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A szabadkéz politikája.
A képviselőház legközelebbi föladata
még ebben az évben a jövő év első
négy hónapjára kért ideiglenes költségvetési fölhatalmazás, az indemnitás elintézése, továbbá az uj állami egyedáruságról szóló törvényjavaslat és az
Osztrák-Magyar Jegybank szabadalma
1917-ig való megújításának és az
„Adria" magyar királyi tengerhajózási
részvénytársaság
szerződésének
egy
évre való meghosszabbításáról szóló
törvényjavaslatok elintézése. Ezek ugyan
elejétől végig mint közgazdasági és
pénzügyi kérdések jelentkeznek, de ha
a politikai háttereket vesszük figyelembe, akkor azok miatt nagyobb pártpolitikai emóciókat várhatunk.
Magának a négy havi indemnitásnak
ügye bizonyos kényszerhelyzetet teremtett a kormányra nézve, amennyiben
az uj év első napjáig oly kevés idő,
alig öt hét (közbe még a karácsony
ünnepe esik) áll rendelkezésre, ugy,
hogy esetleg újév napján újból az ekszleksz, a költségvetési fölhatalmazási
nélküliség állapota köszönt be. Ezt az
eksz-lekszállapotot ugyan már annyira
megszoktuk, hogy az már alig izgatja
a kedélyeket.
A koalíciós kormány eksz-lekszben
vette át az ország kormányzását és
eksz-lekszben hagyta el. A mostani
kormány januárban történt kinevezésé-

től fogva ez évi augusztus 11-ig ekszlekszben kormányzott. Ekkor kapott
föloldozást a koalíciós kormány az
eksz-lekszes kormányzásának
bűnei
alól. Ezt különben már nem is tekintik
az alkotmányos főbűnök egyikének.
Régebben válogatósabbak voltak az emberek az obstrukció és az eksz-leksz
iránt. Tisza Kálmánnak elég volt az
obstrukcióval való komoly fenyegetés
1890. évben a függetlenségi párt részéről, a Kossuth Lajos honossága kérdésében elfoglalt ismeretes álláspontja
miatt és Tisza már is lemondott, csakhogy az eksz-lekszet kikerülje az ország. De már Bánffy Dezső báróval
kezdve, minden következő kormány,
Széli Kálmán, Khuen-Héderváry Károly,
Tisza István, Fejérváry Géza báró,
Wekerle Sándor kormányai eksz-lekszben hagyták eb állásaikat. Azóta az
eksz-leksz mintegy
kormánybuktató
eszköz lett és az ellenzék, amely
többet ártott magának az alkotmányos
elvnek, az alkotmányosság erejében
való hitnek, mint sem ártottak az illető
kormányoknak és az azokat támogató
pártoknak. Végre az ország is megunta ezt az alkotmányossággal tíz éve
űzött könnyelmű játékot és az obstrukciós pártok fölött szigorú törvényt üit
a legutóbbi juniusi választásokon. Épen
a legobstrukciósabb pártot, a Justhpártot oly kegyetlenül jusztifikálta a
nemzet, hogy abból a nagy pártból

Sárga liliom.
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a főherceg.

Judit (mosolyogva): Nem mosolygok és
nem teszek föl olyan kérdéseket, amelyek a
fenséged érzékenységét kellemetlenül érintik, hanem egyszerűség és gyors elintézés
végett kérem, kérdezzen most fenséged.
A főherceg (zavarba jön): É n ? Mit . . .
kérdezzek én?
Judit: Vagy mondjon valamit! Azt, amit
(nyomatékosan; tudja, hogy nem mond
igazat)
megkérdezni
vagy
megmondani
idejött.
A főherceg: Én . . . én nem tudom . . .
Én azért jöttem . . . én . . .
Judit: Fenségedet barátságos fölszólitásom
kissé zavarba ejtette. Hát talán megmondom
én, hogy miért jött.
A főherceg (bámulva): Maga?
Judit. Igen, én. Akarja?
A főherceg: Igen, akarom. Mondja meg
maga.
Judit
(megfogja a kezét): Üljön le ide.
(Leülteti, ő állva marad.) Tehát: fenséged
ezen a nagyon meglepő és kevéssé megtisztelő módon azért jött ide, hogy — először nekem megmondja, hogy szeret.
A főherceg : Igen.
Judit: Másodszor, hogy engem megkérdezzen, szeretem-e én is?
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csak töredék került vissza a Házba,
Ez az Ítélet az obstrukció elitélésének
szólott.
Nem is hisszük, hogy bármelyik
ellenzéki párt magára venné az obstrukció ódiumát. Épen azért nem értjük a Justh-párt részéről azt az ijesztgetést, hogy bekövetkezhetik az obstrukció. Ettől ma már senki meg nem
ijed a történtek után, mert ma már
az obstrukciónak csak bizonyos államszáinviteli adókönyvelési zavar jelentősége van a kormányzatban. Ellenben
az obstruktorok elérik azt, hogy alkotmányos fölhatalmazás nélkül száz és
száz milliókat adnak ki a kormányok
anélkül,
hogy az
obstruktor oknak
hatalmuk volna ezért a súlyos alkotmányos vétségért
rajtuk
elégtételt
szerezni. így aztán az országgyűlés
rendelkezési jogát a nemzet vagyona
és ereje fölött átterelik a kormányzatra,
a végrehajtó hatalomra. Folyton abszolutizmusba kergetik a kormányt, mely
aztán persze utólag bűnbocsánatot nyer
az ország többségétől. Az obstrukció
és az eksz-lekszes állapot rég lejárta
magát. Az ellenzék ezeket a fegyvereket teljesen elkoptatta, a nemzet pedig
sutba dobta.

A főherceg : Igaz, ez igaz. Ezért jöttem.
Igazán ezért jöttem.
Judit: És h o g y . . . (tudja és érezteti, hogy
most nem mond igazat) hogy a kérdésnek
és feleletnek a következményeit férfiasan,
tapintatosan,
gyöngéden,
lovagiasan
levonja.
A főherceg: Igen. Igaz.
Judit: Igen. Tehát először : fenséged kitüntet engem az érdeklődésének, a rokonszenvének (a főherceg közbe akar szólani)
mondjuk a szeretetének a jeleivel.
A főherceg: A szerelmemnek a jeleivel.
Judit:
Tudom. Köszönöm. Örülök neki.
Öreg . . . öreg asszony leszek, (mosolyogva)
a hamut is mamiinak mondom már, amikor
még mindig hálás leszek érte. Ez volt először. Másodszor: szeretem-e én is fenségedet? N e m !
A főherceg (kétségbeesetten fölugrik): Az
lehetetlen, azt nem szabad mondania. Ez
kétségbeejtő, ne mondja ezt, mert én meghalok, ha ezt mondja. Ez nem is igaz. En
egy hónap óta érzem, tudom, láttam a szeméből, hogy szeret. Mondja, hogy igen. Igen,
igen, igen.
Judit: Nem, nem, nem. En nagyon halas
vagyok, nekem fenséged nagyon tetszik. Kedves, elkényeztetett nagy f i u . . . Kétszer ... kétszer álmodtam is fenségedről, de szerelemről
itt szó sincs. Nem is lehetett, mert én az
első félórában, amikor legelőször beszéltünk,
akkor világosan láttam már, hogy nem szabad. Nem lehet és nem is lesz, mert . . .
A főherceg: Mert . . .
Judit : Mert én tizenkilenc éves vagyok
és fenséged huszonkettő, de én egy öreg,

Komoly munka, az országgyűlésnek
előbbrevitele, ez vezet ma már a
nemzet bizalmának megszerzéséhez. A
kisebbség erőszakoskodása pedig újból
csak a nemzet sújtó Ítéletét hívja ki.
érett, komoly asszony vagyok fenségedhez
képest. És soha sem fogok tudni másképen
rá nézni, mint egy kedves, nagy fiúra, akit
megsimogat, vagy ellök az ember, de akit
sohasem szeret.
A főherceg (toppant egyet a lábával, beledobja magát egy székbe, amelyikben ült, a
kezébe hajtja a fejét).
Judit : Szomorúnak pedig ez nem nagyon
szomorú és az a tapasztalt, érett asszony,
aki én most vagyok, azért nem siratja túlságosan ennek az elkényeztetett fiúnak a
szomorúságát, mert ez a szomorúság nem
fog soká tartani, mert ez a szerelem nem
igazi szerelem . . .
A főherceg (fölkapja a fejét, kényes hangon): Az nem igaz, az nem igaz.

Judit: És az elkényeztetett nagy gyerek
megkap mindent a sorstól, amit kiván.
Amióta nők lettek a játékszerei, azóta is
gyorsan az övé minden játékszer, amelyet
megkívánt. Gyorsan megkapta őket, gyorsan
megunta őket, gyorsan eldobta őket. Most
megkívánt egy játékszert, és mert nem jut
olyan könnyen hozzá, mint a többihez, mert
nem hull rögtön az ölébe, epekedik, vágyakozik és azt hiszi, hogy ami csak egy elkényeztetett gyermek türelmetlensége, az szerelem. Pedig nem szerelem és jaj volna
nekem, ha elhinném, hogy az, és mert nem
az és mert belőle csak baj, szerencsétlenség
és bánat lehet, azért férfiasan, tapintatosan, gyöngéden, lovagiasan levonja a kérdésből és a feleletből a következtetést, gyöngéden elbúcsúzik tőlem és ezentúl tapintatosan és lovagiasan távol marad tőlem.

DÉLMAGYARORSZÁG
MI sejtjük, hogy ezt legjobban tudják
és érzik — épen az ellenzéken. Ezért
hisszük, hogy az eksz-lekszes állapot
be nem következik;, hanem az országgyűlés megadja a négy havi indemnitást,
elfogadja az Adriával való szerződés
egy
évre
vaió
meghosszabbítását.
Ugyancsak az Osztrák-Magyar Bank
szabadalmát is tíz év helyett csak hat
évre, vagyis 1917-ig hosszabbítják meg,
hogy a közös jegybank szabadalma az
Ausztriával addig fönnálló vám- és
kereskedelmi szerződésünkkel egyidejűleg járjon le. A nemzetnek pedig
a szabadkéz politikája biztosíttassák
arra nézve, hogy esetleg az önálló
gazdasági berendezésre térvén át, a
közös bankjegy privilégiumának fönnállása ebben ne legyen akadályozója.
Íme, nincs semmi föladva, sőt "a szabadkéz biztosítva. Ezt pedig a józan,
elfogulatlan
politikai
belátás csak
helyesléssel fogadhatja.

fölállításának megvalósítását határozott kormánynyilatkozattal közeli kilátásba helyezte,
amennyiben a vallás- ós közoktatásügyi tárcáról szóló fejezetben a felső oktatás országos
'ejlesztése érdekében létesítendő perifériális
hálózat állomásaiként Pozsony, Kassa, Debrecen, Temesvár és Pécs városok, az ország szivében. pedig Szeged város jelöltetvén meg, Temesvár kifejezetten műegyetem székhelyéül
van kiszemelve.
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menyeink, valamint a vasútüzemi és forgalmi
szempontból ugyancsak életbevágó törekvéseink
iránt is, mindenben szíves készséggel fölajánlva
közbenjárását ós támogatását. Az ügymenet a
lefolyt hóban is rendes volt és kivételes intéz"
kedésnek szüksége nem forgott fönn.
Kérem jelentésem tudomásulvételét,
Temesvárott, 1910. évi november hó 28-án.
Telbisz Károly dr, polgármester."
A szomszéd előkelő város nagyratörő fejA kormány mind e helyeken a főiskolákat lődését örömmel látjuk. Temesvár tehát
nem egyszerre, hanem azon sorrendben szán- műegyetemet ldván, ezért küzd, ennek fokodékozik törvényhozási uton fölállítani, aminő
zatos megalapozására készül. Lojális és elősorrendet a helyi hozzájárulás adta pénzügyi kelő dolog a temesváriak derék polgármeskönnyebbség mutat. Végül a kormány az állami terétől, hogy teljes tárgyilagossággal állaköltségvetés előterjesztésében a tárgyalások- pítja meg, hogy a harmadik egyetem helyéül
nak ily értelemben való folytatásához fölhatal. az ország szivében Szegedet 'jelölték meg.
Telbisz szerint is úgyszólván teljes bizonyosmazást és az esetleges előkészületek költségeire
sággal várható, hogy a harmadik egyetemet
ötvenezer korona hitelt kér.
Szeged kapja. Ha ugyanis a főiskolákat vaÖrömmel láthatjuk, hogy ezek szerint Temes- lóban aszerint a sorrend szerint állítják föl,
aminő sorrendet az egyes városok hozzávár város a második műegyetem létesítése
járulása
mutat, akkor sok más, ilyen kultuszempontjából a többi városokkal szemben imrális
kérdések
eldöntésénél elmellőzhetetlen
már versenyen kivül állván, ennek a nagyok miatt is Szeged kapja meg a harmadik
horderejű kérdésnek megoldásában a város
egyetemet, mert valamennyi város között a
közönsége ezentúl biztos nyomon és hatá- legtöbbet, hat millió koronát hajlandó erre
rozott irányban támogathatja a magyar királyi a célra áldozni ós nem felekezeti jellegű
kormányt. Indítványozom, hogy a város közön" egyetemet akar építeni. Az események ilyen
sége elsősorban köszönetét fejezze ki a magas szép kialakulásában oroszlánrésze van Lázár
— Temesvár a műegyetemért. —
György dr polgármesternek, aki az egyetekormánynak azért, hogy az uj műegyetemnek
0Saját tudósítónktól.) Temesvár város no- Temesvárott való fölállítására irányuló törek- rnert folytatott küzdelmet a nála szokásos
vemberi közgyűlésén fontos lépés történt a vésünket méltányolta és fölkarolta. Jelentse ki lelkesedéssel ós ügybuzgalommal vezette.
temesvári műegyetem létesítése érdekében. egyúttal a város közönsége, hogy a kormány,
A polgármesteri jelentés ugyanis foglalko- nak az uj műegyetem fölállítására irányuló
zik az állami költségvetésnek az nj egye- szándékát erejéhez mért anyagi áldozatkész,
A d é l a f r i k a i p a r l a m e n t b ő l . Fokvárosból je.
temekre vonatkozó részével és a temesvári
lentik
: A délafrikai parlament elé most terjeszseggel megkönnyíteni hajlandó ós végül bizza
műegyetem céljára telek rezerválását indíttették
a jövő évi költségelőirányzatot. Miután
ványozza. Ez az első lépés, amelyet most meg és hatalmazza föl a városi tanáesot arra, a Fokgyarmat bányái által ezelőtt beszolgáltamár nyomon fog követni a többi is, meg- hogy az ügy fejleményeit figyelemmel kisérje,'
tott jövedelmi adók az Unió létesülésével elindul a komoly és céltudatos akció, hogy a a szükséges tárgyalásokban a város közönsége
esnek, a deficit egy milliónégyszázötvenezer
temesvári műegyetem mihamarabb fölépül- nevében részt vegyen és a városrendezési terv
font. Hogy a deficit legalább részben fedezhető
hessen. Részletes tudósításunk a következő; folyamatban levő kidolgozásánál az uj műegyelegyen, javasolják, hogy azokat az adókat, ameJoanovich Sándor főispán üdvözölte a meg- tem elhelyezésére megfelelő lelek föntartásárói
lyeket
a transzváli aranybányák nyereségük
jelent bizottsági tagokat és megnyitotta a köz- gondoskodjék.
után
fizetnek,
a Fokgyarmat és Oran gyémántgyűlést. Geml József királyi tanácsos, főjegyző
Azon reményemnek adhatok kifejezést, hogy
e
bányáira
oly
módon
terjeszszék ki, hogy ezek
zután fölolvasta a polgármester következő jeezen, városunk fejlődésére nagy fontossággal nyereségük tiz százalékát szolgáltassák be adó
lentését:
biró kérdésnek sikeres megoldásánál számitha. fejében. Az adójövedelmet kétmilüónt'syszáz„Méltóságos főispán u r !
Tekintete3 tör- tunk a város országgyűlési képviselőjének,
ezer fontra becsülik.
vényhatósági bizottság! A lefolyt hóban köz- Návay Lajos ur őnagyméltóságának leghathatótudomásra jutott állami 1911. évi költségvetési sabb támogatására, aki e hó tizenegyedikén
Pichon a
m a g y a r és a
török
költervezet Temesvár szabad királyi város egyik
és tizenkettedikén városunkat meglátogatván,
c
s
ö
n
r
ő
l
.
Párisból
jelentik
:
A
költségvetés
leghőbb kívánságának, a második műegyetem
a legmelegebben érdeklődött kulturális intéz"
tárgyalása során a képviselőház valószinüA főherceg (fölugrik) : Hát nem '? Hát nem, engem, sárga liliom és nem adsz nekem
Judit: Elmenekülök, én elszököm.
sárga liliom, nem igaz, amit mondott, nem semmit ?
A főherceg: Nem lehet . . . Őrök állnak
igaz, hogy én gyerek vagyok, hogy én jáJudit
(a szomorúság hat rá. Elfogadja
a kapu előtt. Az enyém vagy!
tékszernek tekintelek, nem igaz, hogy amit ezt a hangot): Elküldelek téged és neked
Judit
(egy rántással kiszabadítja magát,
érzek, nem szerelem. Azelőtt, azelőtt ugy adom az álmaimat. (Behunyja a szemét.) És
sírni kezd): Ez csúnya, ez utálatos, ez aljas!
volt, De azelőtt, azt meg kell mondanom, az emlékeimet.
A főherceg: Most nem bánok semmit! Itt
én utáltam a nőket, tudtam, hogy meg foA főherceg (toppant): De nekem te kel- vagy, az enyém vagy, az enyém leszel.
gom őket utálni . . . ezt nem magyarázha- lesz! Te! Te!
Judit (mikor a főherceg közeledik feléje,
tom meg . . . ez valami szemérmesség v o l t . . .
Judit (mosolyog, ismét egészen józan):
és ezért volt, mert nem szerettem őket. És Fenséged legalázatosabb szolgája boldogta- merev arccal leereszti a két karját.)
A főherceg (meglepetve megáll, aztán megszerelem nélkül alapjában véve az egész lan, hogy fenséged kegyes parancsát nem
öleli) : Judit, sárga liliom! Az enyém vagy
ügy utálatos. De téged szeretlek, sárga li- teljesítheti.
(Judit mozdulatlanságát nem birja el, hátra
liom, — istenem, hogy szeretlek és most
A főherceg: Sárga liliom, ne kínozz enlép.) Mi az? . . . Miért nem szólsz? Miért
már ón nem vagyok olyan, mint azelőtt. gem! (Toporzékolva.) Én tőlem még nem
nem védekezel?
Most m á r azt is tudom, milyen az a férfi, tagadtak meg soha semmit.
Judit (nem felel.)
aki komisz az asszonyhoz és hogy minden
Judit (odalép hozzá): Hadd halljam ezt
A főherceg: Hát mondj valamit, szólj,
n ő iránt hálásnak kell lennünk, aki nemég egyszer. Ki mondta ezt? Az a férfi,
sárga liliom!
k ü n k adta magát. Sárga liliom, én tudom
akiről fenséged beszélt? Vagy az az elkéezt, én szeretlek téged (megfogja a kezét, a
Judit:
Én most már elhiszem fenségednyeztetett gyerek, akiről én beszéltem.
nek, hogy férfi. Mert egy gyerek csínyeket
leány engedi) hogy szeretlek téged! És kell,
A főherceg (fölindultán) : Én férfi vagyok! elkövet, de aljasságot nem. És ez — ez itt
hogy te is szeress^ engem — mert én meg(Haragosan.)
Es ne bánj ugy velem, mint
aljasság. Én ezt nem hittem. Ha fenséged
halok másképen. Én nem vagyok gyerek
már, sárga liliom, nincs igazad, én férfi let- egy gyerekkel. Én férfi vagyok és te nő egyáltalában törődött az érzelmeimmel, megtem azáltal, hogy téged szeretlek és kell, vagy! (Erőszakosan magához rántja és meg- mondhatom, hogy ez a leglángolóbb szerelcsókolja.) És az enyém vagy, ha akarom! memet is utálatra változtatta volna. Én most
hogy az enyém legyél és az enyém maradj
Es én akarom és az enyém leszel.
nem szólok többet és sem nem védekezem
mindig, én mindent odaadok neked, vagy
Judit (védekezik, harcol vele): Nem, ké- többé. Elmegyek. Itt hagyom fenségedet,
mindenről lemondok érted.
rem, nem! Ah, ezt nem! É n segítségért kia- hogy legyen ideje a szégyenkezésre és kéJudit
(elhúzza a kezét, kijózanodott) : bálok! A bátyám hívom . . .
r e m
fenségedet, hogy azután távozzék el
Nem. Nem lehet. Bánat és szerencsétlenség
A főherceg (erőszakosan): Azt hiába hí- innen.
lenne belőle csak.
vod. Idehallgass, sárga liliom! Most az enyém
A főherceg: Sárgaliliom. (Meg akarja ölelni.)
A főherceg: Én leszállok hozzád, ón le- vagy és senki sem vehet el tőlem.
Judit:
En nem védekezem, (a főherceg
mondok érted.
Judit: A bátyám!
elhagyja) fenségednek a saját szégyenkezéJudit: Nem szabad. És tilos. Soha sem
A főherceg: Én hivattam el. Kivitettem sén kell megtanulnia, hogy az a férfi, aki
szabad leszállani a szerelem kedvéért, mert három órányira, reggelnél előbb nem jön
egy olyan nőt csókol meg, aki őt nem szeez megöli a szerelmet. A szerelem elmúlik haza. A házban nincs senki, mindenkit én
és az áldozat keserűsége és szégyene meg- küldettem el, hogy egész éjszaka egyedül reti, olyan, mintha halottat csókolna meg
és aki még az akarata ellenére is csókol
marad. (Egy mozdulattal eltávolítja.)
legyek veled. Én egyedül vagyok ós az meg egy nőt, az becstelen ! (Megfordul és
A főherceg (nagyon szomorúan): Elküldesz enyém vagy . . . Enyém vagy!
jobbra kimegy.)

Szegedé a harmadik egyetem.
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leg december második hetében el fog jutni
a külügyi büdzséhez. Itt érdekes vitára van
kilátás. Pichon külügyminiszter nyilatkozni
fog a török és a magyar kölcsön kérdéséről és előrelátható, hogy a parlamenti többség jóvá fogja hagyni azt az álláspontot,
amelyet a kormány e két kölcsön ügyében
érvényre juttatott.
F ö l o s z l a t o t t t á r s a s á g . Newyorkból jelen
tik : Az American Sugár Raífining Co., amely
ellen az ügyészség- föloszlafcási eljárást indított,
harminc társaságból áll, amelyek kétszázharminc millió dollár tőkével rendelkeznek. Szükség esetén külön bírósági szervezetet létesítenek ezen ügy tárgyalására. E trösztöt azzal
vádolják, liogy a konkurrenciát éveken át vasúti tarifakedvezményekkel és vámszédelgésekkel elnyomta és életképtelenné tette. Azt hiszik, hogy a pör mintegy két évig fog tartani.

Törökök Perzsiában.
Konstantinápolyból
jelentik: A külügyminiszter kél törvényjavaslatot nyújtott be az államtanácshoz. Az egyik
arról szól, hogy ezentúl Perzsiában török alattvalók fölött csak a török konzulátusi birósáS
ítélhessen, a második javaslat pedig azt ki"
vánja, hogy Perzsiában az okkupált török terű"
leteken uj konzulátusokat nevezzenek ki és a
konzulok perzsa ekszekvátur nélkül működhessenek helytartók gyanánt.

A képviselőház ülése.
Néppártiak b o m b a s z t i k u s s e m m i j e .

—

Kacsa a halastó fölött.
—

P o l g á r m e s t e r i uálasz egy t á m a d ó cikkre.

(Saját tudósítónktól.) Bellusi Baross Kálmán közgazdasági író a Pesti Hírlap vasárnapi számába cikket irt A szegedi lialastavacska cimen. A cikk nagyon sértő hangú
s eltekintve attól, hogy kardinális hibából
indul ki, tele van meggyanusitással. Ennek
következtében ma Lázár György dr polgármester tesz közzé helyreigazító nyilatkozatot,
amelynek hangja szokatlanul szigorú, de szükség is van erre, mert a Pesti Hírlap, amely látszólag kedveli Szeged városát, tényleg ismételten kellemetlenkedik ennek a fejlődő
metropolisnak. A polgármester nyilatkozata
a következő :
Bellusi Baross Kálmán a Pesti Hirlap vasárnapi számában egy teljes hasábot meghaladó
terjedelmű fulmináns cikkben kel ki azon hallatlan „könnyelműség", az „állam pénzének ná_
lünk már nem is szokatlan elpocsékolása" el.
jen, hogy a földmivelési miniszter a szegedi
Fehórtóban egymilliószázötvenezer korona összköltséggel létesítendő
halastó költségeihez
hétszázötvenezer
koronával akar
hozzájárulni.
Csak ugy dobálózik a „felületesség", „meggondolatlanság", az úgynevezett szakértők teljes „tájékozatlanság"-ának és más hasonlónak
vádjával és a Lipótmezőre akarja küldeni azt,
aki a miniszternek ilyen tanácsot adott.
Eközben nem veszi észre, hogy a felületesség,
a
tájékozatlanság és a meggondolatlanság hibájába ő maga esik, amikor egy olyan szarvashibából indul ki vádjaival, amelyről, ha még
oly hiteles helyről vette is adatait, egy ki 8
Józan meggondolással rögtön be kellett volna
látnia, hogy teljesen alapnélküli.
A tény ugyanis az, hogy nem kétezerkét"
száz négyzetméter, vagyis kereken hatszá2
négyzetül (egy fél magyar hold, amelyet cikkíró hibásan becsül, nem tudni milyen számítással, egy magyar holdnál valamivel többre)
hanem igenis kétezerkétszáz katasztrális hold
az a halastóvá átalakítandó terület, vagyis
csekély ötezernyolcszázhatvanhatszor akkora
mint amilyennek cikkíró képzeli, tehát nem
holmi apró-cseprő tavacska, hanem az ország
legnagyobb halastava lesz az, ha létesül.

tudősitőnMÖl.) A képviselőház ma
folytatta az indemnitás tárgyalását Berzeviczy Albert elnöklésével. Az ülés elején Keuedi Géza, a pénzügyi bizottság előadója, beterjesztette a bizottság jelentését a kálisóról és a folyékony gáznemű anyagok és
bitumenekről szóló törvényjavaslatról. Ezután névszerinti szavazással megejtették az
állami számvevőszék elnöki állására a jelölést. A szavazás eredménye szerint az elnöki állásra első helyen
Thuróczy
Vilmost, második
helyen Bujanovich
Sándort, harmadik helyen Macsvánszky Jánost
jelölte a Ház.
Az indemnitás vitájában Molnár János volt
az első szónok. Az indemnitás megtagadásának
mondotta, nem az a következése, hogy az ország megbukik, tönkre megy, de az kellene,
hogy a kormány bukjék meg. Nálunk azonban
Ez kerül a tervezet szerint egymilliószázaz alkotmány még csak álarc, nálunk nem a ötvenezer koronába.
többség kebeléből kerül ki a kormány, de a
Ezekután talán fölösleges is volna többet
kormányok kreálnak
maguknak
többséget- mondani, nem lehet azonban szó nélkül napi(Helyeslés a baloldalon. Zajos ellentmondás rendre térni mégis a következők fölött:
jobbról.) Mert nálunk, aki hatalmat kap
1. Aki annyi adatot összegyűjtött az országés lemond a nemzeti
követelésekről, az ban lévő halastavakról, mint cikkíró, annak
többséget is , kap,
mert a .pénz, az erő- föltétlenül észre kellett volna vennie, hogy
szak, a vesztegetés
nem
ismer
határo- nem a tervezetben, hanem az ö adataiban, vagy
kat. Mikor a koalíció bomlása után ugy tet- tévedésében kell a hibának lenni, mert hiszen a
szett, hogy a függetlenségi párt kerül uralomra, többi halastavakat is ugyanazok az „úgynevea párt klubja csak ugy hemzsegett a jelent- zett szakértők", az országos halászati felügyekező uj hívektől, csak képviselőjelöltnek hat- lőség közegei rendezték be, akiktől a Fehértó
száz ember ajánlkozott. Minden arc az uj nap" tervei is származnak.
király, Kossuth Ferenc felé fordult. (Nagy de"
De ha nem is támogatnák ezek szakértelrültség jobbról.) Mikor kiderült, hogy a fiigget
mét sikeres létesítmények, még akkor is meglenségi párt nem hajlandó mindent elalkudn ;
gondolatlanság volna olyan képtelenségeket
és így nem is jut a hatalomhoz, a hívek szám a
imputálni a szakértőknek — bármennyire, mamindjárt megfogyott. (Derültség.)
gas lóra ülve, „ugynevezettezi" is le őket a
Fölkiáltásokbalról: Burgyán ! Burgyán ! (Nagy cikkíró — amilyeneket cikkének adataiban
zaj.)
rájuk kisüt.
Molnár János : A kormány a nemzet köve2. Aki érvekkel akar meggyőzni, az vigyáztelései közül egyetlenegyet sem akart meg- zon arra, hogy érvei legalább is hasonlítsanak
valósítani. A választói jog reformját is el akarja az igazsághoz. Nos hát, egyik érve az, hogy
odázni. Nem komikus a dolog, hogy Tisza Ist- Szeged a halbőségéröl ismeretes Tisza mellett
ván (Zajos éljenzés a jobboldalon) a választói fekszik s nem tudja, hogy Szegedon túlnyomóan
jog ellen agitál, míg Héderváry (Éljenzés a
dunai halat esznek, aki meggyőzi, a budapestijobboldalon) a reformot ígérgeti V A többség, nél hatvan-nyolcvan százalékkal magasabb áraugylátszik, nemcsak a kétfejű sas szárnya alatt kat fizet.
alakult, de maga is kétfejű.
Másik sejtése szerint, amelylyel érveit támoFörstcr Aurél: De egy gyomrú! (Nagy de- gatni igyekszik, Szeged legújabb kormánypártirültség.)
sága jutalmául kapja a nagy állami szubvenMolnár János: A néppárt a legmélységesebb ciót. Aki ennyire alapos, annál nem lehet csobizalmatlansággal viseltetik a kormány iránt, dálni, hogy másokról is csak ennyi alapossáígy az indemnitást meg nem szavazza. (Helyes, got tételez föl! Hiszen Szeged képviselője
lés a baloldalon.)
az, aki előbb is volt: Bánffy Dezső, az ujpárti,
Az elnök az ülést két órakor berekesztette- a másik Kelemen Béla, Kossuthista, negyven-
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nyolcas. Ezekről pedig nem hírlett, eddig, hogy
a mostani k o r m á n y p á r t b a

beléptek volna.

Ami pedig az ügy valódi meritumát illeti,
hát igaz, drágább lesz a Fehértó halgazda-ággá
alakítása, mint a fölsoroltak, amennyiben hol.
dankint ötszáznogyven koronába kerül, Tisza
István tavának kétszáztizenhót, a Draskovich'élének háromszázötven koronájával szemben.
Ez azonban azon kedvezőtlen helyzet folyománya, hogy a vizet körülbelül kilenc kilométer távolságból szivattyúzás utján lehet csak
nyerni. Es épen ez az oka annak, hogy az állam
magas támogatást ígér ennél a létesítménynél
annál is inkább, mert a Fehértó ma teljesen
terméketlen, puszta terület, amely egész terjedelmében összesen ezernyolcszáz korona holdankint, tehát mintegy hatvanhárom tillér jövedelmet hajt. Itt tehát nem csupán hasznothajtó'
a közélelmezést javító beruházásról van szó,
hanem egy teljesen puszta terület kultura alá
vonásáról, a tervezett mesterséges öntözé*
utján.
Mindezek pedig a földmivelésögyi minisztérium hatáskörébe tartoznak s az eszme előbbre,
vitelében tényleg versenyeztek egymással a
szabadelvű Tallián Béla, a koalíciós Darányiignác és a munkapárti Serényi Béla. Ezek a különböző pártállási! urak nem a mindenkori körte"
seket akarták olcsó halpaprikással jutalmazni,
hanem az ország második városa mellett lév°
kulturáltan sötét folt eltüntetéséhez siettek hozzá"
járulni, nem véve persze rossz néven azt sem'
ha amellett Szeged város lakossága és azonkívül az ország egyéb halfogyasztói is — mert
hiszen az egyelőre prelimínált ezerháromszázhusz métermázsa, de később bizonyára foko_
zódó évi haltermés nem fog itt mind elfogyni
— ujabb s talán némilg olcsóbb élelemforráshoz
jutnak. Mindezt megtudhatta volna a cikkíró
egy rövid telefonbeszélgetés utján a földmive"
lési minisztérium illető osztályától s nem kel
lett volna „harcászati lövészetet" rendeznie
markírozott ellenség : a bábok ellen. A kato.
náknak erre szükségük van gyakorlat szempontjából ; azt azonban senkinek sincs szüksége megtudni, hogy hogyan harcol cikkíró a
földmivelésügyí miniszter és annak közegei
ellen. Ha mégis ebben a művészetben gyakorolni akarja magát, akkor kár erre a Pesti
Hírlap komoly tartalmú hasábjait pocsékolni.
Lőtérül még a katonák is a leghitványabb területeket szokták kiszemelni és az értékesebbet lehetőleg megkímélik.
A polgármester jó hangot választott meg
ahoz az Íráshoz, amelyben Szegednek és a
közérdeknek védelmére kel olyan cikkel
szemben, amely politikai
tendenciából gazdasági humbugokat akart föltálalni az ország közönségének. Az erélyes visszautasítás és a hiteles adatok minden bizonynyal
megtalálják az utat oda, ahol lényegtelen és
külsőséges dolgokkal kedvezni akarnak Szegednek és támadást intéznek ellene olyankor, amikor vitális érdekeiről van szó.
Munkapárti

győzelmek a megyékben.

Tizenhat vármegyében és több városban ma
ejtették meg a törvényhatósági
bizottsági
tagok választását.
Az egész vonalon
a
nemzeti munkapárt
került ki döntő győzelemmel. Az alábbi adatok fényesen igazolják azt a fokozódó bizalmat, amelyet az
egész ország érez a kormány iránt. A mai
választásokról a következő tudósításaink
szólnak: Aradon Barabás Béla, a függetlenségi párt jelöltje, kibukott a bizottsági tagságból. Huszonhatmunkapártit éstizenkétfüggetlenségit választottak meg. Biharmegyében
száshét munkapárti és negyvenöt függetlenségi, Hontmegyében harminchét munkapárti
és hét függetlenségi,
Kisküküllőmegyében
harminchét munkapárti és tizenhárom ellenzéki, Krassószörénymegyébm
százharmincnégy munkapárti és harminc nemzetiségi,
Pestmegyében hetvenöt munkapárti és hetvenhárom ellenzéki, Pozsonymegyében nyolcvannégy munkapárti és negyvenöt ellenzéki, Szatmármegy ében kilencvennégy munkapárti és negyvenegy ellenzéki, Szepes-
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megyében hatvankét munkapárti és huszonnégy függetlenségi, Temesmegyében százharmincnyolc munkapárti és huszonöt nemzetiségi, Marostordctmegyében ötvenkilenc munkapárti és tizenkét ellenzéki képviselőt választottak he a törvényhatóságba. A városokban is,
ahol csak ma választás történt, a munkapárt aratott
győzelmet.
így
Szabadkán
nyolcvankét munkapárti városatyával szemben kilenc ellenzéki került csak a törvényhatósági bizottságba. A szomszédos Hódmezővásárhelyen harminchárom munkapárti
jelöltet választottak meg tizenöt függetlenségivel szemben.

SZÍNHÁZ, művészet

fogta meg a pikturáját, senki, semmilyen észrevehető hatással nem volt rá — és épen ea az
ami tehetségében és hivatottságában meglepel
tésszerüleg hat, mert a szemlélő kiérzi azt a
határtalan őszinteséget, írhatjuk így: rajongást,
amit belevisz a pikturájába, Hogy nagy tudása,
érzéke, hangulatot megfogó és visszaadó ereje
van, az is bizonyos. Biztatásunkra megigértej
hogy a legközelebbi szegedi kiállításon résztvesz munkáival ós bemutatkozik Szeged közönségének.
Most csak a figyelmet akartuk fölhívni erre
a tipikusan Szegedhez simuló festőre, akinek
a
nevével, a munkáival bizonyára lesz alkalom
foglalkozni, — ha győzi még a szerencsétlen,
tipikusan magyar és tipikusan szegedi festő a
várást!

Színházi műsor.
November 30, sserda:
December

1,

„

2,

„

3,

„

i,

A balga gzüz, színmű. Bemutató. (Páros "/»-os bérlet.)
csütörtök: A balga szűz, színmű. (Páratlan '/,-os bérlet.)
péntek:
A balga szűz, szinmü. {Páros "/a-os bérlet.)
szombat: Tronbadour, opera. (Páratlan
VJ-ÖS bérlet.)
vasárnap:A
muzsikusleány.
(Páros
3
/,-os bérlet,)

Bogár Kálmán.

* A denevér. Olyan kitűnő előadásban újították föl kedden este ezt az operettet, hogy
szükségesnek tartjuk erről az előadásról megemlékezni. Csupa humor, pajzán, aranyos jókedv
sugárzott a színpadról. Különösen akkor, amikor
Felliő Rózsi, Pesti

ós

Nyárai

jelentek meg a

közönség előtt. Ilyen összhangzatos, kedve8
hangulatu jeleneteket, mint ma, eddig ők
se igen teremtettek. Amennyi finomságot, bájt
és kedvességet Felhő Rózsi pazarolt, amilyen
megkapó, természetes humort Pesti játéka
árasztott és amilyen csodálatosan művészi,
megfigyelésekben gazdag és modern színjátszói
kifejezés Nyárai alakítása volt, az csakis első"
rangú, nagy szinkulturáju egyéniségektől telhet,
Mint amilyen Felhő Rózsi, Pesti és N y á r a i , . •
A kevésszámú, de pompásan mulató közönség
rendkívül hálás volt. Áttapsolta és átkacagta
a fölvonásközöket, sokszor a kárpit elé szólította kedvenc színészeit.

(Saját tudósítónktól.) Szegeden sok festő él
már. Némelyik neve ismert. Mások ismeretlenül festenek, remélnek. Némelyik állandóan
Szegeden időzik. De a legtöbb, ha csak teheti,
igyekszik más vidékre költözni, legfölebb látogatóba ha hazajön. És csak egyben egyeznek
meg a szegedi festők. A küzködésben. Szegednél kisebb magyar városokban is jobban pártfogolják már a festőket, a közönség inkább
megveszi a képeket, a város inkább bocsát
műtermet a rendelkezésükre. Ellenben a sze* A b a l g a szttz. A színházi iroda jelenti:
gedi festők igazán kivétel nélkül típusai a Henry Bataille színmüvének, A balga ssüs-nek
küzdő, a nyomorgó, a letörésre ítélt, ambíció- szereposztása a következő: De Charance Amadé
— Csiky László, Gabriella — Baróthyné, Gasban kettétörő müvészifjaknak.
ton — Lugosy, Diane — Fodor Ella, Ármaury
Ilyen küzködő és nyomorgó, ilyen tipikus, Marcel — Almássy Endre, Fanny — Tóvölgyi
uj szegedi festővel ismerkedtünk most meg. A Margit, Roux abbé — Oláh Ferenc, a herceg
titkára — Virágháty, Kotty — Szűcs Irón,
festő pedig nem is uj mint festő. Hat esztendő
Armaury titkára — Baróthy.
óta fest, küzködik Szegeden. Kevesen voltak
* Ternovszky M a r g i t vendégszereplése.
akik föligmerték hivatottságát, akik segítették'
Érdekes
estében lesz része a jövő héten a
ugy, hogy kevés koronákért megvásárolták v
szegedi
színház
közönségének. December nyolmunkáit.
cadikán
vendégszerepelni
fog a szegedi színBogár Kálmán a festő. Szegeden a mul^
házban
Ternovszky
Margit.
A színház igazgatóévekben már kezdett fogalom lenni a neve, de
ságának
fölkérésére
„Luxemburg
grófja" operett*
csak egyes családoknál. Uri családok egymásben,
Angéla
szerepében
mutatkozik
be a
nak ajánlották, egymásután ültek neki modellt'
szegedi
közönségnek
a
müvészasszony,
aki
vették a tájképeit. Később műtermet is vett'
egy
esztendei
pihenés
után
lép
újból
az
elé
a
egyik fényképész műtermét foglalta el — félig'
közönség
elé,
amely
annyi
szeretettel
ós
ováA másik felében ugyanis a fényképező dolgozott. Aztán voltak olyanok, akik kijelentették, cióval halmozta el legutolsó föllépése alkalmáhogy nem is festő, hanem fényképész. Később; ból is. Ternovszky Margit Szegedről Aradra
megy, ahol a „Pillangó kisasszony" címszerepéfájó szívvel, bár üres zsebbel, otthagyta ezt a
ben, továbbá „A denevér" és „Luxemburg
műtermet is és most, azaz évek óta, műterem
nélkül fest künn a szabadban, télen, nyáron, grófja" operettekben fog vendégszerepelni, míg
január tizennyolcadikán és harmincegyediké11
esőben, hóban. És vár valamire . . .
Budapesten, a Vigadó nagytermében rendezendő
Mert különös tehetsége van a reklámnemkét hangversenyen fog föllépni.
értéshez. Hat esztendő óta fest Szegeden
* A kis szökevény. Az énekes-személyzet,
Bogár Kálmán, olyan ügyetlen szerénységgela
színházi iroda jelentése szerint, A kis szökealkotta egymásután képeit, hogy egyetlenegy
vény cimü operettel foglalkozik mostanában. A
tárlatra sem jelentkezett eddig, hogy soha egy
múlt évtized legzajosabb sikert aratott énekessort nem irtak róla. Csak kevesen tudták, darabját legközelebb újítja föl a színház.
hogy él és fest, csak pillanatokra tünt fö1
* Péter abbé. Tegnap mutatták be Áradon
érdekes feje a szegedi utcákon. De tovább su- a szegedi származású kiváló karmesternek,
hantak mellette az emberek . . . ő pedig v á r t Csányi M á t y á s n a k operáját, a Péter abbé-t. Az
valamire. Igazán semmi egyebet sem csinált, operáról és annak előadásáról így irnak Aradról:
csak festett, csak rajzolt, csak lelkesedett. És
A Péter abbé a zseniális szerző első egységes
várt . . .
dalmüve, mely az első taktustól az utolsóig
nem csupán gondos zenei munka, hanem az
A lakásán fölkereste ma a Délmagyarország
egész partitura a zsenialitás megkapó nagymunkatársa Bogár Kálmánt. A belváros egyik szerűségében van tartva. Lirai opera lévén,
s
zük, öreg utcájában, sötét szobában ült egyik
nagyon természetes, hogy sok melodikus részt
készülő festménye előtt. Különös fény rezgett találunk a dalműben, ami azonban nem esik az
operaszerüség rovására ós soha sem veszélyeza szemeiben, hogy érdeklődnek iránta.
teti a nagystílű operazene komolyságát. A me— Mert már várni is nagyon, de nagyon lódiákkal mindenkor érzelmeket fest és mindig
nehéz, — sóhajtotta. És mutogatta az egymás van zeneileg mondanivalója. Nem törekszik
mellé helyezett munkáit. Tájképek, szegedvidéki dinamikus hatásokra, érthetetlen, nehezen elerészletek. Kép Tápé alól, táj a szegedi határ- mezhető zenei túlzásokra, hanem mindig disztingvált, élvezetes és művészi. Hangszereléséból, részlet Deszkből. A tájképei meglepnek nek tökéletessége és eredetisége meglepő és
nagyszerű perspektívájukkal.
Tagadhatatlan
ez az értékes kvalitása különösen a darab második fölvonásában ekszcellál. Ebben néhány
hogy egyetlenegy áramlat vagy irány sem
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olyan rósz ván, melyek a legkiválóbb zeneszerzőknek is ujabb dicsőséget jelentenének. Szaval, Csányi első dalmüve a legfrapjiirozóbb
siker jegyében került behiutatóra és á nagytehetségű zeneszerző ezz'él az egyetlen dalművével számot tarthat arra, hogy nevét a hivatott szerzők között emlegessék. A dalmű szövegét ís Csányi irta Zola Róma cimü regényéből. A szöveg, bár kiválóan érdekes és végig
leköti a figyelmet, kevésbé sikerült, mint a
zene. A cselekmény nem eléggé egységes; szétmosódó, a különben hálás szerepek nincsenek
eléggé kihasználva, Essek azonban legföljebb n
librettó rovására szólnak ós semmiben sem
rontanak az opera elhatározó, nagy sikerén. A
közönség őszinte lelkesedéssel fogadta az eredeti bemutatót. Csányit a babérral díszített
karmesteri emelvényen percekig tartó tapssal
ós éljenzéssel, a zenekar pedig tussal ünnepelte és az ováció a remek uvertiir után megismétlődött. Az első fölvonás után tizenegyszer
szólitották a lámpák elé Csányit és az ünneplés a pompás második fölvonás után még sokáig együtt tartotta a közönséget. Ai előadás
kitűnő ós gondos volt. A szereplők kitűnő
karmesterük művészi munkáját a saját művé*szetükkel is segítették diadalmaskodni. A zenekar, melyben néhány kiváló filharmonikus is
helyet foglalt, mesterit produkált és dicséret
illeti a női kart is, mely a színfalak mögött
énekelt egy gyönyörű Ave Máriát. A férfikart
már jóval kevesebb dicséret illeti.
* A becstelen. A Nemzeti Színház legközelebbi újdonsága Garvay Andor A becstelen cimü
háromfölvonásos színműve lesí, amelynek bemutató-előadását december 9-ikér», a jövő hót
péntekiére tűzte ki az igazgatóság. Az újdonság magyar társadalmi dráma és főbb szerepeit
Cs. Alszeghy Irma, Csillag Teréz, Vizváry Má5riska, Odry, Dezső, Horváth holtán, Rajna és
Hajdú József játszák. Garvay Andor ma az
Az Újság munkatársa, azóta, amióta A pénz
cimü süinmüvét nagy sikerrel játszották a Vígszínházban. Akkor az Egyetértés főmunkatársa
volt és a siker után szerződtette az Az Újság
Akik Garvay Andor legújabb színpadi munká^
iát ismerik, rendkívül nagy, maradandó sikert
jósolnak.
* A s z o n e t t f e k e t e h ö l g y e . Megírtuk

már,

hogy Shaw Bernát „The dark lady of the Sonett"
(A seonett fekete hölgye) címen uj darabot irt.
Á darab csütörtökön került színre a londoni
Haymarket-szinházban
A fekete hölgy Shakespeare egyik szerelme, Erzsébet királyné
Mary Titton nevű udvarhölgye, állítólag az a
nő, akit Shakespeare szonettjében megénekelt.
Shake8pearenek
randevúja
van
Títtonnal;
de a palota holdvilágos terraszán Erzsébet királyné lefátyolozott alakjával találkozik. Életrehalálra udvarolni kezd neki, amíg Titton Mary
oda nem lép és először a költőt^ aztán az idegen hölgyet arculüti. Amikor látja, hogy a királyné áll előtte, térdre borul és bocsánatot
kér, ugyanezt teszi Shakespeare is, akinek
költői szavai a királynőt zavarba ejtik. Megbocsájt mindkettőjüknek, sőt teljesiti azt a
kérést is, hogy angol nemzeti színházat építsenek, melyben az ő darabjait j á t s z á k . . . A
londoni lapok elismerik Shaw elmésségét és a
darab irányát, de kifogásolják Shakespeare
alakjának groteszk megvilágítását.
* A szegedi

szinház

uj n a i v á j a .

A sze-

gediek kedvelt, nagytehetségű naivája, Várnai
Janka, nem tudott megállapodásra jutni a szinház művezető-igazgatójával, ugy, hogy akkor
kénytelen Szegedről elszerződni, amikor rutinnal játszik már ós egymásután aratta sikereit.
Már meg is van az uj naiva. Wirth Sárit, a
Farkas Ferenc-féle színtársulat naiváját szerződtette Almássy Endre, a szegedi színház
igazgatója.
* Uj szinház Szolnokon.

A

szolnoki

mű-

pártoló-egyesület Almássy Imre gróf volt főispán
elnöklésével elhatározta, hogy száznegyvenezer
korona költséggel színházat építtet. A költségekhez az állam hatvanezer koronával, a város
húszezer koronával és ingyentelekkel járul ; a
többit a szolnoki bankok adják, tizennégy évi
törlesztésre.
* A

sárga liliom.

Biró Lajosnak a Magyar

Színházban szerdán, e hónap 30-án színre kerülő újdonságával, A sárga liliom-mai, amely"
nek próbái Márkus László rendező vezetésével
hetek óta folynak, már teljesen elkészültek. A
darab jelmezes főpróbája kedden délelőtt tizenegy
órakor volt a sajtó meghívott képviselői előtt.
A . Délmagyarország mai számában részletet
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közlünk Bíró Lajos csodaszép, hatalmas drámájából.
* R e n d a színésznő vendékek között.

Az

a nagy kavarodás, mely az Országos Színművészeti Akadémián a nyugalmat és a rendet
alaposan fölforgatta, most már véget fog érni.
Lapunk fővárosi tudósítója ma kérdést intézett
Somló Sándorhoz, a Színművészeti Akadémia
igazgatójához aziránt, hogy mit határozott a
tegnapi professzori konferencia '? Az igazgató
kijelentette, hogy a konferencia kielégítően
döntött a növendékek ügyét illetőleg. Miután
a növendékek, hibájukat belátva, kollektive
kérték visszavételüket, a tanári kar megbízta
Soniló Sándor igazgatót, járjon közbe a
kultuszminisztériumban, hogy a növendékek
vísszafogadtassanak. Arra a kérdésre, hogy
Somló igazgatónak mi az álláspontja a határozatra vonatkozólag, az igazgató ezeket válaszolta :
— Nekem nincs más törekvésem és óhajom, minthogy a rend és nyugalom visszatérjen az intézetbe és hogy az állandóan biztosíttassák. Ami
engem illet, én mindent el fogok követni a növendékek érdekében, de egyszei'smind gondoskodnom kell arról is, hogy hasonló zenebonák,
amelyek a nyugalmat az Akadémián veszélyeztetik, a jövőben elő ne fordulhassanak.
Az előadások különben a mai délelőtt folyamán zavartalanul megkezdődtek.

5

hogy az előjog megfelelő korlátozása legföljebb
ugyanazon helyzetbe juttatja a kereskedőt,
mint amilyen fönnáll az ország minden polgárára nézve, aki valamely követelését pör utján kénytelen érvényesíteni. Remélem, lesz
még alkalmam bebizonyítani, hogy a kereskedés föllendülését milyen életbevágó közérdeknek tartom ós milyen rokonszenvvel ós ügyszeretettel szolgálom a magyar kereskedő
minden jogos érdekét.
Igaz tisztelettel vagyok őszinte hívük
Tisza

Interpelláció a tanitók

szabad

István."

egyesü-

lése miatt. Pető Sándor dr országos képviselő
a képviselőház holnapi ülésén interpellációt
terjeszt elő a magyarországi tanitók szabad
egyesülésének felfüggesztése dolgában. Az interpellációt, amelyet a kultuszminiszterhez fog
intézni, ma jegyezte be az interpellációs
könyvbe.

Horvátok a képviselőházba^!. Hirt adtunk
óla, hogy Barta Ödön és Ugrón Gábor a
horvát nyelv kiküszöbölésére kérte föl Berzevi-czy Albert képviselőházi elnököt. Fölmerült
* A M a i Színlap szépségversenye.
A
az a gondolat, hogy a kérdést pártkösi kon~
mai nap után a szavazatok aránya ez:
ferencián intézzék el. A képviselőház elnöke
Várnai Janka
305
ma kommünikében közli, hogy ez a terv
Fodor Ella
• 254
elesett, mert a pártelnökök nem tették meg
Felhő Rózsi
137
az elnöknél a kezdő lépéseket a konferencia
Tóvölgyi Margit
104
összehívására. A kérdést így a képviselőház
Lendvay Mici
96
Nagy Aranka
82
ülésén fogják fölvetni és elintézni. Ugy lát.
Kende Paula
79
szik,
hogy
a magyar
jog győzni fog
Békeflné
31
s
a
horvát
beszédek
aranykora
véget ér. A
Sziics Irón
29
magyar
pártok
ugyanis
általában
abban
a fölDobó Katica
82
Csige Rózsi
16
fogásban vannak, hogy a horvátok is magyarul
Nagy Irén
15
kötelesek beszélni. A képviselőház mai ülése
Utasi Alfonza
10
alatt, míg a teremben a szavazás folyt, a foKoháriné
2
lyosón Barta Ödön képviselő odament egy
Csikyné
2
munkapárti csoporthoz és fölolvasta előtte Deák
* A hit. Párisból jelentik : Brieux A hit című
Ferenc egy beszédét, amelyben a horvát beszélegújabb darabját tegnap olvasta föl a Comédie
dekről nyilatkozott. Hat nappal a horvát egyezFrançaise müvészbizottsága előtt. A Vörös taményről szóló törvény szentesítése után Deák Felár szerzőjének uj müvét a bizottság egyhanrenc beszédet mondott a képviselőházban s kijegúlag elfogadta előadásra.
lentette, hogy a horvátoknak az önkormányzat
* H e l y r e i g a z í t á s . A Mai Színlap
szépségversenyéről mai számunkban közölt hírünkbe körében joguk van a saját nyelvüket használsajtóhiba csúszott, amennyiben Lendvay Mici niok, de a magyar törvényhozásban magyarul
részére leadott szavazatok száma nem hetven- kell beszélniök; itt a horvát nyelvet csak kikettő, hanem kilencvenkettő és így a sorrend- segítő eszközül használhatják. így magyarázta
ben az ötödik helyen áll.
Deák Ferenc az általa hozott tőrvényt, —
mondotta Barta Ödön, — a munkapártnak is
ily szellemben kell eljárnia. A munkapártiak
élénk helyesléssel kisérték Barta szavait. Elmondta még Barta Ödön, hogy Ugronnal együtt
— Válasz az aradi kereskedőknek. —
kezdett akciója nem Justh Gyula ellenirányul;
(Saját tudósítónktól.) A mult hetekben meg- ez téves és rosszhiszemű hii'esztelós. Jól tudja
emlékeztünk arról, hogy az aradi kereskedők
nyílt levelet intéztek Tisza István grófhoz, mindenki, hogy Justh Gyulát a körülmények
Arad képviselőjéhez és arra kérték, hogy vál- kényszeritették a horvát beszédek megengedétoztassa meg a pörrendtartás kérdésében el- sére és különösen a fiumei rezolució, amelye*
foglalt álláspontját. Tisza István gróf Kolozs- akkor még ő is komolyan vett.
várról tegnap a, következő levelet küldte
Tedeschi Viktornak, az Aradi Kereskedők Köre
elnökének:
A zsolnai és az esztergomi m a n d á t u m .
„Midőn folyó hó 18-án kelt becses levelük
Félhivatalosan jelentik: Minthogy Petráss dr
kezembe került, már biztosítva volt az abban árvaszéki ülnök a zsolnai választókerület nememlített vitás kérdésnek kompromisszum utján zeti munkapárti jelöltségét vonakodik elfogadni,
a jelöltség dolgában ujabb tárgyalások vannak
való elintézése; E megoldásnak senki sem örülhet jebban, mint ón, nemcsak mert szeren- folyamatban, amelyek ezidő szerint még nincsenek befejezve. Hasonlóképen nem fejeződtek
csétlenségnek tartok minden oly jelenséget, még be a tárgyalások az esztergomi választóamely a magyar társadalmat foglalkozási ágak kerület nemzeti munkapártjának jelölése dolszerint ós osztályérdekek alapján ellenséges gában sem.
táborokra szaggatja szét, de azért is, inert
mélyen fájlaltam volna, ha ellentétbe kellett
A z a n g o l v á l a s z t á s i h a r c . Londonból jevolna helyezkednem választóim tekintélyes ré- lentik ; Az alsóház föloszlatásának utolsó akszének óhajtásával. Habozás nélkül teljesítettem tusa a felsőház nagytermében ment végbe. A
volna e nehéz kötelességet, mert arra, hogy kér- király megérkezése után a lordkancellár fölolvasta a trónbeszédet s a fölolvasás után tuhessem és megtartani igyekezzem bizalmukat, leg- datta, hogy őfelsége a parlamentet december
erősebb jogcímem az, hogy minden körülmények tizenötödikéig elnapolta. A választás pénteken
kezdődik. Ezen a napon három unionista jelölközött mindenkivel szemben kifejezem és követem
meggyőzó'désemet. Fölösleges volna ma már bő- tet, akiknek nincs ellenjelöltjük, közfelkiáltással képviselőnek fognak proklamálni. Szombavebben kifejteni az önökétől eltérő nézeteim ton
tiz londoni és tíz vidéki kerületben lesz
indokát. De legyen szabad a minap megjelent választás. Nagyon sok vidéki kerületben az
levelemre utalni, melyben igyekeztem kifejteni, unionista jelölteknek nincsen ellenjelöltjük.
r

Tisza István levele.

hogy a könyvbivonati
illetékesség sehol a világon nem létező', иду a fogyasztóközönség
általános érdekébe, mint a jogegyenlőség jogélvébe
ütköző előnyöket
biztosit a kereskedőnek, ugy,

A p é n z ü g y i bizottság ülése. A

ház pénzügyi bizottsága ma délután
kor Hieronymi Károly kereskedelmi

képviselő-

hat óraminiszter

részvételével és Láng Lajos elnöklésével ülést
tartott. Az ülésen a szerb kereskedelmi szerződésről szóló törvényjavaslatot tárgyalták,
amelyet a közgazdasági bizottság már elfogadott. Rosenberg Gyula ós Pap Géza előadó felszólalása után az ülést berekesztették. Holnap
folytatják.
S z a k a d á s a z o l a s z t ö b b s é g b e n . Milánóból
jelentik: A Corriere Delia Sera értesülése sze-

rint Luzatti miniszterelnök meglátogatta Giolittit, akivel a politikai helyzetről ós különösen
arról tanácskozott, hogy a többség szétválását
hogyan lehetne megakadályozni.

A D. M. K. E. csipkekiállitása— Vanderbilt Gladys csipkéje. —
(Saját

tudósítónktól.)

A

D. M. K. E.

palotá-

jának dísztermében holnap délelőtt tizenegy
órakor nyitja meg Perjéssy László iparkamarai
t i t k á r Sséchénné

Nagy

Etelka ós

Nagy

Ida

ipariskolai tanárnők csipkekiáUitását. Ez a
kiállítás csupán miniatűrje annak az impozáns,
országos csipkeháziípari és ipari kiállításnak,
amely a jövő év január tizennyolcadikán BudaPesten, a technológiai palota dísztermében lesz,
amelynek védnökségét Auguszta főhercegaszszony vállalta el. A budapesti kiállítás megnyitásán részt vesz Dániel Ernő báró és Perjéssy László is.
A szegedi miniatür-csipkekiállitás azonban
így is teljes lesz, inert Budapesten szintén a
Szegeden kiállított csipkék kerülnek kiállításra,
csakhogy amíg a fővárosban a D. M. K. Eegyúttal háziipari és ipari kiállítást rendez,
Szegeden kizárólag vert, varrott ós horgolt
csipkéket mutatnak be a közönségnek.
Sok, ipari szempontból tanulságos tapaszta.
latot vonhatunk le, ha azokra a szakértőkre
hallgatunk, akik a kiállítás anyagát már előzetesen megszemlélték. Bámulatos az a hirte"
len fejlődés, amely a magyar csipkeiparban
mutatkozik. Csak az a két tanárnő, aki a
kiállítás rendezése körül a legbuzgóbb lelkiismeretességgel fáradozott, tizenhárom tanfolyam vezetését látja el Magyarországon. így
igen hiresek a kolozsvári, jászói, hámori, sóvári,
zentai stb. tanfolyamok. Több van közöttük
olyan, ahol háromszáz leány is dolgozik és
keresi a kenyerét a legremekebb csipkenemüek
készítésével.
A szegedi kiállításon bemutatásra kerülő
csipkék között sok olyan kézimunka van, amelyen esztendőkig dolgoztak. így például egy
egyszerű színházi sál csipkeszegélyezése egy
évig tartó folytonos munkát vett igénybe. Természetesen, meg is kell érte adni a megérde.
melt árat. Van aztán a sok csipkeholmí között
egy megtekintésre méltó, igazi műremek:
gróf Széchenyi Lászlóné Vanderbilt Gladys csipkéje. Tiszta magyar motívum az egész. Régi
magyar dekorációk után készült, a grófné egyenes kívánságára, aki igen kedveli az eredeti
magyar ipari műremekeket. Ez a csipkemunka
ruhadiszül fog szolgálni, valódi arany ós ezüst
cérnából van hímezve. Dísze a kiállításnak is.
Vannak aztán zsebkendők, gombok, asztalós ágyteritők, ridikülök, fodrok stb., amelyek
egytől-egyig műremekei a csípkeiparnak. Es
valamennyit magyar motívumok szerint dolgozták ki. Szakértők állítják, hogy vétek, ha
ilynemű rendelésekkel külföldi gyárakhoz fordulunk akkor, amidőn az összes nagyobb csípkekereskedök a magyar tanfolyamokon készük
csipkéket vásárolják össze eladás céljából.
A szegedi kiállításnak megvan még az az
előnye is, hogy az összes eddig el nem adott
csípkeáruk közvetlenül a készítőktől kerülnek
eladásra és az előállítási költségekhez mérten»
igen mérsékelt áron. Kétségtelen, hogy a D'
M. K. E. ezzel a csipkekiállitással szép és
hasznos szolgálatot tett Szeged női társadalmának, már csak azért is, hogy a januári bu~
dapesti kiállítást megelőzi, azonkívül fölös
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legessé teszi majd annak idején a Budapestre
való utazást. A budapesti kiállítással pedig
még egyéb nemes célok megvalósítására is tő
rekszik a D. M. K. E. A kiállítás napján, este
nyolc órakor, a Vigadó nagytermében hangverseny is lesz, amelyen a legkiválóbb művészek fognak közreműködni. Mindennek pedig a
főcélja az, hogy a D. M. K. E. megteremtse az
alapot egy Cirkvenieán, szegény tanulók részére
létesítendő betegápoló- és üdülő-szanatóriumra
Mindezért az elismerés oroszlánrésze Perjéssy
Lászlót, a kitűnő elnököt és Gallovich Jenőt
a D. M. K. E. főtitkárát illeti.
A szegedi kiállítást bárki díjtalanul meg'
tekintheti.

Esküvő rendőri fedezettel.
— Tiz rendőr — egy asszony. —

(Saját tudósitónktöl.) Ma délelőtt ritka, díszes
esküvő folyt le a szegedi anyakönyvi hivatalban. Az esküvő díszes jellegét az adta meg, hogy
a ceremóniát tiz egyenruhás rendőr kísérte
végig az anyakönyvi hivataltól egészen a lakodalmas házig. A különös esküvő előzményei
ezek:
N. budapesti mószárosmester hét óv előtt
viszonyt kezdett egy budapesti hölgyecskével.
A hölgy szép volt, elég fiatal ís és mindezen
tulajdonságaiért csak azt kívánta a mészárosmestertől, hogy törvényes formák között kössék meg a házasságot. A hölgy azonban nem
állította a kedvesót alternatíva elé. Egyelőre
megelégedett a mészárosmesternek azzal a válaszával, hogy várjunk. Vártak így három, öt,
hót esztendeig, mialatt az összeházasodás kérdése folyton napirenden volt, de mindvégig
megoldatlanul. A férfi sohasem volt hajlandó
határozott nyilatkozatot tenni, csak jelentős
titokszerüséggel hangoztatta a várakozást. Ez
fölkeltette az asszony féltékenységét, aki ezentúl éber figyelemmel kísérte a férfi minden
lépését.
A férfi észrevette ezt ós szerette volna már
szabadnak érezni magát. A családja is folyton
unszolta, hogy vagy szakítson a szeretőjével»
vagy pedig vegye el feleségül. A mészáros
büszke önérzettel válaszolt:
— Csak nem kötök mézalianszot?!
Ha nem, hát jó. A családja ebbe még örömestebb egyezett bele, de most már követelte»
hogy szakítson az asszonynyal és nősüljön meg.
A mészáros belátta, hogy a családnak igaza
van. Az üzlete Budapesten virágzásnak indult,
sőt legújabban — husdrágaság idején — anynyíra föllendült, hogy tényleg asszony után
kellett néznie, akit a házába vezessen.
A mészáros néhány héttel előbb Budapesten
megismerkedett egy szegedi leánynyal. A leány
megtetszett neki s elhatározta, hogy feleségül
fogja venni. Megegyeztek, mire a leány nemsokára hazautazott Szegeden lakó szüleihez.
A férfi azonban nem merte nyiltan tudtára
adni a kedvesének, hogy szakítani fog vele.
ügy gondolta, hogy egyszerűen Szegedre utazik,
»tt megtartják az esküvőt és mint törvényes
pár térnek vissza Budapestre. A feleség majd
elintézi a dolgot a szeretővel.
A mészáros a mult csütörtökön Szegedre
utazott. Fölkereste a menyasszonyát, megtartották az eljegyzést és kitűzték az esküvőt is,
amely ma folyt le.
Az elhagyott asszonyt valaki tudatta ezekről a dolgokról. Az nyomban Szegedre jött és
elhatározta, hogy ha az egész világgal kell
szembe szállnia, akkor is csúffá teszi az ünnepséget. Csakhogy rosszul számított. Ugyanaz a
tréfás ur, aki az asszonyt értesítette, közölte
a boldog vőlegónynyel is, hogy a szeretője Szegeden van, jó lesz vigyázni, mert könnyen baj
lehet.
A mószárosmester megszeppent. A dolgot
ösBÍntén elmondta a menyasszony szüleinek,
akik a kérdést ugy oldották mag, hogy rendö
ri
segítséghez
folyamodnak
az
esküvő
napján.

így is történt. Egyik rendőrkapitány, aki
maga is nős ember ós vagy már öt okos csemetével bebizonyította, hogy harcol az egyke
ellen, tiz erős rendőrt küldött ki az ifjú pár
védelmére. Amikor a násznép a városi bérházhoz ért (itfc van az anyakönyvi hivatal)
pontosan ott termett az elhagyott nő is. Kékült'
zöldült szegény, amikor a rendőri fedezetet
meglátta. Nem furakodhatott a násznép közé,
mit tehetett mást, kiabált, szidta a vőlegényt,
a menyasszonyt rendületlenül, végül is a
r
endőrök megsokalták a dolgot és — befogták
a száját.
A házasság megtörtónt. A boldog pár ós a
násznép lejöttek az anyakönyvi hivatalból ós
elhelyezkedtek a kocsiban. Persze, rendőrj
asszisztenciával, mert a szerető még mindig
ott állt ós akadékoskodni akart. A vőlegény
ós a menyasszony mellett két rendőr ült a
kocsiban. A többi kocsiban egy-egy rendőr
volt ós így jutott a nászkiséret egészen hazáig.
De az elhagyott asszony is kocsiba ült. Azt
hitték, hogy követni akarja a lakodalmas
menetet. Nem. A haragja lecsillapodott és odaszólt a kocsisnak:
— Az állomásra ! Gyöngyház, ha leszakad,
lesz más!

NflPIJHREK
Jelöltek arcképe.
Scháffer Vilmos.
*

Bankigazgató és ebben a minőségében fényesen bevált. Amikor ezt teljes tárgyilagossággal
megállapítjuk, olyan bizonyítványt állítunk ki
erről a csöndes, visszavonultan és csak a
munkának élő embeiTŐl, amely a legjobb ajánlólevél még a törvényhatósági bizottsági tagsághoz is.
Tiz éve lehet, hogy a Bankegyesület mint
szövetkezet megalakult, tíz éve, hogy Schaffer
Vilmos ennek a pénzintézetnek az ólén áll. És
ez alatt a tiz év alatt nőtt, izmosodott ez a
bank, a szövetkezetből részvénytársaság lett»
amely ez alatt az aránylag rövid idő alatt há"
romszor emelte az alaptőkéjét.
Egy pénzintézetnek ilyen következetesen és
tudatosan való megerősítése és fejlesztése nagy
érdem Szegeden, ahol az ipar és kereskedelem
majdnem csecsemő-korát éli, ahol szabadon dühöng a gazdasági tudatlanság ós ahol a financiális dolgokkal nagyon sokan nincsenek tisz.
tában azok közül sem, akiknek kezére nagy
érdekeket és értékeket bízott a sors kegye.
Persze, sokan lesznek, akik Schaffer Vilmos
közéleti érdemei után fognak tudakozódni. Ha
majd főjegyző vagy tanácsos akar lenni Scháffer
Vilmos, akkor azokat is elmondjuk. Azok a
közéleti érdemek, amelyekre az akármennyire
szakértő dilettánsok hivatkozni szoktak, különben is nagyon relatív értékűek. Azoknak,
akik a törvényhatósági életben szerepelnek,
egy értéket kell képviselniök ós megtestesi.
teniök: a komoly, szakértelemmel teljes, fáradságos és sikeres munka értékét. És erről gyönyörű útlevele van Schaffer Vilmosnak ahoz
hogy méltónak találják az oszlopos közgyűlési
terembe való visszatérésre.
— A szerkesztőségből. Róna Lajos, a fiatal
magyar ujságiró-gárda egyik kiválósága, a Délmagyarország megalapítója ós eddig felelős
szerkesztője, megvált állásától ; a felelős szerkesztést Pásztor József helyettes szerkesztő
vette át.
— H i e r o n y m i k ö s z ö n e t e . Iz

alsótanyai ál-

lami telefonhálózat megnyitása alkalmával Lázár György dr polgármester táviratilag üdvözölte Hieronymi Károly kereskedelemügyi minisztert. A miniszter most a következő levelet
intézte a polgármesterhez:
Tisztelt Barátom! Szíves figyelmedért, melylyel engem a szeged-alsótanyai állami telefon-
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hálózat megnyitása alkalmából a város közönsége nevében táviratilag üdvözölni szives voltál, kérlek, fogadd őszinte köszönetemet. Fölkérlek egyben tisztelt barátom, hogy köszönetemet a város közönsége előtt is tolmácsolni
szíveskedjél. Szives üdvözlettel, igaz hived
Hieronymi s. k.
— A miniszterelnök

szembaja.

Már

jó

¡deje különféle hírt terjesztenek Héderváry
Károly gróf miniszterelnök szembajáról, sőt
e
gyik-másik újság azt is megírta, hogy a miniszterelnök szembaja miatt távozni készül állásából. Ez a híresztelés mese. A miniszterelnök, mint környezetében beszélik, szembaja
mellett ís pompásan érzi magát. Bajának nincs
¡s nagyobb jelentősége, mindössze annyi, hogy
egyelőre ő maga nem olvas, hanem minden őt
e
rdeklő dolgot: újságot, hivatalos aktát fölolvasnak neki. De ez az állapot nem tart sokáig, mert szembaja olyan természetű, hogy
bizonyos ideig várnia kell, míg az orvosi beavatkozás szükségessé válik. Akkor az egyik
szemén könnyebb természetű orvosi műtétet
hajtanak végre.
— A tlán k i r á l y B é c s b e n . Bécsből jelentik:

Frigyes dán király ma reggel
inkognítójában ideérkezett.

Kronberg gróf

— A cár nagybátyja Csougrádmegyében.

Megírtuk már, hogy tegnap, a bécsi gyorsvonattal Budapesten át Kistelekre érkezett Miklós
orosz cárnak a nagybátyja, Nikolajevics Nikolaj
nagyherceg, aki inkognitóban utazott Kistelekre, ahol több napig vadászni fog. A nagyherceget, noha magyarországi útját erősen
titokban tartották, három orosz rendőrtisztviselő kisóri és mint most értesülünk, diplomáciai uton nagy előkészületek történtek arra
vonatkozóan, hogy azokat a vasúti vonalakat,
amelyeken az orosz udvari kocsi átrobogott,
csendőrök és rendőrök tartsák megszállva. A
bécsi rendőrigazgatóság, a külügyminisztérium
utasítására, már tegnapelőtt táviratban értesítette a budapesti főkapitányságot arról, hogy
az orosz nagyherceg hétfőn délután a fővárosba
érkezik és hogy a csendőrörsparanesnokságokat
figyelmeztesse a nagyherceg utazásáról. A
főkapitányság, amelylyel ugyancsak hétfőn délelőtt érintkezésbe lépett Nassaroff orosz rendőrfőtisztviselő is, nagy előkészületeket tett a
nagyherceg biztossága érdekében. Két óra
negyven perckor érkezett a nyugotí pályaudvarra Nikolajevics Nikolaj nagyherceg, akinek
a fogadására csak a budapesti orosz főkonzul
jelent meg az állomás perronján. A nagyherceg
szalonkocsijában fogadta a főkonzult, akivel
néhány percig elbeszélgetett. Majd kiszállott
és betért a vasúti vendéglőbe, ahol feketekávét
rendelt. A rendőrtisztviselők három lépés távolságról követték és a szomszédos asztal mellé
telepedve őrködtek, mig a nagyherceg elfogyasztotta kávéját. A vonat indulását, — közel negyven percet, — kocsijában várta be a
nagyherceg, aki este érkezett meg Kistelekre,
ahol Pallaviciní őrgróf és vendégei már várták.
A vadászatok már kedden megkezdődtek.
— Tolstoj

özvegye

haldoklik.

Varsóból

jelentik: Gróf Tolstojné haldoklik. Az orvosok
akut tüdőgyuladást állapítottak meg nála ós
miután szivének működése is egyre jobban
gyöngül, minden pillanatban várják halálát.
— A s z e g e d i S z é c h e n y i - s z o b o r . Széchenyi

István gróf szobrát tudvalevőleg Stróbl Alajos
szobrászmüvészszel készítteti el Szeged városa
A minta, amely Széchenyit a Duna partján
állva ábrázolja, már elkészült. Az Országos
Képzőművészeti Tanácsnak egy bíráló-bizottsága a mintáról nagy elismeréssel nyilatkozott.
A művész azt az óhajtását nyilvánította, hogy
a szobrot ruszkícai (halvány rózsaszínű) márványból készíthesse. Lázár György dr polgármesternek arra a kérdésére, vájjon a márvány
kiállja-e az idő viszontagságait s hogy a márvány-szobor szépészeti szempontból nem lesz-e a
Széchenyi-tér bronz-szobrainak környezetéből
kedvezőtlenül elütő, a biráló-bizottság meg.
nyugtató választ adott. A tanács jelentést tesz
a szobor mintájának elkészültéről a közgyűlésnek s javasolja, hogy a közgyűlés ís engedje
meg a szobornak márványból való faragását.
— M á r t o n f f y M á r t o n k i t ü n t e t é s e . A király

Mártonffy Márton országgyűlési képviselőt,
nyugalmazott iparoktatási felügyelőt a Lipótrend lovagkeresztjével tüntette kí. Közel harminc évig állott Mártonffy az iparoktatás élén,
érdemeit az időközben változott kultuszmiaísz-
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terek kivétel nélkül elismeréssel értékelték,
ennél azonban sokkal ¡óbban dicséri Mártonffyt
az az eredmény, amelyet az ő működése iparoktatási intézeteink számának és színvonalának emelése körül köztudomás szerint elért.
Mártonffy Mártont Szegedről is sokan üdvözölték kitüntetése alkalmából.
— V á s á r h e l y i K é p ú j s á g . Ez a cime a leg-

újabb magyar újságnak. Hódmezővásárhelyen
vasárnap jelent meg a Vásárhelyi Népújság,
gondos szerkesztésben. A lap felelős szerkesztője László András, főszerkesztője pedig Mayer
Jenő. Érdekes, hogy a vásárhelyi napilapot
szegedi nyomdában adják ki, azért, mert a vásárhelyi nyomdatulajdonosok bojkottálták.
— Sas Ede gyásza. Szomorú családi esemény érte Sas Ede írót, a Nagyvárad cimü
újság kiadótulajdonosát .és felelős szex-kesztőjét. Három éves leánykája, Iduka, a család nagy
gyászára és szomorúságára, Nagyváradon váratlanul elhunyt. A kis halott koporsójára több
koszorút küldöttek. Sas Ede szegedi ismerősei
köz 1 többen részvétirattal keresték föl a gyászoló családot.
— Emelték a legénység
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z s o l d j á t . Bécsből

— A báróné aiitomohilkalandja. Automobilt vett báró Malcomes Jánosne Róka és
társától. Tegnap tették meg a próbautat Pencen. Az automobilba beleült a báróné, a leánya
és Bóka Adolf, aki az autót vezette. Egy
magaslatról lerohanva, a fékező elromlott és a
kocsi belefordult az árokba. Róka súlyosan
megsebesült. Budapestre vitték, az utasoknak
azonban semmi bajuk nem történt azonkívül,
hogy megijedtek.

hogy azért akarják lezáratni, hogy megakadályozzák a tái-gyalásra való fölkészülésben. Közben folyamodott az ¡gazságügyminiszterhez,
hogy a* büntetés megkezdésére félesztendei
halasztást adjanak neki. Mivel az idézésre
nem reagált, az ügyészség átírt a rendőrségre, hogy Habár Mihályt, aki Rákospalotán, a Pap-utca második számú házban lakik,
ma délelőtt állítsa elő. A rendőrség ma reggel
két detektívet küldött Rákospalotára, akik
Habár Mihályt délelőtt tizedfél órakor Hodászy
— A karánsebesi vagyonközség.
Karánkirályi ügyész elé állították. Az ügyész kösebesről jelentik : A vagyonközség tegnap tar- zölte Habárral, hogy a Wekerle Sándor megtotta rendkívüli közgyűlését Medve főispán je- rágalmazásáért kapott két hónapi és két
lenlétében. A közgyűlés elfogadta Burdia kép. heti fogságot, mivel az ítélet jogerős, megviselőnek elnöki állásáról való lemondását és kell kezdenie. Habár a büntetés megkezutódjául egyhangúlag Dragalina Patrícius nyu- désére halasztást kért, megjegyezvén, hogy
hasonló kéréssel az igazságügyminisztériumgalmazott tanitóképző-intézeti igazgatót válasz- hoz is fordult, ahol, értesülése szerint,
totta meg.
kérését kedvezően intézték el. Az ügyészség a Bp. 510. szakasza alapján a ha— T i z e n n é g y b á n y á s z k a t a s z t r ó f á j a . Oklahamából jelenti egy távirat: Bányalégrob- lasztást megtagadta. Megtagadta különösen
banás következtében az Asplialt Company azért, mert Habár nein igazolta, hogy a bünAntlers közelében lévő bányájában tizennégy tetés megkezdéséből neki vagy családjának
súlyos anyagi kára származnék s mert az idéember életét vesztette.
zésre nem jelent meg. Az ügyész ezelcután Ha— Két testvér

halála.

Barátról

jelentik:

bár

Mihályt

egy börtönőrrel

lekisértette a fog-

Orosz János szárhegyi gazda udvarán kutat
jelentik: A hadsereg rendeleti közlönyének mai ásott két fia, a huszonegy éves Péter és a házba, ahol egyik másodemeleti cellában heszáma közli, hogy a zsoldösszegnek a delegá- tizenkilenc éves János. Már jó mélyen tartot- lyezték el. Letartóztatása után a védője
cióktól megszavazott emelését már ez óv tak, amikor a kut falai, amelyek nem voltak u'jra az igazságügyminiszterhez fordult, hogy
december elsején foganatosítják. A zsoldössze- megtámasztva, beomlottak és a két testvért függeszsze föl haladéktalanul a büntetés végreget a következőképen állapították meg: tiszt- maguk alá temették. A közelben nem volt hajtását s adjon Habárnak félesztendei halasztást. Az igazságügyminiszter, miután immár
jelöltek,
hivatalnokjelöltek,
őrmesterek hetven,
senki, aki segítségükre sietett volna és a két csak a büntetés félbeszakításáról lehet szó,
magasabb fokon kilencven, szakaszvezetők negyfiatal legény ott fult meg a sáros földtömeg alatt. leirt az ügyészséghez, hogy adjon véleményt
vennyolc és hetven, tizedesek harminchat és
arról, vájjon van-e erre törvényes ok. Az ügyész— V e r s e n y egy bécsi p i p a - k l u b b a n .
A
negyven, őrvezetők huszonnégy, közlegények
tizenhat fillér. Ezenkívül a reggeli pénzt fejen- legnagyobb bécsi pipa-klubban, a Mont Pelée- ség véleménye alapján fog a miniszter dönteni
kint öt fillérről hét fillérre emelték. A kórház- ben, vasárnap britannika-versenyt rendeztek, arról, hogy Habár Mihály félbeszakithatja-e a
ban ápolt beteg katonák 6—20 filléres zsold- amely elé feszült érdeklődéssel nézett az osz- büntetését vagy sem. Ebbe a döntésbe kéthárom nap beletelik s addig Habár mindenjavitást kapnak. A nős altisztek télen kétszázkilencven kiló szenet kapnak hónaponkint és trák dohányjövedék úgyszólván valamennyi fo- esetre fogva marad.
a háztartási illetéküket is fölemelték. Az egész gyasztója. Az első programszám győztese az a
— Olcsó brilliáns ékszerek,
müipari
vonalon emelték a szolgálati pótlékot is. De- fiatalember volt, aki két óra és négy percig t á r g y a k j u t á n y o s á n c s a k i s F i s c h e r Testvécember elsejével tehát nagy lesz az öröm a szívott el egyetlen britannikát, a második szám r e k n é l S z e g e d , K á r á s z - u t c a , s z e r e z h e t ő k b e .
kaszárnyákban.
győztese hetvennégy millimétei*es hamut te— A s z e g e d i h a j ó k m e g v i z s g á l á s a . A belnyésztett a szivax-ja végén.
T Ő Z S D E .
ügyminisztertől ma a következő rendelet érke— A k á r t y á z á s közben eltűnt pénztárca.
B u d a p e s t i g a b o n a t ő z s d e . A délelőtti gabonazett Lázár György dr polgármesterhez:
A budapesti főkapitányságra ma beidézték Róth liatáridőüzlet irányzata szilárd. Félkét órakor a
A kolera terjedésének megakadályozása érde- Sándort, az Erzsébetvárosi Kaszinó croupierjét, következők voltak a záróárfolyamok-, buza áprilisra
kében valamennyi hajókikötő- és rakodó-állo- akitől a Józsefvárosi Körben kártyázás közben 11.03—11.04, buza májusra 10.98—10.99, buza októrozs áprilisra 7.85—7.86, zab ápmáson követendő eljárás tárgyában szeptember ellopták a pénztárcáját. A rendőrség az ügy- berre 10.70—10.71,
8.39—8.40, tengeri májusra 5.60—5.61.
tizenkilencedikén kelt rendeletem kapcsán föl- ben, minthogy a lopás hivatalból üldözendő, rilisra
B u d a p e s t i é r t é k t ő z s d e . Az előtőzsde iránya
hívom polgármester urat, hogy a törvényható- megindította az eljárást. Róth Sándor vallomá- nyugodt volt, inert az olcsóbb newyorki jelentés
sága területén levő szegedi szabadkikötőbe sában elmondta, hogy tizenegy órakor érkezett tartózkodásra indította a spekulációt. A vezető értébeérkező hajóknak orvosi megvizsgálásáról és a Józsefvárosi Körbe,, ahol éjfélig bakkarat kek ára lemorzsolódott, a helyi piacon a Leszámítoló
szükség szerint való fertőtlenítéséről szigorúan játszott. Azután átmentek egy kisebb kártya- és a Jelzálogbank részvény ára 1—2 koronával
gondoskodjék, hogy ez a rendszabály kellő idő- terembe és nasi-vasit játszottak. Ügyvédek, hi- csökkent, a többi tartott áron zárult. A készárupiacon
ben foganatosítható legye*. A földmivelésügyi vatalnokok, kocsigyárosok, asztalosok voltak élénk forgalom mellett a Kereskedelmi bank és a
miniszter urat egyidejűleg fölkértem, hogy a \ elen. Három órakor észrevette Róth, hogy el- Gázizzó részvény 10 koronával drágább, a Ganz,
és Athenaeum részvény olcsóbb, a többi válkikötő kezelésével megbízott közegeit utasítani tűnt a pénztárcája. Fölszólította a jelenlevőket, Drasche
áron kelt el. — Köttetett : Osztrák hitel
szíveskedjék, hogy az illető községek polgár- hogy ha egy negyedóra múlva nem lesz meg tozatlan
668.25—669.25. Magyar hitel 857.75—858.75. Leszámester urat a hajók telelésére bevonulásának a tárca, telefonál a rendőrségre. A negyedóra mitolóbank 602—604. Jelzálogbank 506—507. Rimaidejéről eleve értesítsék. Végül, utasítással a elmúlt ós a croupier telefonált. Mig azonban a de- murányi vasmű 675.75—676. Osztrák-magyar államföntebb már idézett körrendeletemben foglal- tektívek megérkeztek, a Kör megbízta a gazdát vasút 751.75. Városi villamosvasút 397,—398.25.
takra, az abban foglaltak legszigorúbb végre- és egy ügyvédet, hogy kutassanak a pénztárca Közúti villamosvasút 755—757.25. Hazai bank 306.50—
hajtását elvárva, fölhívom, hogy jelen rendele- után. Meg is találták a félreeső helyen, az ab- 307. Magyar bank 749.75—752.50. Agrárbank 514.
temben foglaltak értelmében tett s illetve ren- lakpárkányon, oly magasságban, hogy csak Kereskedelmi bank 3905. Cement elsőbbségi 330.
deletem pontos végrehajtásáról annakidején székkel lehetett levenni. Földobták oda. Róth Ganz 4035—4060. Légszesz 1500—1504.
Délben a helyzet alig változott, m«rt a berlini jejelentést tegyen. Budapest, 1910 november 19. Sándor, az Erzsébetvárosi Kaszinó croupierjélentés nem buzdított. A nemzetközi, úgyszintén a
nek
vallomása
szerint,
a
tárcában,
mikor
elA miniszter helyett Jakabffy s. k., államtitkár
helyi piac forgalma pangott, az értékek kisebb vált ű n t , száztízezer koronáról
szóló
takarékpénzA polgármester nyomban intézkedett, hogy tári könyv és hatezernégyszáz korona készpénz tozás után csöndesen zárultak. A készárupiacon nem
volt, említésre méltó változás, a járadékpiac tartott
a miniszter rendelkezésének érvény szerez- volt. Amikor megkerült, a száztízezer koronás maradt. — Köttetett: Osztrák hitel 668—668.25.
takarékpénztári könyvek hiánytalanok voltak, Magyar hitel 856.50—857.75. Leszámítoló bank 601.75—
tessék.
de pénz már csak háromezer korona volt benne. 602.50. Jelzálogbank 505.50—506. Rimamurányi vasmű
— B e v o n j á k a z e z e r f o r i n t o s o k a t . Az OszA többit ellopták. A rendőrség megindítja a 675.75. Osztrák és magyar államvasút 751.25. Városi
trák-Magyar Bank az ezerforintos bankjegyek
nyomozást és holnaptól kezdve soi'ba kihall- villamosvasút 396.50. Közúti villamosvasút 754.50—
beváltási határnapját 1910 december 13-ára
gatják azokat, akik azon az éjszakán a Jó- 754.75. Hazai bank 305.50—306.75. Magyar bank 749 tűzte ki, 1910 december 31-ike után már nem
751. Pannónia 4750. Általános takarékpénztár 671—
zsefvárosi Körben jelenvoltak.
fogadják el az ezerforintos bankjegyeket.
675. Beocsini 745. Légszesz 1502—1503.
— Hajókatasztrófák. Hamburgból jelentik.
A dijbiztositásért fizettek: A hitelrészvényért hol— Ő r ü l t a z u t c á n . M a délelőtt Vaskó JáÉjjel erős köd volt, ugy, hogy körülbelül nyolc- nos, a szegedi takaréktár-utcai gőzmosó-intózet napra 3—4 korona, 8 napra 6—8 korona, december
hónap végére 18—20 korona.
van hajó kénytelen volt horgonyt vetni. Dél. alkalmazottja, tüzes vasalókkal bezúzta a műB é c s i b ö r z e . A mai értéktőzsdén a kötések a
előtt szokatlanul sok gőzös mozgott a szűk hely összes ablakait, összetört minden keze- következők voltak: Osztrák hitelrészvény 668.—.
hajóvonalon ós hét összeütközés történt. Tizen- ügyébe akadó tárgyat, azután az utcára rohant Magyar hitelrészvény 857.—. Anglo-bank 315.—. Bankverein 554.50. Unió-bank 634.50. Landerbank 531.50.
hét hajó megrongálódott,
kettő elmerült.
és megtámadta a járókelőket. Mindenki futva Osztrák államvasút 752.—. Délivasut 116.25. Rimamu— Steinheilné asszony P a r i s b a n .
Parismenekült előle, mert látták, hogy kitört rajta rányi 676.—. Alpesi járadék 772.75. Májusi járadék
ból jelentik : Steinheilné asszony, akit férjének a dühöngő őrület. Az őrült segédet négy rendőr 93.20. Magyar koronajáradék 91.95. Osztrák aranyés anyjának meggyilkolásával vádoltak és akit fogta le, majd beszállították a közkórházba, járadék 93.20. Török sorsjegy 256.50. Márka készpénzért 117.60. Orosz 103.90.
az esküdtszék fölmentett, Angliából Franciaahol
megállapították,
hogy
közveszélyes
őrült.
országba fog költözni és egy párisi külvárosban bérel lakást.
— H a b á r Mihályt letartóztatták.
Habár
Kitűnő szeplő stb ellen a
Biztos hatású szer a
— Salvarsan. Ma még uj ez a név a laikus Mihályt a budapesti királyi ügyészség ma délFranki-féle SERA1L-CRÉME
Franki-féle HAJSZESZ
előtt
letartóztatta.
Ez
a
legújabb
fordulata
a
közönség előtt és a gyógyszerészek lajstromáHabár-ügynek, mely az utóbbi napokban a köARCZSZÉPITÖ |
|HAJHULLÁS
ban, de egy-két hét alatt páratlanul népszerű zönség érdeklődését foglalkoztatta. Habár Milesz a „Salvarsan", népszerűbb minden patika- hály tegnap éx-kezett meg Berlinből Budapestre.
Ártalmatlan ! 1 tégely
ellen. A hajkorpát elára 1K. Hozzávaló szaptávolítja. Kis üveg 1
szernél, mert az uj név az Ehrlich 606 belajstro. Az ügyészség Habárt a büntetés végrehajtására
pan 70 fill. Pouder 1 kor.
kor.,
nagy
üveg
2
kor.
még
tegnapra
megidézte
védője
utján,
aki
tumozott neve lesz. A világhírű gyógyszert de8zer
vette az idézést s magára vállalta, hogy
cember közepétől kezdve árusítani fogják a domásul
Kapható
K
Habár Mihály pontosan meg fog jelenni. Azonban
Qjvyortiil:
mmmmmmmmm^_tii.rA.han
gyógyszertárakban és a höchsti vegyi gyárak Habár nem jelentkezett. E helyett hosszú nyilatFelsőváros, S Z E G E D E N , Szt. György-tér.
ez alatt a név alatt fogják foi'galomba kozatot tett közzé a lapokban, melyben meggyanúsítja a törvényszéket, az ügyészséget,
hozni.
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x A szegedi törvényhatósági

uyák,

tagválasz-

tások. Alig- van komolysága annak a korteskedósnek, ami mostanában a szegedi korcsmákban végbemegy, városatyajelölések címén.
Ma itt, holnap ott jelölnek embereket, akiknek
a város ügyeihez semmi közük, akiknek részére
a bizottsági tagság meg nem érdemelt dekórum lenne. Hangsúlyozzuk, hogy komoly, sulylyal bíró jelölés még sehol sem történt. Legutóbb a nemzeti munkapárt végrehajtó-bizottsága tartott ülést Bósa Izsó dr elnöklésóvei.
Az illésen a komoly lista megállapításával foglalkoztak. Az összes kerületekre nézve a jelöléseket ugy akarják megejteni, hogy a politika
kizárásával a leginkább hivatottak kerüljenek
be a törvényhatósági bizottságba. A megállapodások ebben az irányban hamarosan létrejönnek. Egyelőre az emberek csak egymást jelölhetik s a korteskedésnek és korcsmázásnak
csupán a vendéglősökre nézve van jelentőségex J o g v é g z e t t t a n y a i k a p i t á n y o k . Legköze-

lebb két jogvégzettséghez kötött állást szerveznek a rendőrségnél. Eddig tudvalevőleg a
tanyai polgároknak a legparányibb kihágási
ügyben is a városba kellett jönniök, ami nagy
időveszteséggel járt rájuk. Somogyi Szilveszter
dr főkapitány a tanyai rendőrbiztosí állások
megszüntetésével akar segíteni ezen a kellemetlen állapoton. A két tanyai rendőrbiztosi
állás helyett jogvégzettséghez kötött kapitányi
állásokat szerveznének. A jogvógzett kapitányok aztán kint a tanyán látnák el a tanyai
kihágási ügyeket. Ezt a reformot a főkapitány
ersdetíleg a rendőrség újjászervezésével egyidejűleg akarta megoldani. Mivel azonban az
általános újjászervezés hosszabb időt igényel, a
főkapitány külön javaslatot szándékozik készíteni a tanyai rendőrkapitányi állások fölállítására. így tehát Vadász Lajos tiszteletbeli
rendőralkapitány nyugdijbavonulásával megüresedő felsőközponti rendőrbiztosi állást már
be sem töltenék, hanem helyette megcsinálnák
az e!ső tanyai alkapitányi állást.
x A novemberi

közgyűlés.

Szerdán

háromezernyolcszázuegyvenhat

és háromezer ötvenhét magyar

dél.

honossága.
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osztrák
Nem-

zetiség szerint háromezerkétszáznegyvenkét
szláv, még pedig ezeregyszázkilencvenöt cseh,
ötszáztizenhat
lengyel,
négyszázegy
szlovén ós kilencszázkilenc ruthón. A többi hatezerkótszázhuszonegy horvát és szerb. Német
tisztviselő van
ezerkétszázhetvenegy, magyar

háromszázhárom.

x Választ a közgyűlés. Szeged városánál
két osztályjegyzői állás van üresedésben. A
két állásra Eördögh Lajos dr ós Hegedűs Antal helyettes osztályjegyzők pályáztak. A jelölést
szerdán délelőtt ejti meg a kandidáló-bizottság, Lázár György dr polgármester elnöklésóvei. A közgyűlés meg fogja választani az uj
központi választmány tagjait is.

TUDOMÁNY, IRODALOM
A vándor énekel.
— Irta Balázs Béla. A Nyugat kiadásában jelent
meg, ára két korona. —

Közel két esztendeje már, hogy egy ismeretlen nevű fiatalember drámai zsengéjét adták az
ország első színházában Márkus Emmával a
címszerepben. Ez a dráma Dr Szélpál Margit
volt, az írója pedig Balázs Béla, aféle „holnapos"
költő, akit kipróbált izlésii irodalmi embernek
nem kellett komolyan vennie, ha másért nem,
legalább a fiatalságáért. Két év nem hosszú
jdő, de ezalatt a két év alatt nagyot lendült a
fiatal magyarok zökkenős szerencsekereke. Ez
alatt a két év alatt lett elismert nagy költő
Ady Endre, nagy nótaszerző Reinitz Béla, nagy
muzsikus Kodály Zoltán ós Bartók Béla; Lengyel Menyhért Taifunjának páratlan világsikere
nem is fór bele külső arányaiban ebbe a két
esztendőbe ós ma már ugy áll a dolog, hogy a
komoly ós konzervatív literary gentlemanok
sem mernek elnézni egészen a fiatalok feje
fölött. Nem volna tehát, puszta rekrimináció, ha
azt mondanók, hogy Balázs Béla fiatalos színmüve
ma más
fogadtatásra számíthatna.
De ez a rekriminá<?íó nem volna egészen

után kezdődik el Szeged város novemberi közgyűlése. A tanács már az egész tárgysorozatot
előkészítette s ma délelőtt a következő ügyek
nyertek elintézést :
helyénvaló.
A Dr Szélpál
Margit
nem jó
Wimmer Fülöp indítványt tett, hogy a város darab, sőt rossz dráma. Ám a színpadi sikert
a napidijasoknak adjon segélyt. A tanács azt ja- ezerszerte jobban megérdemelte volna, csakúgy,
vasolja a közgyűlésnek, hogy csak azoknak a
napidijasoknak adjanak segélyt, akiknek szer- mint az irodalmit. Ebben a rossz drámávezetileg biztosított állásuk van a városnál. ban több volt a színpad és az irodalom, mint
Tehát az ideiglenesen alkalmazott nagyszámú az ujak egész sokaságában együttvéve. És
napidíjas ne kapjon pótlást, mert erre nincs ebben a rossz drámában egy jelentős liríkus
kellő fedezete a városnak. A segély az egy
havi fizetéssel fölérő összeg. — A Bach Jenő- mutatkozott be az országnak, aki drámairónak
féle, mintegy tizennégy holdnyi terület négy- is Ígéretes jelenség. Két év alatt néhány novellátszögölének nyolc koronán való megvételét java- irt csak Balázs Béla ; másodszülött drámáját
solja a tanács a közgyűlésnek. — A földmive- pedig nem fogadták el előadásra. — Most nieglési miniszter leirt a városhoz és elismerését jelent az első verskötete. A vándor énekel, ez
fejezte ki a város közönségének előzékenyséa címe. Ezekről a versekről érdemes beszélni.
géért, amelylyel a kendertermelési szakiskola
számára megfelelő telket engedélyezett. A mi- A versekről is, a kötetről is, az írójukról is.
niszternek azonban vannak bizonyos kívánságai. Balázs Béla a tragikus írói jellemek közül való.
Kívánja a telek környékének rendezését, a Vonzalma a drámához köti, iróí kenyere a prólégszeszvilágitási vezetéknek és a villamosvasutnak az iskola főépületéig való vezetését. zához, tehetsége és hangoltsága a rövídlélek"
A tanács ezeknek a kívánságoknak a teljesí- zetü lírához leginkább. Tanárember, aki a
tését javasolja a közgyűlésnek, valamint annak német kultura emlőin nevelkedett, költői inspiaz óhajtásnak a kielégítését is, hogy az iskola rációból végzett a német filozófiával, amelynek
esetleges terjeszkedésére elővételi jogot- adjon
•rősagyu gondolkodója volt ós szomjas sovéna város a szomszédos telkekre. Nem javasolja
séggel
vetette magát a magyar kulturális
azonban annak a kívánságnak a ^teljesítését,
hogy az iskola telkét a már kikötött árnál erőkre, a népi, a nemzeti őskincsekre. Líráján
olcsóbban engedje át a város. — A tanács a
is, amely németesen mély és elégikus, ez a
vágóhídi vasút bekapcsolása dolgában is elő- bifurkáció érzik meg, a sóvárgó és tudatos
terjesztést tett a közgyűléshez. A bekapcsolás
nyclcvankilencezer korona költséggel jár. A magyarosság és a serdülőkorabeli filozófikusantanács javasolja a közgyűlésnek a vasút meg- német tradíciók tartalma között. Aki nagyon
épít .ásót, a költség megtérül azokból a díjak- nem tud verseket olvasni, azt Balázs még
ból. amelyeket az iparvasuton majd szedni fog- a lírájával sem hódítja meg. Ám, aki érti a
nak. Javasolja a tanács a közgyűlésnek, hogy
versek nyelvét, az Balázst rokoni melegséga vasútnak a heti és az országos állatvásár
gel fogadja be. Ezeken a verseken egyelőre
telepén is legyen rakodó-állomása.
megérzik az, hogy a költőjük nem ben.
x Karánsebes pótadója.
Karánsebes pótniik éli ki transeendentálís életét. Forgáad ója most 80'6 százalék. Ezt a pótadót a jövő csoknak lát szanak egy nagy spirituális műévben hatvanhat százalékra szállítják le, bár a helyből, amelybe pihenni temetkezik az írójuk,
kiadások kétszáznyolcvankótezer koronárólkét- ha belefáradt az életküzdelembe és a tragikus
Száznyolcvanhétezer koronára emelkedtek.
ambíciókba. Nem mintha ez volna a versek
alaphangja. De a versformák nehézkessége és
x i l o s n y á k t i s z t v i s e l ő k s t a t i s z t i k á j a . Boszniában és Hercegovinában ezidő szerint össze- egyéni darabossága, a nyelvük tömör ós idesen lízezerkilencszázliatvannógy állami tiszt- genszerű zamatja, csöndes revoltéja azt mutatviselő van. Ezek közül négyezerhuszonhat bos-

ják, hogy végső visszavonulások ezek a szólamok esnem ekszpanziv kiélés melódiái. Nagyobbrészt szerelmi lira ós legjobb részében az. Nem
vallomásos, nem kéjelgő ós nem mazochista
strófák. Egy világharmóniás ember asszonysirámai, Gondolat-artisztikum ós asszonyöröm
van bennük. Ajánló soraiban mondja ifjúi küzdelmei osztályosának, Kodály Zoltánnak, a
szép szőke muzsikus-zseninek:
Itt egy marék dal. Asszony szive-vére,
Mégis tiéd. Mert tulon sok az asszony
S a dal marad, az asszony elmúlik.
Asszony szive-vére. Asszony szive-vére,
amely egy patakba omlik végső magány órán a
költő szive-vérével ós amely — a tiéd, a fiatalság, az ambíciók, a görög barátság osztályosáé.
Gyönyörű hármas dimenzió. Egypár verse a
^elki szenzációk erejével hat. Az Ajánlás, Istentisztelet, Őszi varázs,
Tavasz volt,
Vigyázz,
Nokturno,
Órák, Hazaérkezett a szivem, Ady

Endrének, — olyan versek, amelyek elraktározódnak a lélekben ós ünnepórán csendülnek
föl újra. Egynéhány értéktelen, sőt rossz vers
is van a kötetben. De szomorú volna, mert
középszerűséget jelentő, ha nem így volna. Ha
Balázs megtér egészen első szerelméhez, a lírához és hü marad hozzá addig, amíg költői
nyelve glóriássá érik és levetkőzi mostani fogyatékosságait, akkor helye lesz az irodalomtörténetben. Az író szuverén joga az eligazodás. Mi hiszünk a megtérésében, mert a lira
nem bir el lelki kétlakiságot. Legalább a modern líra nem. És ameddig az alkotás tüzében
a lélek nem fehéren izzó, addig igazi, győzedelmes lírává a lélek-bányászok kincsei nem
kovácsolhatók. Ez a Balázs mostani, nagyon
élvezetes és nagyon ígéretes, első verskötetének a tanító végakkordja.
Pálos
•

Curiené

akadémiai

tag.

Endre.

Stockholmból

jelentik : A tudományos akadémia levelezőtagjává választotta madame Curiet, a világhírű
francia fizikusnőt, aki most kandidál a francia
tudományos akadémia tagságára. Curiené a harmadik asszony, akit az a megtiszteltetés ért,
hogy a svéd akadémia tagjává avatta. Az első
asszony Eckblatt grófné volt. 1748-ban nyolcvan éves korában választotta meg a stockholmi
tudós akadémia. Drasroff orosz hercegné volt a
másik akadémikus nő 1783-ban.

TÖRVÉNYKEZÉS
Affér a Haverda-tárgyaláson.
(Saját tudósitónktól.) A szegedi Haverda-tár»
gyalás alkalmával történt az az affér, amelyiknek szereplői egyik szegedi újságíró és egy
banktisztviselő voltak, akik összeszólalkoztak,
aztán inzultálás, provokálás, kardpárbaj következett, Ma pedig a szegedi törvényszék elé
került az affér két szereplője és államfogházra
el is Ítélték őket.
Az affér szereplői: Paál Jób, a Szegedi Napló
munkatársa és Török László, a Kőzmüvesban^
tisztviselője. A Haverda-pörnek szegedi tárgya"
lásán ugyanis Török László az újságírók számára föntartott egyik helyet foglalta el. Egyik
szabadkai tudósító helyére ült, ugy, hogy emiatt
nézeteltérések ós magyarázatok következtek.
Paál Jób — mint a mai törvényszéki tárgyaláson vallotta — meghallotta, hogy Tőrök
László olyan megjegyzést tett több újságíróra,
ami kellemetlen, ezért felelősségre vonta, majd
inzultálta a banktisztviselőt. A törvényszék
folyosóján játszódott le a jelenet, amely után
provokálás következett, mindkét részről. A
felek kardpárbajban állapodtak meg. Egyik
vívóteremben találkoztak — a rendőrség előttUgyanis a rendőrség értesült a párbajra való
készülődésről és megakadályozta a párbajt
Erre, a délutáni órákban, a huszárlaktanyában
találkoztak az ellenfelek. Megtörtént a kardpárbaj. Mindketten könnyebb természetű sérüléseket szenvedtek. A rendőrség erről a párbajról is értesült és megindították a büntetőeljárást.
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Rigó Endre elnöklésével ma tárgyalta a szegedi törvényszék ezt az ügyet. Mind a két
vádlott megjelent a tárgyaláson. A törvényszék bünös-wk találta párviadal vétségében
Pa-ál Jobot és Török Lászlót és nyolc-nyolc
napi államfogházra Ítélte őket. Az ügyész és
Török László az Ítéletben megnyugodott, ellenben Padi ¡Jób fölebbezett:
I Uránia

a

paralízi«

miatt.

Pétervárról

jelentik : Az esküdtszék előtt megrázó gyilkosaági bünpört tárgyaltak. A vádlott Cysariskmv
Tivadar moszkVai egyetemi hallgató volt, aki
líieijölte ás öcscsét. A vádirat így mondja el az
esetet:
íjAí ósKakl va8ut ihoszkvai gyorsvonatára
fölszállott egy fiatal diák s fölsegítette útitársát; egy blategfes külSejü, vézná; gyerekképü
fiut. Möszkva előtt a vasüti alkalmazottak dörrenést hallottak. Átvizsgálták a kocsiosztályokat s abban, amelyikben a két flu utazott, a
beteg gyereket átlőtt halántékkal, holtan találták. A szerencsétlen 'áldozat Cysarískow Serins, gyilkosa pedig Cysarískow Tivadar volt.

(__) U j

sára semmit sem tud fölhozni, bebizonyitottnak
mutatja a házasságtörést.

cukorgyár

a

Bácskában.

Kgósz

sereg cukorgyár! "alapításról érkeznek hirek az
országból. Az alapítási tervek közül akad nem
§ L e g f e l s ő e l i s m e r é s k é t b i r ó i i a k . A király megengedte, hogy Gallu József aradi tör- egy komoly Is, így bizonyosra vehető, hogy a
vényszéki bírónak és Kochanovsky György vág- legközelebbi jövőben a magyar cukoripar terén
ujhelyi járásbirónak a legfelső elismerés tudtul élénk verseny fog kifejlődni. A Leszámitolóbank
két alapítása után most az Első Horvát Cukoradassék.
ipar Részvénytársaság, a Kereskedelmi Bank
ós a Zsivnostenska Banka alapítanak Bácsmegyében uj cukorgyárat, amelynek három millió
korona lesz az alaptőkéje. Az uj gyárat tízezer
métermázsa répa naponkint való földolgozására
be. Az üzembehelyezést 1912-re terA kereskedelmi és iparkamara működése. rendezik
vezik.

KÖZGAZDASÁG

(Saját

tudó silónktól.)

A szegedi

kereskedelmi

(—) A

malmok

iizeinrednkciója.

írtunk

és iparkamara kedden tartotta meg novemberi már arról, hogy ugy a fővárosi, mint a vidéki
teljes ülését, amelyen több fontos közérdekű malmok üzemredukcióra készülnek. A vidéki
ügygyei foglalkozott.
malmok kezdték meg az akciót, amelyhez a
Szarvttdy Lajos -elnök napirend előtt emlé- fővárosi malmok is csatlakoztak. Előbb azon.
kezett Weg Beregi Lajos hódmezővásárhelyi
ban a vidéki malmoknak egymás között meg
kültagnak a napokban történt váratlan elhuny- kell állapodni, milyen módon akarják csökkentáról. A teljes ülés az érdemes kültag emléke- teni üzemeiket és csak azután, ha köztük a
zetét jegyzőkönyvbe foglalta. Ezután az elnöki megállapodás létrejött, lehet szó a fővárosi
előterjesztések során jelentést tett az elnök
malmok üzemének redukciójáról. Ujabb hirek
több miniszteri leiratról, melyek a kamara szerint ugy tervezik, hogy januártól márciusig
hetenkint négy, április 1-től lietenkint öt nai egyetemi hallgatót, Moszkvába érve; letartóz- előző fölterjesztéseire érkeztek.
tatták." Ma volt á tárgyalás a j>étervári esküdPerjéSsy László titkár a kamarai iroda mult pon dolgoznak. A malmok elvben hozzájárultak
ték előtt, A gyilkos diák töredelmesen vallott havi működéséről ós azokról az értekezletek, ehez a megállapodáshoz és ha valami váratlan
piár a vizsgálat során. A mai tárgyaláson meg- ről ós gyűlésekről számolt be, melyek időközakadály közbe nem jön, december tizenötödikére
hatóan inoüdta ei a tragédia mötivumait. Atyjuk
ben
tartattak.
Megemlítette
ezek
közt
a
kész lesz a megegyezés.
ag^lágyulásban halt meg s a cSalád több tagja
paralitikus. Öcscsét rajongással szerette s ami- Szegeden a husdrágaság ügyében, valamint a
(—) V e r s e c a b a n k f i ó k é r t . Versecen mozkor rajta is mutatkoztak az agylágyulás tüne- polgári pörrendtartás kérdésében tartott ülése- galom indult meg aziránt, hogy az Osztráktei, kétségbeesett, hogy a szegényre ugyanolyan ket és ai legutóbbi budapesti országos kamarai
Magyar Bank fölállítandó fiókjainak egyikét
Sors vár, mint atyjára, Moszkvába utaztukban
Versecen állítsák föl. Ez ügyben a hét folyaerről beszéltek s öcscse kérte, hogy vessen titkári értekezletet,- melyen a kereskedelmi és mán küldöttség megy Budapestre a pénzügyvéget szenvedéseinek. Sirva csókolták meg egy- ipari életet érdeklő több aktuális ügyön kivül a
miniszterhez és a jegybank vezetőségéhez. A
mást S aztán Ő agyttnlőtte Sergiust. — Az elbe* kamarai tagválasztási szabályok reformjával is küldöttséget Karátson Lajos honvédelmi államszólés Olyan megrendítő hatással vttlt, hogy sok foglalkoztak,
titkár, a város képviselője, Dániel Tibor báró
esküdt könyezett. Kihallgatták a tanukat,
főispán és Bezucha István dr polgármester veA napirend tárgyait Perjéssy László titkár és zetik. A küldöttségben az összes verseci pénzakik mind azt vallották, hogy Oysarískow Tivadar egész családjának támasza volt, a moszkvai Szabó Gyula másodtitkár adták elő. Ezek
intézetek képviselői résztvesznek.
műegyetem tanárai pedig kötelességtudó, szor- során véleményezték, hogy a nyers, bőrök
( _ ) Községi v á g ó h i d a k . Igen sok község
galmas növendéknek ismerték, aki tanítással
súlyát
ezentúl a vágóhidakon, hivatalosan van, hol a marhák vágására alkalmas hely
kereste kenyerét, hogy tanulmányait folytatli&ssa. Az esküdték nem bűnösnek mondták, a mérlegeljék. Tataháza község hetipiacaira kért nincs, mely körülmény különösen marhavész
törvényszék pedig fölmentette a vádlottat; Az állatfölhajtási engedély kiadását, Kistelek köz- alkalmával végzetessé válhat. Erre való tekinítélet kihirdetése után a közönség ovációt ren- ség hetívásárí helypénz-dijszabásának jóvá- tettel a földmivelésügyi miniszter elrendelte;
dezett az esküdték mellett.
hagyását, a szeghegyi ipartestület megalakítá- hogy azokban a kis- és nagyközségekben, hol
| H a v e r d a M a r i s k a n j v é d ő j e ^ Á gyűjtő- sának jóváhagyását véleményezte a kamara.
állatok
s em köz-, sem magán vágóhíd nincs, az
fogház cellájában várja a Kúria Ítéletét HaEllenben ellenezte a végeladás tartási iránti
vágására alkalmas helyet kell kijelölni. A vágó.
verda Mariska. A minap levelet irt a fogházból kórelmét egy szabadkai és egy vásárhelyi
hely céljaira a község külterületén legalább
védőjének, Balassa Ármin dr szegedi ügyvéd- kereskedőnek. Tóth Ferenc szegedi hajótuíajhuszonnégy négyszögméter alapfelületii terület
nek és arra kérte, högy nyerje meg védőtársá- donos kérelme alkalmából elhatározta a kamara,
jelölendő ki, melyet négy, lehetőleg téglából
nak Edvi-Illés Károlyt, a jeles kriminalistát hogy előterjesztést tesz az iránt, hogy az
épült ós alulról két méter magasságig cementés kérje meg, iiogy a Kúriánál ő Védje; Balassa állami sóbányák részére Szegeden létesíttessék
vakolással borított oszlopra helyezett tetővel
kérésére Edvi-IIlós Károly kijelentette, hogyha olyan főraktár, honnan a sót hajón lehetne a
kell fedni. A szennyvizek lefolyására alkalmas
Haverda Mariska ragaszkodik kívánságához, ő Tisza alsó részére és a Duna melletti helyiséburkolt csatornát kell készíteni. Ezeket a vágóelvállalja a Kúria előtti védelmet. Szóval, nem
gekbe szállítani. Pártoló fölterjesztést határo- helyeket mindenkor vaskeresztes husfogasokBalassa Ármin dr lesz a Kúria előtt Haverda zott el a kamara a debreceni társkamara
kal, alkalmas kúttal és trágyagödörrel kell elvédője . . .
kérelmét illetőleg, högy az ipari továbbképző- látni, azonkívül köröskörül bekeríteni. Azokban
§ L ó n y a j g r ó f n é p ö r e . Brüsszelből
jelen, tanfolyamokat, melyek az idei téli szezónban a
a községekben, hol olyan magánvágóhelyek
tik : Lónyay grófné azt a négy. millió koronás terv szerint szünetelnének, — fontos iparfejvannak, amelyek a fönti követelményeknek
ajánlatot, melyet ^ belga állam tett, visszauta- lesztési érdekből tartsák meg és fejleszszék
minden tekintetben megfelelnek, a községi
sította. Stefánia hercegnő tizenkét millió ko- tovább. Aztán a zárt palackok forgalombahoza- vágóhidak fölállítása mellőzhető.
rona végkielégítést kér Lipót király hagyaté- talának kérdésében foglalt állást. Pártolta a
( _ ) f j j b a n k a f ő v á r o s b a n . Magyar
közkából és ha ezt nem kapja meg, folytatja teljes ülés az aradi kamarának az ólesztőkevevetítő-bank részvénytársaság cég alatt a minap
a pört.
r ési tilalom behozatalát sürgető fölterjesztését
uj vállalat alakult a fővárosban félmillió korona
§ Házasságtörésévt
elitélt
milliomos.
¿s Gelléri Mór levelezőtag indítványát, hogy a alaptőkével. A vállalat célja a német és MittlerBécsből jelentik: Az osztrák főváros egyik elő- kamarák kebelében munkástanácsokat létesít- bankok mintájára szolgálni mindazon üzletágakelő, dúsgazdag műépítésze állott tegnap a
kat, melyek a kereskedelmi, ipari és mezősenek. Ez ügyben azonban kimondotta a teljes
bécsi törvényszék elé. Az építészt, Wohlmayer
gazdasági élet keretein belül a fejlett keresVilmost, felesége jelentette föl házasságtörés ülés, hogy addig, amíg e kérdésben a kamarák kedelemben nélkülözhetetlen közvetítői tevémiatt. Az asszony elmondta följelentésében, összesége egyértelmű eljárásban meg nem
kenység igénybevételével jönnek létre.
hogy férje egy kis bécsi utcában szobát tart állapodik, az eszme megvalósítására való előmagának és ott gépirónőjével, Brozik Mariská- készületet felfüggeszti.
Felelős szerkesztő P á s z t o r J ó z s e f
val, viszonyt folytat. A tegnapi tárgyaláson
Wohlmayer tagadta a vádat. Azzal védekezett,
Lapkiadó-tulajdonos a D é l m a g y a r o r s z á g hírlap- és
Több segélykérés s más folyó ügy elintézése
hogy az a szoba az ő fiókirodája volt és ott ő után végül állást foglalt még a kamara a husnyomdavállalat
a gépirónőknek nagyobb munkálatokat diktált.
Nyomtatta a Délmagyarország hirlap- és nyomdaAz asszony ügyvédje azonban bebizonyította, drágaság lehető mérséklését célzó, most napivállalat Szegeden, Korona-utca 15. (Bokor-palota.)
hogy ebben a fiókirodában mindenféle bútor renden levő akciók dolgában, kimondva, hogy
volt, csak íróasztal és írógép nem. A kihallga- •sürgeti a szerbiai élőállatbehozatal korlátainak
tott tanuk is azt bizonyították, hogy a szoba lehető elhárítását, a husszállitás
nehézkes
berendezése olyan volt, hogy azt irodának nem
módjainak
megkönnyítését,
konzumvásárok
lehetett használni. A bíróság bebizonyitottnak
vette a házasságtörést és kétezer koronára létesítését, a marhatenyésztés kellő gondozását
ítélte a műépítészt. Az ítélet érdekes indoko- és a tenyésztésre alkalmas növendékjószágok
lása kimondja, hogy az a tény, hogy az illető levágásának lehető megnehezítését,
szoba berendezése minden tekintetben találkahelyre vall és hogy a férj állításának igazolá-
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H a s z n á l t ön m á r
BABÉR-SÓSBORSZESZT?

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

Inga-,

fali-,

szerzési

serkentő-,

árakon

diszórákat

bocsátjnk

a

és

zsebórákat

vevőközönség

Weisz J. Hugó és Társa

miiórúsok
s z á m . (Uj

a

saját

be.

rendelkezésére!!
Kölese y-utca 4.
Wagner-palota.)
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Fentartott hely 1 korona, első hely 80
fillér, második hely GO fillér, harmadik hely 30 fillér.
A mozgófény fcáp-elöadásokra 10 százalékos kedvezményes jegyek előre válthatók: A belvárosban: Bekey
hírlapíródéban (Kígyó-utca), Pető Ernő dohánytőzsdéjében (Széchenyi-tér), özv. Karg Józsefné dohánytőzsdéjében (Széchenyi-tér, Zsőtér-ház), Mihálvfi dohánytőzsdéjében (Iskola-utca, Kecske-trafik). " Felsővároson: Paul Adolf füszerkereskedésében (Brüsszelikörűt és Dugonics-utca sarkon. Alsóvároson: Hoff mann
János üzletében (Petőfi Sándor-sugárut).
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a

gyári nagy
raktárában
Kér

„A

FEHÉR

főző-éstejszin-

Csokoládék

kirakataim

Y-SIMl I.

KERT ESZ

B o r s Mihály
modern nagy s z á l l o d á j a

% £

a & elsőrendű berendezés® ® sel julius elsején megnyílt

%£
©«

::-::

árjegyzéket!

Telefon 600

Telefon

5fiS.

és

sarkán.

j j j u t o r s z á i i j t á s t bütorkocsiual
IMB>

Kaphatók:

3,

4, 5,

6,

8,

10

forintért

legkiválóbb

hangtartó szerkezettol, pedál n é l k ü l 30

MntMjUi,

Kölcsei-iitca

heiy- °
=

a

№. ÉS Nr. udvari hanoszergyár föiizleíébeii BllOüPfSI, VII.. RöKöczi-uí ,18
Képes árjegyzéket (minden cikkről külön) ingyen küldünk, csak
B!e
K k r i l "'"'> l»ofsy ««iféle hangszerről k í v á n t a t i k az á.-jegyzék

smeretséggel

biró uri
emberek

aaaaaaaaaaaaoaoaaaaaoaaaoi

MANÓ

Fonográf és Gramofon

Sternberg Ármin és Testvére

S (isza Lajos-korul 51. m . i Telefon 588. •

t i i z i a n y a g - b e s z e r z é s !!

forinttól

legjufeányosabb árakon. Hengerek és lemezek a v i l i i n lesih u - e s e b h m i i v é s z e i n e k f e l v é t e l e i v e l . Dus raktár kiváló
gyártmányú u j és átjátszott zonf|<ti-iik é s p t a i i l n ó k h m i .
Régi zongorák és egyél) hangszerek Ujakra becseréltetnek,
¿«utfoi-n, k o l e s ö i i z « i n t é z e t . T e l j e s z e n e k a r o k íeluze»•clese kedvező feltételek mellett, Tornászati és községi dobok
duválasztékban.

jj Kálmán Zsigmond szóin f

fényes

mellékkeresetre
tehetnek szert, n Ajánlat

fakereskedő SZE6ED, Brüsszeli-körut 8. sz.

Szorgalmas jeligére e lap

A j á n l j a I. r e n d ű

kiadóhivatalába intézendő.

tűzifa,

szén

és

koaksz

nagy raktárát ós í j ő z f a v á f j ó telepét. Kívánatra olcsó árajánlattal szolgál. S z á r a z
a s z t a l o s ós é p i t ő f á k nagy raktára, fam u n k á l ó g é p e k k e l berendezve a telepen.
TELEFON 440. SZ.

I

TELEFON 440. SZ

Kifutófiu

feltétetik

a Délmagyarorszáfl kiadóhivatalában

Pollák Testvérek
—

—

=

—

és

20 forinttól fsljebb.

íet^nfi harmoniumok r J ^ i l T K ^ L t 8 , K :
üj szerkezetű cimbalmok

aaaraaaoBsoanaaaaooBonsnaao
a | g | e r a k t á r a z á s t p é n z e i ő l e g g e l is, §
o
o

hanggal.

eifehh. Ilaii9fverseuy-he<|ediik

SZEGEI)
Kelemen-

S 7 P f 1 P H
W L C y C U ,

Ugyanott több lakás kiadó.

Telefon 600

kitűnő

GYULA

fűszer- és csemeyekereskeilö

színházi cukorkák K L E I N

SzéÉifi-ír i Teelfon m. sz.

képes

Iskolai hegedűk

O l c s ó

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

nagy

Uwl iíi-Éa \i szí.

megtekintését.

legfinomabb

Lányi János

ingyen

utca 3.

mérnök és m ű é p í t é s z
építő- és tervező-Irodája

KUTYÁ"-HOZ.

o b e n és vidéken jutányosán eszközöl g

m á n y u finom

ien

Könyök!JU,

György

csemege-nagyáruházában

Szeged

Zergevadászat (látványos).
A két kalap (komikus).
Kokó a majom (cirkuszi jelenet).
A Gésák (szines fölvétel).
A karácsonyi őrjárat (dráma).
Az én kutyám lángész (komikus).
A kis rokon (komikus).
Egy anya lidércnyomása, szines (dráma),

Kezdete esie iiéf és kilenc űrahor.

o

TÜZSZERSZÁM!

beszerezhető:

Szilágyi

dig nem létezett jutányos árak mellett

Kallay- ii-üta Höllzer-llíHololó.

o .VALÓDI IMPERÁTOR

Jótállás mellett, Magyarországon legolcsóbban kaphatók. Részletfizetésre Is:

díszesebbig a legfényesebb kivitélben, ed-

magyar
tudományos

HANGLEMEZEK!
ALKATRÉSZEK!

ZSEBLÁMPÁK!

a

ahol temetések a legegyszerűbbtől a leg-

=

!! G R A M O F O N O K !!

a.,

leiniezési iníézeí.
eszközöltetnek.

:-: Kirakat-verseny!

. f divaí f

r ö v i d á r u

-

ü z l e t e

y i _ t é l , > W a g n e r - palota. Telefonszám 855.
Csekonles-utea, Scliüffer-palota. Telefonszám 854.

Széclie,|

SZENTES, Kossuth-ntca 2. -

1910 n o v e m b e r
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DÉLMAGYARORSZAG

Klonkay Andor, Szeged

Sebők Mihály \ümMI

ponyva- és zsákkölcsönző-üzlete.

Szeged, Valéria-tér.

Kész ponyvák és zsákok nagy raktára.
Saját készítésű kötéláruk nagy választókban, a l e g j u t á n y o s a b b árban.

BENEDEK

IMRE

SZÍJGYÁRTÓ ÉS NYERGES SZEGED, ZSÓTÉR-HÁZ.

hus- és paprikapiac.

Köféigvórtű-telep Szentháramsóg-utcs 13. szóm alatt.
Iroda és raktér FeKeíesas-ufca, régi Zsöfer-féíe házban.

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

Kaphatók nagy választékban

S z e g e d , Széchenyi-tér

6,

Van szerencsénk a n. é. közönséggé]
tudatni, hogy julius hó 15-tBl kezdv e

fi

UNDERWOOD IRÓGÉP-LERAKAT.
Sokszorosító és

másoló-iroda.

meg intézetünk vezetésével
lUllll UJUIU IIIIII és kérjük a n. é. gyászoló közönség
nagybecsű támogatását.
Tisztelettel

Gyors- és gépíró-iskola, tandíj csekély. — Felvételek egész
imp és tanítás egész íven át. — Bármily rendszerű gépeket
javítunk és telefonhívásra házhoz megyünk. — Kellékek
raktára. — Megbízásokat kér az Underwood irógépgyár
alföldi vezérképviselSje:

Gárgyán Márton utóda.

GELLÉRT

Fphn íiVIllH lirat

biztuk

Tisza Latos"l<ömt 54
"elefonszám:

833

••••••••••••••••••••••••••

Ügynökök
jutalékra alkalmazást
nyerhetnek.
Eredményes munka
után F I X FIZETÉS.
C i m a kiadóhivatalban

LEGOLCSÓBBAN
VÁSÁROLHAT:

Holtzer Kálmán fia

U / E C H S L E R ÖDÖN
fakereskedése és építési anyagraktára

S Z E G E D , Mars-tér 2 - 3 . sz.
Telefon 755.

ooo

Telefon 765.

A legolcsóbb és legjobb bevásárlási
forrás ugy helyben, mint vidékre is.
Tessék ajánlatot
k é r n i és
::
raktárt megtekinteni!

a
::

Különlegességem: Kiváló minőségű

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

lószerszá-

mok, nyergek, lovagló-, uti- és vadász-kellékek,
istálló-felszerelések, valamint ló- és
kocsikefék, lótisztitó keztyük, vakarok,
őzbőrök és szivacsok. Utazó-bőröndök,
kézbesitő- és postatáskák, szivar-, dohány- és pénztárcák. Vidéki megrendelések pontosan teljesíttetnek. Javítások

gyorsan és jól, legolcsóbb áron eszközöltetnek.

S

zínházi látcsövek legújabb minták- / ^ ¡ N
ban, legfinomabb üvegekkel. — p * H É
lorgnettek, szemüvegek, hőmérők,
légsulymérők, valamint minden e | | | j a f p
szakmába vágó tárgyak, továbbá ¿ g f r X S ^ '
beszélőgépek (gra- J ^ *
' iifk.
moíon) és a legújabb ( , 4 S |
ícívétclfi
művész- / ' - ^ p L
S
lemezek, •• minden- '
nemű vonós és fúvó
,Jfe|i|g
|
1» hangszerek, hurok és
kellékek a legjutányosabb árakon kaphatók

BRAUN JÁNOS

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

öltönyöket, felöltőket

HOLTZEI DÁNIEL

férfi-, fin- és gyermekruha áruházában *m

12
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DÉLMAGYARORSZÁG

senkit, ha valamit venni vagy eladni,
b é r e l n i vagy bérbeadni akar és

ha alkalmazást vagy személyzetet
keres, ha házat, telket, birtokot, földet
akar venni, eladni vagy cserélni; ha

PÉNZRE VAN SZÜKSÉGE

% 9
§ 9

99
99

ha HÁZASODNI, LEVELEZNI, esetleg ismeretséget kötni óhajt, hanem a

gyarország"

APRÓHIRDETÉSE
rovatát vegye igénybe. Legcélszerűbb az apróhirdetéseket

a

„Délmagyarország"

beküldeni; a „Délmagyarország" apróhirdetési levelezőlapjainak árai: 10 szóig 4 0 f i l l é r , 15 szóig 6 0 fillér,
20 szóig 8 0 f i l l é r , minden további szó 3 fillér. A „üélmagyarország" apróhirdetési levelezőlapja a következő helyeken kapható:
Mihályffy-féle Kecske-trafik, Iskola-utca.
Nagy-tőzsde, Kárász-utca.
Wiesner Benő, Kárász-utca 16.
Özvegy Karg Józsefné, Széchenyi-tér.
Özvegy Kroó Adolfné, Károlyi-utca.
Péterffy Aranka, Takaréktár-utca.
Özvegy Halmos Jenőné, Széchenyi-tér.
Pető Ernő, Széchenyi-tér.
Steiner Emma, Kelemen-utca 5.

Szameth Amália, Kárász-utca.
Szabó Józsefné, Bástya-utca Kass-vigadóval
szemben.
Petrov Katica, Kelemen-utca.
Léderer N. Kossuth Lajos-sugárut 1.
Szilágyi György, Boldogasszony-sugárut 1.
Markovits Lajos, Dugonics-tér.
Szántóné, Kelemen-utca.
Békey hirlapiroda, Kigyó-utea.

