsgálás tárgyalásokra fölhatalmazta ós bízalmifórfiakat
végett. Azóta, alszik az ügy. Az ügyiratok no- is küld ki az egyes kerületekben szerve"
vember 7-én kerültek harmadszor Bálint dr
zendő agitáció vezetésére, az esetleges meg"
ügyészhez, az most tanulmányozza újból az
ügyet, de az állítólagos tettesek még mindig állapodások közvetítésére. Tárgyalja még a
szabadon vannak, a mintegy harminc tanú még
tisztikari ülés a városi pártnak az utóbbi nakihallgatva sincs. Az apa a legvégsőhöz folya- pokban közzétett programját, illetőleg a pártmodott most. A lanyha intézkedést bejelentette a pestvidéki törvényszék
elnökének. nak ezen kiáltványában kifejezésre jutott töA halott gégéje Felletár dr-nál van megvizs- rekvéseit és kimondja, hogy a szegedi függetgálás végett szeptember harmadika óta. A
lenségi párt szives készséggel ós hazafias lelcsalád most reménykedve várja a pestvidéki kesedéssel támogatja a városi pártnak várostörvényszék elnökének intézkedését.
politikai, a polgárság érdekeinek demokratikus
— Tilz a Neuwirth-féle üzletben. Csütör- érvényesülését célzó törekvéseit, mert ezek a
tökön este hét óra ötvenegy perckor a Békei- függetlenségi párt politikai törekvéseivel nem
féle hirlapirodából telefonálták a tűzoltóknak» ellenkeznek és ezek mellett a pártnak egyéb
hogy a Kigyó-utca és Feketesas-utca sarkán területeken kínálkozó tevékenysége akadályokba
levő Nemvirth Félix-féle rövidárukereskedés nem ütközik.
ég. Papp Ferenc tűzoltóparancsnok vezeté— M a g y a r név. Braun József szegedi lakos
sével amikor az üzlethelyiség előtt meg- családi nevének Barna névre kért átváltoztajelentek a tűzoltók, a Neuwirth-féle üzlet- tását a belügyminiszter megengedte.
helyiség összes rollóit már lezárták, a boltból
— Titkos miitét á l d o z a t a . Szabadkáról jemindenki
eltávozott. A rollókon át füst lentik : Nagy Rókus szabadkai lakos felesége
ömlött. Végre a tűzoltók fölfeszítették az egyik november 16-án meghalt. A halottat eltemették.
Néhány nappal a temetés után arról kezdtek
rolló zárját és behatoltak füstálarc segítségé- suttogni, hogy Nagyné nem természetes halálvel a helyiségbe, de sötét volt és óriási füst, lal halt meg, hanem titkos operáció áldozata
semmit sem láttak. Kínos percek után a ki- lett. A hirek a férj tudomására jutottak. A férj
Szolgáló asztalon megtalálták a kulcsokat, föl- nyomozni kezdett és megtudta, hogy felesége
nyitották a rollókat és megkezdhették az ol- egy özvegy Ros B'erencnó nevü cigányasszony
tanácsára titkos műtétnek vetette alá magát. A
tást. A bolt egyik sarkában az állvány égett a rendőrség elrendelte a holttest ekszhumálását.
ráhelyezett
ruhaárukkal
együtt.
Vízsu— A délvidéki á r v í z k á r o s u l t a k n a k . A belügygarakkal eloltották a lángoló árut, kihord" minisztériumhoz akrassószőróny vármegyei árvízták az utcára a ruhaféléket, azóta rendőr őrzi károsultak javára november 23-áíg a következő
azokat. Egy órai munka után teljesen lokali- adományok folytak be: Trencséni járás főszolgabírájának gyűjtése 442.94, Békés vármegye tezálták a tüzet. A kár aránylag nem nagyf
rületén végzett gyűjtés eredménye 1532.24,
előreláthatólag négy-ötezer korona. A füst okozta Békés vármegye közönségének adománya 500.—,
a kárt, meg is festette a ruhaféle egy részét. barsmegyei gyűjtés eredményei 1193.49, veszAz áruk biztosítva voltak a Dwía-bíztositó- prémvármegyei gyűjtés 2352.43, Baranya várnál, tizennyolcezer koronára. A tüz okát a mai megye pécsi ós hegyháti járás területén végzett gyűjtés 1941.99, nyitravármegyei gyűjtés
vizsgálat nem deríthette ki. Nem nyert eddig 304.28,
Komárom
város
polgármesterének
beigazolást az a gyanú, hogy a forró kályha" gyűjtése 383.30 korona. Eddig mindössze befolyt
csőtől gyuladt meg az állvány és az áru. A 386,446 korona.
tüzvízsgálatot pénteken ejtik meg.
— Gyoryye kártyázott. György szerb herceg néhány nappal ezelőtt katonatiszt-barátai
— Egy ezredes temetése. Újvidékről jelen- körében kártyázott. Meglehetős sokat nyert
tik : Tegnap temették el a Bécsben elhalt és már, de mielőtt leszámolásra került volna a
Újvidékre szállított Mladenovits György ezre- dolog, a játékosok összevesztek. Nagyon összedest, nagy katonai pompával. Az elhunyt ezre- vesztek, annyira, .hogy György herceg a kártyát egyik partneréhez csapta. A játékosok
des koporsójára koszorút küldött Vilmos csá- kardot rántottak, György revolvert húzott elő.
szár ós Ferenc Ferdinánd trónörökös. A teme- Nagy veszedelem támadt volna, ha meg nem
tésen a kassai 34. gyalogezred küldöttségileg érkezik néhány idősebb tiszt, kik lecsillapítotképviseltette magát. A temetés alkalmával ták a hevesvérű szerb kártyásokat.
— Allatias férj. Urbán Imre csanádapácai
kivonult a péterváradi és az újvidéki helyőrség teljes számmal, Geiszek vezérőrnagy veze- kertész, mint Makóról írják, vadállatias keigazolványoknak a következő évre való érvényesítését tanintézetenkint együttesen tartozik tésével, továbbá megjelent a temetésen a pol- gyetlenséggel pusztította el áldott állapotban
kérelmezni. A teológiák, jogakadémiák ós a gárság szine-java. Az elhunyt ezredes egyike levő feleségét, kivel állandóan civakodásban
élt. Teguapelőtt este Urbán vacsorázás közben
középiskolák tanári személyzete tehát az illető
feleségét vízért küldte, az asszony azonban,
tanintézet igazgatósága utján, a népiskolák és volt a legképzettebb ezredeseknek s különösen
tekintettel áldott állapotára, vonakodott azt
humánus bánásmódjáról volt ismeretes.
óvóiskolák tanszemélyzete pedig az illetékes
megtenni. Urbán ezen annyira feldühödött,
királyi tanfelügyelő utján kérelmezze az arc— A spanyol csalók. A madridi osztrákképes igazolványok érvényességének meghosz- magyar követség a spanyol belügyminiszternél hogy feleségét hajánál fogva kivonszolta az udszabbitását. A közös folyamodványokhoz az erős akciót eszközölt ki az ismert spanyol varra, ahol szeges végű csizmájával teljes erőilletők névjegyzéke is csatolandó s a névjegy- kincs- és örökségkereső csalók ellen. A spa- vel többször belerúgott az áldott állapotban
zékre annyiszor két korona értékű postabélyeg nyol csalók az utóbbi időkben elárasztották le- levő asszony hasába. A szenvedett rúgások köragasztandó föl, ahány személy neve a név- veleikkel Ausztriát és Magyarországot és a vetkeztében az asszony nagy kínok között
jegyzékben foglaltatik. Az eként fölszerelt monarchia követsége már egyszer beavatkozott megszülte gyermekét holtan, azután agóniába
folyamodványok azután a föntebb emiitett a dologba, de akkor eredmény nélkül. A Mad- esett. A brutális férj a holt gyermeket fölkapta
és haldokló nejét az udvaron hagyva, a gyermagasabb tanintézetek igazgatóságai, Illetőleg ridba érkezett panaszos levelek következtében
a királyi tanfelügyelők által lesznek a Máv. a követség a mult héten erőteljes jegyzéket meket a szomszéd kertjében elásta. Mire hazatért, felesége is meghalt. Urbán erre önként
igazgatóságához beterjesztendők.
intézett a spanyol kormányhoz, mire a spanyol jelentkezett a csendőrségnél, ahól azonnal lebelügyminisztérium valamennyi rendőri és egyéb
— V i t a a k o e d u k á c i ó r ó l . A temesvári
tartóztatták. A szerencsétlen asszonyt felbonhatóságot rendeletileg utasította a kincskereső
colták és megállapítottak, hogy a rúgások oly
nőtisztviselők egyesületében vasárnap délután
csalók kikutatására és az ellenük való szigorú erősek voltak, hogy még a medencecsontja is
öt órakor Glücklich Vilma előadást tart a
eljárásra.
eltörött. Az asszonyt nagy részvét mellett tekoedukációról. Az előadást, amely a városháza
— Nagybeeskereken nincs kolera. A nagy- mették el.
dísztermében lesz, vita követi.
becskereki koleravoszedelem elmúlt. A városra
— Olcsó b r i l l i á n s ékszerek, iniiipari
— Titok egy haláleset körül. Raffay Gyula elrendelt zárlatot, föltéve, ha ujabb eset nem
tárgyak j u t á n y o s á n csakis Fischer Testvégazdatiszt volt Felsőnyáregyházán Merkel nagy- fordul elő, hétfőre megszüntetik, ugyanakkor reknél Szeged, Kárász-utca, szerezhetők be.
bérlőnél. Junius 21-én édesatyját látogatta meg az iskolában való tanítás is újból megkezdődik.

— Bebel gyásza. Zürichből jön a hír. hogy
Bebel Ágostonnak, a német szociáldemokrácia
nagynevű, jeles vezérének felesége meghalt.
Bebelné hónapok óta betegeskedett, mignem
tegnap megváltotta szenvedéseitől a halál
Hatvanhét éves kort ért el. Osztályosa volt
(érje nagy küzdelmeinek és lelkes munkatársaPénteken délután két órakor a zürichi krematóriumban fogják elhamvasztani holttestét.
— Tornaiiunep a f ő r e á l i s k o l á b a n . A szegedi Tornaegyesület szombaton délután liat
órakor, a főreáliskola tornatermében, háziünnepet rendez. Belépődijat nem szednek a közönségtől. Az ünnepség programját már összeállították.
— T e m e s v á r m e g o l d o t t a a tejmizér i á t . Temesvárról jelentik: A városi tanács
a nagy drágaságra való tekintettel elhatározta, hogy Temesvárott központi tejcsarnokot létesít és ez városi kezelésbe veszi a
tej árusítását. A város Csekonics gróf uradalmával már megkötötte a szerződést a
tej szállítására és legközelebb husz fillérért
a tej kapható lesz literenkint. A város állandóan bővíteni fogja az üzemét és több
tejszállitóval folytat erre nézve tárgyalásokat.
— A humoros csaló. Néhány nappal ezelőtt
megírtuk, hogy Jakab Gáboit, aki Szeged környékén, Battonyán, Szolnokon és Jászberényben hamis pénzzel szélhámoskodott, Bapkó
János szegedi detektív a szolnoki állomáson
letartóztatta. A szélhámos, — aki cilindert, lakkcipőt, fehér keztyüt és elegáns téli bundát viselt
— a Püspökladányból érkező gyorsvonatról szállott le, amidőn nyakoncsipték. Feltűnő elegánciája volt az árulója. Jakab Gábort másnap a
szegedi ügyészség fogházába szállította a rendőrség. A nyomozás folyt tovább. A szegedkörnyéki községekben tegnap és ma többen
jelentkeztek a csendőrségnél és elpanaszolták,
hogy egy cilinderes ur befonta őket. Valódi
pénzért kétszer-háromszor annyi hamis pénzt
ígért, kisebb összegeket föl is vett a hiszékeny
emberektől, de azóta nyoma veszett. Jakabot
ma ismét a rendőrségre vitték, hogy Szakáll
József dr, a bűnügyi osztály vezetője előtt egy
panaszos asszonynyal szembesítsék. A szélhámosra azonban nem sikerült rábizonyítani
semmit sem, mert az asszony nem ismerte föl.
Mikor az ügy Jakab részére ilyen szerencsésen
elintéződött, az elegáns csaló ezt a kérdést
intézte a bűnügyi osztály vezetőjéhez:
— Nem mondaná
meg Tekintetességed,
mennyi kaució ellenében bocsátanának most
szabadon V
— De igen. Van-e legalább ötezer koronája,
Jakab ?
— Ejnye, Tekintetességed viccelni méltóztatik. Alig hiszem, hogy ilyen magas öszszegre
taksálja személyemet az ügyészség.
— En nem humorizálok, Jakab.
— Nem lehetne talán alkuba bocsátkozni'?
— kérdezte az elegáns csaló. — Ötszáz koronát, amit Káli János battonyai nagyfuvarostól
kaptam kölcsön, ugy odadobhatok, mint a köles.
Nevetés támadt erre. Mert tudvalevő, hogy
ezt az ötszáz koronát szólhámoskodta ki Jakab
a battonyai nagyfuvarostól, azzal, hogy ezerötszáz korona hamis pénzt ígért neki.
— A t a n i t ó k vasúti jegye. Scossa Dezső
szegedi királyi tanfelügyelőhöz a nem állami
tanitók féláru vasúti menetjegy váltására jogosító arcképes igazolványoknak a következő
évre való érvényesítése tárgyában rendelet
érkezett. A nem állami tanszemélyzet a féláru
vasúti menetjegyek váltására jogosító arcképes
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B u d a p e s t i g a b o n a t ő z s d e . A délelőtti gabonahat,áridőiizlet irányzata ingadozó. Félkét órakor a
következők voltak a záróárfolyamok: buza áprilisra
11.27—11.28, buza májusra 11.23—11.24, buza októberre 10.76—10.77, rozs áprilisra 7.95—7.96, zab
októberre 8.30—8.31, tengeri májusra 5.66—5.67.
Készáru-üzlet: Változatlan áron elkelt 15.000 mm.
buza. Minden egyéb változatlan.
Budapesti értéktőzsde. Az előtőzsdén, gyönge megnyitás után, amely az olcsóbb külföldi jelentéssel volt
kapcsolatban, barátságos hangulat lépett délelőtt előtérbe, mert helyi és bécsi vásárló-megbizást eszközöltek. A magyar hitel-részvény 2 koronával javult.
A helyi piacon azonban a két villamos- és a magyar
bank-részvényt 2—3 koronával olcsóbban bocsátották
áruba. A készáruértékek közül az uj izzólámpa-részvény
tünt ki 20 koronás javulásával, a többi keveset változott. — Köttetett: Osztrák hitel 665—665.67. Magyar
hitel 851—853.25. Leszámitolóbank 600. Jelzálogbank
507.75—508.75. Rimamurányi 677—677.50. Osztrák és
magyar államvasút 749—749.25. Városi villamos 395.50—
396.50. Közúti vasút 745.50—748.50. Budapesti villamos
560—562. Atlautika 314.50—318. Magyar bank 750.50—
752. Agrárbank 513.50—515. Pannónia 4850. Fonciére
468. Drasche-féle 656—653. Fiumei rizshántoló részvénytársaság 3500—3525. Ruggyantagyár 492. Aszfalt
220.50—222. Újlaki téglagyár 444.50—447. Salgótarjáni
639. Fegyvergyár 342—344. Izzó régi 360. Izzó uj
352—370.
Délben Berlinből szilárd jelentés érkezett, de erre
nálunk nem reagáltak. Az üzlet iránya elejétől végig
gyönge volt, mert sok áru került a piacra, miáltal a
forgalomban levő értékek ára 1—2 koronával hanyatlott. A készárupiacon nem volt számottevő változás.
A járadékpiac csöndes. — Köttetett: Osztrák hitel
665.25-664.50. Magyar hitel 852.50—852. Koronajáradék
91.70. Leszámítoló bank
599—601. Jelzálogbank
508—504.75. Rimamurányi vasmű 677—676.50. Osztrákmagyar államvasút 749—749.50. Városi villamosvasút
394.50—395.50.
Közúti
villamosvasút 744.75—746.
Hazai bank 304. Magyar bank 750.25—749. Általános
takarékpénztár 665. Drasche-féle 653—651. Magyar
villamos 449. Salgótarjáni 640—643. Aszfalt 222—
220.50. Budapesti villamos 562—563.
Athenaeum
380. Gummi-gyár 492—493. Atlantika 317—320. Izzó
uj 366. Kerámia 292. Ganz-gyár 3980.
A dijbiztositásért fizettek: A hitelrészvényért holnapra 3—4 korona, 8 napra 6—8 korona, december
hónap végére 20—22 korona.
Bécsi börze. A mai értéktőzsdén a kötések a
következők voltak: Osztrák hitelrészvény 665.75.
Magyar hitelrészvény 852.50 Anglo-bank 315.25. Bankverein 353.—. Unió-bank 629.—. Länderbank 528.50.
Osztrák államvasút 749.75. Délivasut 115.25. Rimamurányi 678.—. Alpesi bányarészvény 772.50 Májusi járadék 93.10. Magyar koronajáradék 91.70. Osztrák
aranyjáradék 93.05. Török sorsjegy 256.75. Márka
készpénzért 117.63. Orosz járadék 103.65.

KÖZIGAZGATÁS
Ötmilliós beruházás.
—

Szeged város kölcsöne.

—

(Saját tudósítónktól.) Szeged városának a
legközelebbi jövőben nagyarányú beruházásai
'esznek s erre a célra természetesen pénzre
van szükség. Itt van a nagy kórház építése, a
felsőipariskola létesítése, uj polgári iskolák
építése, a nagyarányú aszfaltozás s egyéb oly
halaszthatatlan természetű városi ügyek, amelyek elintézésének a jövő tavaszszal kell kezdetét vennie.
Balogh Károly, a város pénzügyi tanácsosa, a
tanács mai ülésében
bejelentette, hogy a
városnak
legközelebb
négymillióhatszáeezer
koronás kölcsönt kell fölvennie, de már addig
is — a kölcsön fölvétele a tavaszszal lesz esedékes — egymillióháromszázezer koronát kell
kölcsönvenni a törzsvagyonból és az alapokbó^
ideiglenes kölcsönképen.

A tavaszon eszközlendő négymillióhatszázezer korona törlesztéses kölcsönből a város
minden kölcsönét visszafizeti. A tanács ma a
pénzügyi előadó javaslatára elhatározta, hogy
a pénztári készletekből fedezett beruházási
kiadásokat a pénztárnak a most fölveendő
egymillióháromszázezer korona ideiglenes kölcsönből megtóriti, kétszáztizenhétezer koronának pedig azonnal való fölvételét rendelte el,
ami azért szükséges, hogy a pénztár fizetőképes legyen.
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Ezekre, valamint az egyéb kölcsönökre szüksége's fölhatalmazást a tanács legközelebb kérni
fogja a közgyűléstől.
A tavaszszal fölveendő nagy beruházási kölcsön a következő beruházásokra kell:
a) Huszonöt

éves törlesztéses kölcsön:

1. Az 1910. évi aszfaltozási munkákra 500,000
2. Az 1911. évi aszfaltozási munkákra 800,000
b) Ötven éves törlesztéses kölcsön:

1. Külterületi elemi népiskolák építésére
2. Polgári fiu- és leányiskolákra a már
fölvett ötszázezer koronán felül
.
3. Városi zeneiskola építésére .
.
4. Vágóhíd kibővítésére és huspénztári
épületekre .
.
.
.
.
5. A vágóhidi vasút kiépítésére .
.
6. Katonakórház kibővítésére
.
.
7. Felsőipariskolára hozzájárulás
.
8. Javadalmi hivatal és mázsaház építésére
.
.
.
.
.

760,000
250,000
450,000
250,000
90,000
270,000
800,000
100,000

Összesen 4.350,000
korona, amely összeg a kölcsönök költségeivel
körülbelül négymillíóhatszázezer koronára rug.
Balogh Károly pénzügyi tanácsos, miután
minderre vonatkozó előterjesztését megtette
fölhívást nyert a tanácstól, hogy annakidején
konkrét javaslatait terjessze be s a kedvező
pénzügyi viszonyok beálltával kezdjen tárgya,
'ást a kölcsönöket szolgáltató fővárosi és szegedi pénzintézetekkel.

hidi lakóépületekben vizsgálatot, a hiányok
pótlásáról pedig nyolc nap alatt tegyen jelentést.
x Az alsótanyai telefon. Minthogy az állam saját kezelésébe vette a szeged-külterületi
telefont, az alsótanyai vonalat már ki is építette. A város bért fizet a telefonért az államnak, de a kezelésben része van a városi közegeknek is. Ugyanezért a város tanácsa mai
üléséből utasította az alsótanyai rendőrség vezetőjét, hogy a telefon kezelését tanulmányozza s annak elsajátitásáról tegyen jelentést.
x V á l a s z t a közgyűlés. A törvényhatósági
bízottság november havi rendes közgyűlése két
osztályjegyzőt fog választani, Eördögh Lajos
<jr ós Hegedűs Antal helyettes osztályjegyzők
személyében. Pályázik még az állásra Ivánkovics Sándor jogszigorló is. A decemberi rendes
közgyűlés egy rendőrbiztost és egy segédr
endőrbiztost fog választani.
x A Somogyi-könyvtár v i l á g í t á s a . A Somogyi-könyvtár és a városi muzeum, valamint
az egész közművelődési palota belső világítása
nagyon rossz. A város tanácsa mai üléséből
intézkedett, hogy a közművelődési palota öszszes villamoslámpáit kicseréljék.
x Fizetésrendezés. Szeged város szervezőbizottsága szombaton délután négy órakor
Lázár György dr polgármester elnöklésóvel
ülést tart és tárgyalás alá veszi a tanítók és
az egyházi személyzet fizetésrendezésének kór
dósét. Ugy a tanitók, mint az egyháziak fize
tésrendezése rövid időn belül megoldást nyer

x A köztisztasági v á l l a l a t . Megírtuk, hogy
Bosenfeld Izidor szegedi köztisztasági vállalkozó ajánlatot tett a városnak, hogy az 1911.
évre átengedi a városnak a köztisztasághoz
szükséges összes fölszereléseit, ha a város kísérletezni kiván a házikezelést illetőleg. A
tanács a vállalkozó ajánlatát elutasította, azzal
az indokolással, hogy a város igenis készül
házikezelésbe venni a köztisztaságot, azonban
azt már úgyis tanulmányozza.

x Uj lialottasházak. A város tanácsa mai
ülésében elhatározta, hogy a rókusi és a felsővárosi temetőben egy-egy uj hullaházat építtet.

x Az ujszegedi villamos. A szegedi villamosvasut-társaság bejelentette a tanácsnak,
hogy az ujszegedi vonalon életbeléptette a téli
menetrendet, amely szerint a kocsik Újszegedre tizennyolc percenkint közlekednek. A
tanács a bejelentést tudomásul vette és annak
kapcsán fölhívta a társaságot, hogy a temetői
vonalon léptesse életbe az átkelés nélkül való
közlekedést, miután az államvasút két közbeeső vonalán a villamos átkelése már lehetséges. A vasúti síneken alkalmazott úgynevezett inga ugyanis megvolt romolva, de már jókarba helyeződött.
x A v á r o s jege. Szeged város tanácsa a
vágóhídon gyártott müjég értékesítéséről tárgyalt ma délelőtt tartott rendes ülésében. A
tanács közegészségi szempontból korlátozni
kívánja a természetes jég vágását, ezért csak
a felső Tiszán engedi meg télen át a jégvágást.
A tanácsnak az az álláspontja, hogy az ólelmicikkek hűtésére" és ipari célokra csak müjeget
lehessen használni. A vágóhídon termelt müjég árát mérsékelni alig lehet, mert ez a jég
az országban a legolcsóbb. A tanács szerint a
vágóhídon termelhető napi kétszáznegyven
métermázsa jeget vállalati uton kellene értékesíteni, mert így módjában lesz az iparosságnak nemcsak a saját szükségletét bíztositani,
hanem az egész jégvállalatot a maga kezében
tartani. Minderről annakidején a közgyűlésnek
tesz majd előterjesztést a tanács.

x Uj telektömb. A Milkó Vilmos ós Fia szegedi cég folyamodott a város tanácsához, hogy
a Tisza Lajos-körut, a Széna-utca és Szellőutca által határolt területet egyesíthesse, hat
háztelekre oszthassa ós eladhassa. A hat telken kikötés értelmében kétemeletes paloták
fognak épülni. A tanács mai ülésében a területnek telektömbbé való egyesitósét és annak
háztelkekre való fölosztását megengedte.

x Útépítés. A felsővárosi Pille-mulató mellett vezető utat a város ki akarja építeni. Az
útépítés huszonkétezer koronába kerül. A tanács ma fölhívta a mérnökséget, hogy az ut
kiépítését vegye programba.
x A v á g ó h í d i l a k ó h á z a k . Panasz érkezett
a város tanácsához, hogy a vágóhidi lakóházakban sok a fogyatékosság és hiány, az azokban
való tartózkodás téli időben ártalmas az egészségre. A tanács bizottságot küldött ki, avval
az utasítással, hogy sürgősen tartson a vágó-

x A f o g a d a l m i templom modellje. Az építendő fogadalmi templom modellje a közművelődési palotában van közszemlére téve. A modellt a muzeumban fogják elhelyezni. Tömörkény
István igazgató kérésére a tanács a modell részére a felsőipariskolától üvegburkot fog beszerezni.

x Telekvétel, feltöltés. A város pénzügyi
és gyáripari bizottsága pénteken délután négy
órakor együttes ülést tart és tárgyalni fogja a
felsővárosi Bach-féle telek megvételi és a rókusi
tónak feltöltési ügyét. A tárgyalásokat a polgármester fogja vezetni.
x Kenyérszállitás. A városi árvaház, a városi szegényápoló ós a rabok és toloncok részére szükséges kenyér szállításával a város
tanácsa egyhangúlag a Schweiger Simon és fia
céget bizta meg. Ez a cég a kenyér kilogrammját husz fillérért szállítja.
x S z á l l í t á s i v á l l a l a t o k . A városi rabok és
toloncok élelmezési vállalatát a tanács László
Antalnak Ítélte. A városi árvaházban és a
szegényápolóban szükséges lius és zsír szállításával az 1911. évre a tanács Katona Antal
szegedi mészárost bizta meg.
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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 k i a d ó .

inttórások Kölcsey-utca 4.
s z á m . (Uj W a g n e r - p a l o t a . )

Weisz J. Hugó és Társa

1910 november 24

TÖRVÉNYKEZÉS
A szerelmesek.
(Saját tudósítónktól.) Május volt, A kertben
nyíltak a virágok, alkonyodott, alföldi alkonyat
termékenysége suhant át a világon, a fiu huszonegy éves volt, a leány tizennyolc és — ezt
a történetet így kell kezdeni, mert igy kezdődött. És ma a szegedi törvényszék előtt nagyon
közönségesen folytatódott, hiányzott a leány . . .
de az egész délelőtti tárgyaláson róla volt szó.
Schébor Oszkár huszonkét éves erdészmérnökjelölt a vádlott. Magas termetű, beteges arcu;
vézna fiu. Emberöléssel vádolták. Megölte a
szerelmesét, szerelemből, közös akaratja után
a szerelmesének.
A két revolvergolyóval megölt leány Mihó
Teréz volt. Tizennyolc éves volt, Hódmezővásárhely városban egyik gyönyörű hajadon
volt. Szerelmes volt.
A mult évben, május 18-án este, a kertben
törtónt a halál. A fiu revolverrel kétszer rálőtt
Mihó Terézre, akinek egyik golyó a szerelmes
szivét ütötte soha többé nem dobbanóra. Holtan találták meg a jajszóra, dörrenésre előfutók
a leányt, mellette eszméletlenül, véresen feküdt Schébor Oszkár. A revolverrel a mellébe
lőtt, de nem halt meg. Ma igy mondotta el a
dráma részleteit Hevesy Kálmán elnök kérdéseire :
— Az az eset, amikor történt, az előtt két
évvel ismerkedtem meg Mihó Terézzel, amikor
én a gimnáziumot végeztem Hódmezővásárheiyen. Hamarosan egymásba szerettünk. Nagyon
megszerettük egymást . . . Örök hűséget fogadtunk egymásnak. Az érettségi után a Selmecbányái erdészeti akadémiára mentem, de
előbb fogadalmat tettünk, hogy egymásé leszünk. Sűrűn váltottunk egymással levelet.
Egyszer a leány azt irta, hogy máshoz akarják
adni, jöjjek le rögtön Hódmezővásárhelyre,
hogy együtt halhassunk meg. Én rögtön leutaztam és három napig iparkodtam rábeszélni
Mihó Terézt, hogy álljon el szándékától, ő nem,
nem hallgatott rám, erősködött, sírt, könyörgött. Revolvert vettem . . .
Elnök : Mi történt aztán ?
— Nem tucom . . . Nem emlékszem vissza.
Csak néhány részletet tudok. Kétszer fogtam
rá a fegyvert. Ő akarta igy. Ezt még előző
e ste megbeszéltük.
— Önmagára meg csak egyszer lőtt a fegyverrel !
— Nem tudom. Nem tudok semmit, hogy mi
történt aztán . . .
Kihallgatták az orvosszakórtőket, akik szerint a szivébe hatolt a golyó a leánynak. Minden jel arra vallott a boncolás alkalmával, hogy
a leány az esetkor semmiféle ellenállást se fejtett ki. Kitűnt az is a boncoláskor, hogy a
fiatalok csak ideális szerelemmel viseltettek
egymás iránt. Az iratok szerint pedig megállapítást nyert, hogy Schébor Oszkárnak az apja,
a nagyanyja is elmezavarban szenvedett és a
fiu is neuraszténiás. A fiu elmeállapotáról Berger Mór és Gyuritza Sándor dr törvényszéki
együttes véleménye igy szól:
0 rvosszakértők
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napon sérülést szenvedtek, most külön-külön
kártéritósórt porlik a Magyar Aero-KlubotEzek között a sérültek között első helyen van.
Horváth Jenő ós felesége, akik rendkívül súlyosan megsebesültek. Horváth Jenőnó a hátgerincén szenvedett súlyos sérülést, Horváth
Jenő pedig a fején. Az asszony még ma is beteges, a férfi pedig azóta nem tud foglalkozni
az üzletével. Horváth Jenő ügyvédje utján
három héttel ezelőtt beadványt intézett a budapesti törvényszék polgári bíróságához, amelyben
háromszázezer korona kártérítést követel az
Aero-Klubtól Horváth Jenő es Horváth Jenőné
számára.
§ Az esküdtszéki főtárgyaiások. November huszonnyolcadikán, hétfőn kezdődnek újra
az esküdtszéki főtárgyaiások a szegedi királyi
törvényszéknél. Az ülésszak tizenöt napra terjed. Hétfőn: szándékos emberölés bűntettének
kísérletével vádolt Berényi Lukács és egy
társa; kedden : nyomtatvány utján elkövetett
rágalmazás vétségével vádolt Friedmann Kálmán; szerdán : fogva lévő halált okozott súlyos testisórtés bűntettével vádolt Kara Ferenc; csütörtökön, december elsején: nyomtatvány utján elkövetett rágalmazás vétségével
vádolt Nemes László; pénteken és szombaton:
nyomtatvány utján elkövetett rágalmazás és
becsületsértés vétségével vádolt Balassa Ármin dr és Engel Lajos ügyeit tárgyalják.

Betegek figyelmébe!
Az orvosi tudomány föladata az emberi test betegségeinek leküzdése. Ez legbiztosabban elérhető egy
uj gyógymóddal. Ezen gyógymóddal való kezeléssel a
legrégibb betegségben szenvedő is egészségét visszanyerheti.
Ernst Márk, az amerikai magyar orvos 40 éven át
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, tüdövésznél, a szív, ideg, gyomor,
máj, vesebajnál, elhízásnál, vérszegénység, sápkór,
sárgaság, angolkór, vizkórnál, csuz és köszvénynél,
valamint fájdalmas és szabálytalan havi bajnál, mindennemű szembetegség, nemi betegség és ennek következményei eseteiben. Orvosi tanácskozás ingyen. —
Gyógylielyiség : Szeged, Báró Jósika-utca
43.
szám alatti
saját házában.
— Rendelési
idő:
délelőtt 9—11-ig, délután 3—5-ig. — Ingyen rendelés

KÖZGAZDASÁG
(—) Az i p a r i m u n k á s n ő k éjjeli m u n k á j a .
Hieronymi Károly kereskedelemügyi miniszter
bejelena munkásügyi bizottság egyik ülésén
tette, hogy az ipari munkásnők éjjeli munkájáról törvényjavaslatot készített s azt a legrövidebb idő alatt a Ház elé terjeszti. Értesülésünk szerint a törvényjavaslat előkészítőmunkálatait befejezték. A javaslat azon az elvi
alapon áll, hogy az ipari munkásnőket eltiltja
az éjjeli munkától s csupán a legsürgősebb
kivételt. Nálunk héte setekben enged meg
nyolcezer női ipari munkás van s a női munkásokat és gyermekeket leginkább a teksztilgyárak alkalmazzák éjjeli munkára.
Ez a
törvény az ujabb munkásjóléti intézkedések
között nagy fontossággal bir s megalkotására
a törvénybe iktatott berni egyezmény is kötelezi a kormányt.

(—) D r á g u l a kávé. Jelentettük már, hogy
„A vádlott súlyos neuraszténiában, öröklött
a kávéárak az utolsó néhány hónap alatt
terheltségben szenved. Fejalkata abnormális. A jelentékenyen emelkedtek. Most ismét a kávésúlyos neuraszténiának jelei: a rendellenes árak drágulásáról érkezik a hir. Hamburgban
ötvennégy korona ötven fillér, Triesztben zsászívműködés, állandó főfájás, bágyadtság. Akaratszabadsága úgyszólván egyenlő a semmivel konkint hatvanhét korona, Havreben bálonkint
hatvanhót ós fél frank a kávé ára. A brazíliai
s nincs kizárva, hogy a tett elkövetésekor ültetvónyesek teljesen uralják a kávépiacot.
szabadakarati
elhatározási képességgel egyáltar
A nagykereskedők alig rendelkeznek készletek
fölött és kénytelenek minden árat megadni. A
Ián nem rendelkezett."
Az orvosszakórtők nyilatkozata után a királyi detail-kereskedők félnek a további áremelkedéstől, pedig lehetséges, hogy ez ismét hamatörvényszók fölmentő Ítéletet hozott.
rosan elkövetkezik.

§ P ö r a repülés miatt. Emlékezetes, hogy
tí budapesti aviatikai versenyek alkalmával
André Frey francia aviatikus lezuhant gépével
a közönség fölé és számos embernek súlyos
sérülését okozta. A sebesültek közül többen
még mindig nem nyerték vissza egészségi állapotukat. Mindazok, kik ezen az emlékezetes

(—) Egy árverés eredménye. Szeged város hatóságának megbízásából Völgyesy János
gazdász elárverezte a domaszéktói területeket.
Az árverés igen jó eredménynyel járt, amenynyiben a földek holdja a hatvan korona kikiál.
tási ár helyett kétszázkét koronán kelt el. A
tanács az árverés eredményét természetesen
jóváhagyólag vette tudomásul.
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(—) Csődbe jutott t a k a r é k p é n z t á r . A Temesvár-Belvárosi Takarékpénztár milliós csődügyében megindultak a tárgyalások, hogy a
betevők pénzüknek egy részét visszakapják.
A tárgyalások során most ujabb megoldási terv
merült föl, olyformán, hogy az érdekelt felek
úgynevezett kényszerkiegyezést akarnak létrehozni, niely szerint negyven százalék a minimum, amely minden betevőt megillet. A betétek háromszázezer koronát tettek ki és igy a
kényszerkiegyezésre kótszázhatvannégyezer korona esik. A csődtömegben azonban mindössze
százezer korona folyt be és igy még százhatvanezer koronáról kell gondoskodni. Az intézőkörök azon fáradoznak, hogy a betevőket rábírják a kényszeregyezsógre.
(—) P a p i r k e r e s k e d ő k
országos
kon.
gresszusa. Vasárnap délután tartják meg a
magyar papirkereskedők I. országos nagygyűlését az 0. M. K. E. (Budapest, Mária Valériautca 12.) helyiségében. Előadókként Márvány
Artúr (Marosvásárhely), Kerpel Izsó (Arad),
Pósa Endre (Veszprém) és Barta Lajos, a Papirszaklap szerkesztője fognak szerepelni.
(—) Forgalom-megnyitás. Az arad—kikindai vasút perjámosi vonalát átadták a forgalomnak. A mütanrendőri bejárást tegnap reggel
harminckét tagból álló bizottság tartotta meg
és a pályán a forgalom megindult.
(—) A d r á g a s á g i m o z g a l o m . Hódmezővásárhelyről jelentik: Hódmezővásárhely törvényhatósági bizottsága közgyűlésen tárgyalta
a fő- és székvárosnak a liuskérdésben a városokhoz intézett átiratát. A törvényhatóság;
bizottság beható vita után elhatározta, hogy a
főváros átiratában javasolt kérelmeket nem
terjeszti a kormány elé s egészen a gazdák
álláspontjára helyezkedik a szerb határ megnyitása és az argentínai hus kérdésében. Ez
álláspontját köriratban hozza a törvényhatóság a városok tudomására, fölkérvén egyúttal
azokat, hogy a főváros álláspontjának elejtésével, a mezőgazdasági érdekek megvédelmező.
sével keressék az orvosszereket a drágaság
e
nyhitósére.
(—) Fizetésképtelenségek. A bécsi hitelezői védesüegylet a következő fizetésképtelenségeket közli: Eischer Mihály rövid- és divatárukereskedő, Sopron; — Silberstein Fülöp divatárukereskedő, Sopron; — Gerő Miksa és
Társa férfiszabó, Budapest; — Szántó Jenő
kereskedő Temesvár.
(—) A p á r o l t lius. A szegedi vágóhídon a
beteg állatok húsát a város megveszi, pároltatja ós a vágóhídi szabadszéken olcsón eladja.
A vágóhídi felügyelőség ma indokolt előterjesztésben arra kéri a tanácsot, hogy ezt a
rendszert szüntesse meg, mert ez a városra
anyagilag hátrányos. A felügyelőség azt az előterjesztést teszi, hogy a beteg állatok húsát
pároltassák a tulajdonos husiparosok és árusítsák ők maguk a szabadszókbői, árusítási dij
ellenében. Igy a város csak nyer ós semmiféle
rizikót sem visel. Az előterjesztéssel a tanács
legközelebb fog érdemlegesen foglalkozni.
(—) A szegedi v á g ó h i d vasútja. Pick Márk
szegedi szalámígyáros-cég arra kérte a hatóságot, hogy a villamosvasút ideiglenes rakodóállomása kerittessék be a vágóhíd telepébe és
ennek kapcsán kérje a hatóság a földmivelés"
ügyi minisztert, hogy ezt az állapotot közvetlen vasúti bekapcsolásnak tekintse, hogy ezáltal az állatok szállítása minden körülmények
között akadálytalanul történhessék. A tanács
e kórelem folytán mai üléséből föliratot intézett a földmivelésügyi miniszterhez a vágóhídnak ilyen ideiglenesen való bekapcsolása iránt_
A vágóhídnak rendes vágóhídi vasúttal a
Rendező-pályaudvarba való közvetlen bekap,
csolása iránt a tanács a novemberi közgyűlésnek érdemleges előterjesztést tesz, hogy a
vágóhídi vasút kérdése végleges megoldást
nyerjen.
(—) A romlott liszt v i s z o n t a g s á g a i . A
zombori gőzmalom másfél éve tízennyolc vaggon
lisztet szállított Szerbiába, de közben kitört
a vámháboru és igy nem lehetett a rakományt
Belgrádig juttatni. A hajó sokáig vesztegelt a
Dunán, a liszt megromlott, természetesen a
vevő nem vette később át az árut. Mostanában azonban akadt rá vevő Gestetner Lázár
személyében, aki zsákját egy koronájával vásárolta meg. A cég Pozsonyba szállíttatta a
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lisztet. A napokban meg is érkeztek a hajók a
rakománynyal együtt. Egy matróz azonban jelentést tett Sziller Károly dr kolerabiztosnak,
hogy a zsákokban levő liszt teljesen kukacos
s igy nem lehet kirakni. A hajót azonnal vesztegzár alá helyezték és Kutschera főkapitány
kérdést intézett a budapesti vegyvizsgálóintézethez, hogy mit tegyen a romlott gabonával? A vegyvizsgáló-intézet azt felelte, hogy
ha denaturálni nem lehet a lisztet, akkor csupán szeszgyárnak szabnd fölhasználni. A pozsonyi cég pört indit a romlott liszt eladója
ellen.
(—) A T o r o n t á l v á s á r h e l y i Első Téylajjyár R é s z v é n y t á r s a s á g , amely 1909-ben alakult kétszázezer korona alaptőkével, e hó
27-én közgyűlést tart, amelyen az igazgatóság
javasolni fogja, hogy az alaptőkét kétezer darab
száz korona névértékű részvénykibocsátásával
emeljék föl négyszázezer koronára.
(—) H a l a s t ó létesítése Vásárhelyen. Hódmezővásárhelyről jelentik: A földmivelésíigyi
miniszter leirt ma Vásárhelyre, hogy az általános drágaság csökkentése végett készíttessen
a hatóság egy halastavat, amelyben nagyobbmennyiségü halat lehessen tenyészteni. Az
anyahalak szállítására és az államsegélyre,
amelynek folyósítása 1912-ben válna először
esedékessé, hajlandónak ígérkezik
a miniszter.
(—) Uj pénzintézet N a g y v á r a d o n . Nagyváradon Nagyváradi Bank és Kereskedelmi
Részvénytársaság cég alatt kétszázötvenezer
korona alaptőkével uj pénzintézet létesült»
amely a bankügyleteken kívül ipari vállalkozások alapítását tűzte ki céljául.
(—) A Facseti T a k a r é k p é n z t á r Részvénytársaság; közgyűlése elhatározta, hogy az
alaptőkét százezer^koronáról kétszázezer koro.
nára emeli aként, hogy a százezer korona
tartaléktőkét az alaptőkéhez csatolja és a
kétszáz korona névértékű részvényeket négyszáz korona névértékű uj részvényekre cseréli be.
Felelős szerkesztő: Róna Lajos.
Lapkiadó-tulajdonos:

Cé n ét ¡Tíc.'írá; I irícp- és nyomdaválialai risrvi-1jíársjsSg
Kyomatott Szegeden a Délmagyarország hírlapíi nyomcavállalat részvénytársaság köríorgőgépán.

Iskolai hegedűk
¡•'ittnő lanrgal. Kaphatók: 3,
5, 6, 8, 10 forintár! ás
efjcbb. Ha;ijfverseny-hegedűk 20 forinttól f3!;3b).
Iskolai és
lemploini

tvrmntlilimfllí o z összes zenekari é n raüHdlIIUJIUUIIHHl kedvelői hangüzerch. hu-

Uj szerkezetű cimbalmok
)eg)viválóbb

h a n g t a r t ó szerkezettel, pedál nélkül

SO forinttól

Fonográf és Gramofon
I e z u t á n y o s a b b á r a k o n . Hong*erok és lemezek a v i l á t y löffh l r e s e b b i n i l v é s z e i n e l k f e l v é t e l e i v e i . Dus r a k t á r kiváló
g y á r t m á n y ú u j és á t j á t s z o t t z « ? n j j « s ' á k é s p s s & n i n ő k b a s i .
Régi z o n g o r á k és e**yéb hangszerek ujakra, becseréltetnek.
Zongora Icőlcsöazó hiíézet. T e l j e s zenekarok f e l s z e r e l é s e kedvező teltételek mellett. T o r n á s z a t i és községi dobok
dus választékban.

Bors Mihály
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modern
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is. cs hir. üdvüri hengsiergvár (öiiilelátieii BilDAPESf. VII., ílahósii-ul 31

jutalékra alkalmazást
nyerhetnek.
Eredményes munka
után F I X FIZETÉS.

|Cim a kiadóhivatalban

szállodája

2
S 91
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S/epl-iií melle!.

Ugyanott több lakás kiadó.
zir.házi látcsövek legújabb mintákban, legfinomabb üvegekkel. —
Lorgnetíek, szemüvegek, hőmérők,
légsulymérők, valamint minden s
szakmába vágó tárgyak, továbbá
beszélőgépek (gramofon) és a legújabb
felvételű művészlemezek, •• mindennemű vonós és fuvó
hangszerek, hurok és
kellékek a legjutányosabb árakon

BRAUN JÁNOS

QHQV-

(HidHta lltzer-li-oaloli.

pénteken 25-én és szombaton 26-án 9 órakor :

A haditengerészet.
Három felvonásban, 170 színesen vetített képpel és számos mozgófényképpel. írták: De
Sgardelli Caesar in. kir. honvédfőhadnagy és
Gabányi István.

í eideie üsle hét és kilenc órakor.

Ai Uránia feleíoiisiáiii] 373

kaphatók

ftu^SS

Sebők Mihály vastaMfi
Szeged,

IMI

magyar
tudományos

ÍJelydrak:
Fentartott hely 1 korona, ols" hol - S1
fillér, második hely 60 fillér, harmadik hely 30 fillér.
A mozgőfény kép-előadásokra 10 százalékos kedvezményes jegyek előre válthatók: A belvárosban: liékey
hirlapirodában (Kiajyó-utca), Pető Ernő dohányt/'i/.sdájében (Széchenyi-tér), özv. Iíarg Józsefné dohánytőzsdéjében (Széchenyi-tér, Zsótér-ház), Mihály fi dohánytőzsdéjében (Iskola-utca, Kecske-trafik). KJISÖvároson: Paul Adolf fiiszerkereskedésóben (Brüsszalikörut és Dugonics-utca sarkon. Alsóvároson: Hoffnjinn
János üzletében (Petőfi Sándor-sugárut).

S Z E G E D , K Á R Á S Z - U T C A 15. SZÁM.
Javítások szakszerűen ós gyorsan készíttetnek

BNDERWOODIROGEP-LERAKAT.
Sokszorosító és

másoló-iroda.

Gyors- és gépíró-iskola, t a n d í j csekély. — [''elvételek egész
n a p és t a n í t á s egész éven át. — Bármily rendszerű írépekf.fc
. a v i t u n k és telefonhívásra házhoz m e g y ü n k . — Kellékok
i a k t á r a . — Megbízásokat kér az t'nderwood irógépgyár
alföldi vezérképviselője:

f í F I 1 F i ? T T i 3 z a Lajos-körut 54.
U L L L L A I , T e l e f o n s z á m : 833.

Valéria-tér.

hus- és paprikapiac.

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

Ismeretséggel
biró uri
emberek

fényes

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

ite) Mßiiyi-tör is. si.

mellékkeresetre F i g y e l e m
tehetnek szert.
Ajánlat
Szorgalmas jeligére e lap
kiadóhivatalába intézendő.

Férf! és női cipői a raktáron
levő j ó m i n ő s é g ü bőrökből
szolid árakon yálfal. Érzékeny
tiizianyag - beszerzés !!
lábakra gspsz-modei! yagy lábrajz után készít

KLEIN
fakereskedő

Ügynökök

nagy

elsó'reiid ü berendezéssel J u l i u s e l s e j é n megnyílt

Sternberg Ármin és Testvére Olcsó
Képes árjegyzéket (minden c i k k r ő l k ü l ö n ) ingyen k ü l d ü n k , csak
meg kell irni, liogy miféle hangszerről, k í v á n t a t i k az árjegy^é^

1910 november 27

MANÓ

SZEGED, Brüsszeii-körtit 3 . s z .

Ajánlja I. rendű t ű z i f a , s z é n és k o a k s z
nagy raktárát és g ő z f a v á g ó t e l e p é t . Kívánatra olcsó árajánlattal szolgál. S z á r a z
a s z t a l o s és é p i t ő f á k nagy raktára, fam u n k á i ó g é p e k k e l berendezve a telepen.
TELEFON 440. HZ.
I
TELEFON 440. SZ.

Kunitzer

ÖFÍ!

A Szegedi Bankegyesület Részvénytársaság

GVSG\2S\S (Szegeden, a színházzal szemben, Prokisch-féle h á z b a n , földszint), SVSSVSGNS
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 kivül az összes pénzintézeti ágakra kiterjeszkedik, b e t á b l á z á s r a is adván kölcsönöket (házakra, földekre), melyeket a h e t i k o r o n á s könyvekkel is lehei t ö r l e s z t e n i .

Újdonság!

Újdonság 1

Nyersolajtiizgép!

==

Alapíttatott 1817. é v b e n .

Husz arany

éremmel

11
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=

kitüntetve!!

M é g j e l e n t a2 uj X. modellu

Smh
li Premeirriúoép
á
ltható iróssal ss

Különösen megbízható hajtóerő.
Legolcsóbb ü z e m ! Feltétlen jótállás ! Kedvező árak és feltételek. Nem kell gépész! Nem robb a n ! Nem tűzveszélyes! Nincs
pénzügyőri ellenőrzés
alatt 1
Nincs k a z á n ! Egyszerű üzembenhelyezés ! B á r k i n e k rendelkezésére adunk gépet díjtalanul annak a beigazolására, hogy
gépünk a legmegbízhatóbb és
legolcsóbb üzemet szolgáltatja.
— Árajánlattal díjtalanul szolgál 2-től 60 HF.-ig.

Pálfy Testvérek

Főbb előnyei:

v a s ö n t ö d e és g é p g y á r a
m

S Z E G E D E N .

=

A betűk leütésekor azonnal látható az irás

Teljes billentyű-rendszer

SS Eredeti ^válogatott SS

Két színben ir
A henger könnyen cserélhető

perzsa- és smyrnaszőnyeg-

Szélesebb papirszán föltehető
Visszváltó és rovatoló

különlegességeink megérkeztek!!
S S E SZEGED. VALÉRIA-TÉR 11
DOMÁN N11JÁLY ÉS FIA Bemutatás díjtalan!
Automatikus szalag-rendszer

- áruháza SS
SS
Szőnyeg
•a
Diftr-íéle

Kőmaláta

Dréher Anta
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Kőbánya.

sör
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füszerüzletben,

sör

hizlaló
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fr-
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S z e g e d , Polgár-utca 11. szám.
TELEFON-SZÁM 115.

1

w

o

vendéglőkben,

B r e c h e r

s * SS*
OD
2™: S.
®ff
Hj
CD
£T í * er
rr
rr>

kávéházakban

Főraktár:

r2

0

95

éttermekben és

M
Kőmaláta

£

kúráknál, 1 Kapható minden jobb csemege- és

• pH

Drélmr-íéle

és

Kőmaláta

s ^

idegesség, vérszegénység,
e m é s z t é s i zavarok

Oiier-íéle

sör

Páratlan hatású

GC

a s

sörfőzdéi
részvénutársasáa

TELEFON-SZÁM 115.
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®
N
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Dréher-féle 1

Kőmaláta 1

sör

I
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LEGOLCSÓBBAN
VÁSÁROLHAT:

Hottzer Kálmán fia

férfi-, fi ii- és gyermekruha áruházában

Szigorúan szabott árak!!

1Elsőrangú könyvnyomdai műintézet

mm
mm

>Délmagyarország<

hirlap- és könyvnyomdavállalat r.-t.
ízléses kivitelben készülnek: Szépirodalmi művek, báli és esketési meghívók, feltűnő és
csinos falragaszok, katonai és kereskedelmi nyomtatványok, árjegyzékek, gyászjelentések.
A vállalat különös súlyt fektet munkái Ízléses, a mai kornak megfelelően való elkészítésére.

Alegujabb rendszerű körforgó és gyorssajtó-gépekkel,
úgyszintén a legmodernebb betüfajokkal gazdagon
fölszerelve - Könyvkötészet - Elsőrangú munkaerők

SZEGED, KORONA-UTCA 15
Telefon-szám 836 : Interurbán 835
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