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vábbra is biztosítják országosan lentősége; úgyszintén, ha egy kirumra
dobás
pillanataiban
is
látj
állitás egy szakma keretében ren1911. julius 12.
elismert kulturmunkáját.
tuk, hogy milyen kitűnőek, mi- j A nyugalmazott rendtagok ré- deződik ós elsősorban nem is a
írunk pedig most — a szegedi lyen horribilis erejűek és mind- szére is kérnek a többivel egye- nagyközönségnek, hanem az illető
tanyai vasútról — és hirtelen nem egyiknek mégis útjába engedtük zően kétezernyolcszáz korona évi szakmabeli iparosoknak, kereskedőknek szól, akik a gyakorlati
tudjuk, maró guny-e vagy saj- a kishitüséget, a vidékies, tipikus tiszteletdijat. Ezt azzal indokol- életben a kiállitás tanulságait érnálkozás kerekedik-e felül? Mert tétovázást, szóval: mindazt, ami ják, hogy a kegyesrendi tanárok- tékesíteni tudják.
nak nincs nyugdijuk, holott a
ahogy ez az öreg kis ügy ma is bün.
De ismételjük, hogy mi csak
szogedi főgimnáziumnál két tanáll, ugy gúnyolódásra is, dühönMost pedig nagyon a tanyai intézetre szóló tanári testület mű- Szegeden vagyunk ós ezek az álgésre is alkalmatos. Hogyne :évek vasút lett már a soros. A szegedi ködik. Az elaggott tanárokról a talános megítélések reánk nem
vonatkoznak. Ha közvetlen haszéta zengünk
dicshimnuszokat, tanyai vasút. Végsőt feszül már rend kénytelen gondoskodni.
Magyar Gábor végül arra kéri not a kiállításból húzni talán nem
üogy a tanyai vasút ilyen hasznos a hur. Tovább nem tűrhetjük
is fogunk, bizonyos, hogy vároolyan szükséges, — hogy azt igy hogy az óriási tanyabin idalom a tanácsot, hogy hasson oda, hogy sunk fejlődésót rendkívüli mértéka rend kérelme méltányos elinté- ben fogja előre vinni. Szükségünk
kell megcsinálni, ugy kell majd ereje elvetélődjék s a temérdek
zésre találjon.
van ilyen városrendezési ós fejhasználni. És... ugyebár tudjuk a érték parlagon pusztuljon. Szeded
lesztési mellókhatókra, mert kütöbbit is. Ugye évtizedek múlva éltető eleme, gazdasági kincseslönben eltespedünk s csak csigavégre tanyai vasút szeli át kasul háza elzárva és lenyűgözve a maA szegedi kiállitás.
lépésekkel jutunk valahogy előre.
a szegedi drága homokos pusztát. radiság és a szegénység számára
Hogy nálunk mily jelentékeny
— Saját tudósítónktól, —
Végre ugye tanyai vasút segítsé- nem maradhat. A mai kicsihatása van ily kiállításoknak a
Nagyon fontos, városunk jövő
gével lendítenek a nagyon kezdet- nyes korlátokat le kell rombolni: fejlődésének úgyszólván életbe- városok fejlődésére, legeklatánsabb
leges/ nagyon szegény gazdálko- a szegedi tanyai vasútnak végre vágó kérdését jelenti a fölmerült példája Budapest. A magyar főváros rohamos fejlődósét a kiállítádáson. Végre a tanyai vasút, ó... bele kell rohania a szegedi tanya- kiállitás rendezésének eszméje. Na- sok egyengették. Budapestnek az
Azaz, bocsánat mindenkinek, világ éjszakájába! Mert igy kí- gyon meg tudjuk érteni, hogy ugy ország fővárosává való fejlődésére
de nem is sejtjük, mikor lesz sze- vánja a haladás, a boldogulás, a a városi közgyűlés, mint a tanács, az 1885-iki kiállítás adta meg az
termen kivül a polgárság körében
gedi tanyai vasút Evek mulva-e? kultura, az emberiség. És száz- a legellentétesebb véleményeket impulzust. Attól az időtől haladt
előre, mig az 1896-iki millenáris
Évtizedek múlva? Az egész ügy húszezer ember.
táplálják a kiállitás eszméjét ille- kiállitás aztán rohamlópésben vitte
olyan, liogy mindig legelőiről tertőleg.
előre világvárosi fejlődésének széHa a kiállítást üzletnek tekin- les perspektiváju utján.
vezzük, verekszünk, hogy ne leFizetésemelést kérnek a tenők, amelyből közvetlen haszgyen keskenyvágányu, mikor féBudapest legszebb épületeit a
not akarnának nyerni, akkor ténypiaristák.
kiállitás
alkalmából ópitettók. A
lünk, hogy szélesváganya se leleg nagyon meg kellene gondolSzegeden
rendezendő kiállitás is
Saj
á
t
tudósítónktól
.
het. Veszekszünk, hogy városi
nunk, hogy rendezzünk-e kiállíbizonyára
megtermi
a hatását Szekezelésben csináljuk meg, mert
Magyar Gábor, a magyarországi tást. Ha a kiállítást, mint köz- ged művészi építkezésére. Szükhiszen a műit száza iban is vesze- kegyes tanitórend főnöke ma gazdasági értelemben vett ténye- ség van a kiállításra, mert igy
terjedelmes beadványban arra kérte zőt tekintjük, főleg nemzetközi legalább kényszerítve leszünk arra,
kedtek már emiatt.
a tanácsot, hogy a városi főgimná- világfelfogás szerint vizsgáljuk,
És ha csak a tanyai vasúttal zium kegyearendi tanári személyze- akkor az eszmét a leghatározot- hogy megmutassuk az országnak,
hogy mi vagyunk az ország mávolnánk igy. De annyi gyönyörű tének eddigi javadalmazását sze- tabban rossznak tartanók.
De nekünk nem szabad nem- sodik városa. Már pedig nekünk
terv nem valósulhat meg ugy, mélyenként nyolcszáz
koronával
kell ez a kényszer, mert ilyen
olyan időben, amint szeretnénk, egészitse ki, illetve a törzsfizetést zetközi, avagy európai szemmel kényszerhelyzetek nélkül, a saját
nézni. Mi itt Magyarországon, sőt
ahogy kiáltozzuk, hogy muszáj kétezer koronáról kótezetnyolc- Szegeden vagyunk és csak ma- jószándólcunkból még fejlődni is
száz koronára emelje föl.
csak lassan tudunk.
és lehetne is! Csak gondoljunk
A rendfőnök körülményesen ki- gyarországi viszonylatnak megfea legközelebbi égetően szükséges fejti, hogy az élet néhány év óta lelő okulárét szabad használnunk,
dolgokra. Például az uj szegedi rendkívül megdrágult, ugy, hogy speciálisan hazai vonatkozású akA képviselőház ülése.
kórházra.
A fogadalmi
tem- az élelmezés, ruházkodás, lakás és tivitások megítélésénél.
A kiállításokról ma már európaegyebek
harmincöt
ötven
százaplomra. A zenepalotára. Az egyeszerte meg van a kialakult, döntő
- Saját tudósítónktól. temre, hogy erre mindig gondo- lékkal megdrágultak.
vélemény.
Mindenki
tudja,
hogy
a
A
Kecskemétet
ért katasztrófa
A rend már hét év óta a sajátkiállitás őszintén szólva soha sem
lunk is. És forgassuk eszünkben jából hatezer koronával
volt
bevonult a Házba is. Néhány napi
a
többi szép terveket is, melyek kénytelen hozzájárulni a tanári más, mint egy nagy, tartalmatlan szünet után szerdán ismét meghazugság. Különösen általános, a
mind az igazi, büszke, !
testület tiszteletdijához. Szivesen nagyközönség szemléletére rende- kezdte a magyar parlament tametropolist célozzák. Csak gon- meghozták ezt az áldozatot, mert zett kiállításnak ninc saz a jelentő- nácskozásait ós a szerdai ülésnek
doljuk meg, mennyi meddő küz- a város társadalma részéről minden- sége, a melyet neki tulajdonítanak. legnagyobb részét a kecskeméti
kor tiszteletet, elismerést és szeredelmen, mennyi temérdek vissza- tetet tapasztaltak. A rend bevárta Még sohasem fejlesztett valamely földrengés ügye foglalta le. A Ház
es
ésen, kellemetlenségen gázo- azt az időt, amig a város összes iparágat az, ha a nagyközönség- eleget tett a kötelességének, a
nek szemléltető módon bemutatlu
nk, törtetünk,jajgatunk át, amig alkalmazottainak felemeli a fize- ták, hogy hogyan gyártják a képviselők egy napi gázsijukat
egy-egy helyes lépést megtehe- tését és lakbérét.
krumpli cukrot, vagy a császárMiután már a haluk sokkal sze- zsemlyét. Különösen áll ez, ha az ajánlották föl a szerencsétlenek
tünk. Csak lássuk be, mennyi kisfölsegélyezésére, a miniszterelnök
rényebb javadalmazásuak igényeit
hitüséget, ostobaságot kell leron- is kielégítették és különben is ott bemutatott gépezetek és mű- szavaiból pedig mindenki megszaki berendezés csak a kiállításotanunk a kultura épitő munkája Szegedet az állam is pártfogásába kon léteznek, de az életben, a győződhetett arról, hogy a korvette, hogy alkalmazottai megfe- valóságban egész más módon tör- mány is a legmesszebbmenő áldonevében.
Mert a szegedi nagyszerű ter- lelőbb javadalmazásáról gondos- ténik a gyártás.
zatot hozza meg a város érdekékodhassék, joggal kérhetik kérelveknek egy közös bajuk volt. mük teljesítését. A rend amúgy
A kiállításoknak
nemzetközi ben. Ilyen előzmények után mélMind nehezen valósulnak meg. is sok oldalról van igénybe véve értelemben véve, — csak szakmai tán kelthetett feltűnést és részMind évekig maradtak — s ma- anyagilag, méltányos tehát, ha szempontból van értelmük. A leip- ben fölháborodást az a beszéd^
zigi „Másse"-nek meg van a jeradnak tervek. Mindről a fó- megkimélik a ráfizetéstől és to-
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amelyet Hock János tartott és
amely beszédről csakhamar kitűnt, hogy az elsősorban az obstrukciót szolgálja. Hock János sokszor
izetlenül támadta a kormányt és
ezért elnöki rendreutasitásban is
volt része.
A képviselőházban már jóval
tíz óra előtt megjelent az egész
kormány. A folyosók rendkivül
népesek voltak. A munkapárt részéről mintegy százötven képviselő jelent meg, az ellenzék pedig
teljes számban fölvónult. Berze.viczy Albert elnök az ülés megnyitása előtt
tanácskozást

folytatott a miniszterelnökkel a
kecskeméti földrengés dolgában.
A tanácskozásba bevonták Hock
János és Horváth Mihály kecskeméti képviselőket is ós elhatározták azon, hogy az ölés megnyitása
után Berzeviczy elnök fog jelentést tenni a kormány akciójáról.
Az elnök tiz órakor nyitotta
meg az ülést. Fölolvastatta a mult
ülés
jegyzőkönyvét,
amelyhez
AJády-Kovács János, Kelemen Samu
és Lovászy Márton szóltak hozzá
és kifogásolták, hogy a jegyzőkönyvet ugy olvasták föl, hogy
nem lehetett azt megérteni. Elnök
konstatálja, hogy rendesen történt
a fölolvasás.
Elnök ezután részvétét fejezi
ki a Kecskemét városát ért szerencsétlenség
fölött. Javasolja,
hogy a képviselők engedjék át
egy napi

dijukat

Kecskemétnek. A javaslatot egyhangúlag elfogadta a Ház.
Héderváry Károly gróf a kormány nevében is részvétét fejezi
ki a Kecskemétet ért szerencsétlenségért. Meleg, résztvevő szavakkal emlékezik meg a katasztrófáról. Kijelenti, hogy a kormány minden médofe meg fog
ragadni arra nézve; hogy Kecskemétet felépülésében
támogassa.
Nagy dicsérettel emlékszik meg
Kada Elek polgármesterről.
Hock János, mint Kecskemét
város képviselője szomorú szavakkal ecseteli a kecskeméti földrengést. Részletesen ós hosszasan
ismerteti a hazai földrengéseket.
Elmondja, hogy Kecskemét közönségének hozzávetőlegesen
öt millió korona
kára van. Beszédén meglátszik,
hogy Hock obstrukciós beszédet
akar mondani. Hosszasan ós unalmasan beszél a kérdésről. Társadalmi mozgalmat akar indítani a
virágzó város fölsegóíyezésóre.
Szemrehányást tesz a kormánynak azért, hogy csak harmadnap
kezdett érdeklődni a katasztrófa
iránt, a király pedig csak telefonon kérdezősködött. Olaszországban, Messinában az olasz király
jelent meg elsőnek a katasztrófa
helyszinón. A korüiáity miatt1 meghal az egész ország; a kormánynak az a fő, bogy (r ne inogjon,
Erre a kijelentésre
óriási zaj
keletkezett. A képviselők izgatottan kiabáltak Hock felé. Az elnök
percekig csönget, majd" igy szól:
— E nyilatkozatban" olyan gyanúsítás foglaltatik a kormányelnökkel szembeni, hogy Hock képviselő urat rendreutasítom.
Hock kijelenti, hogy az épüle-

tek helyreállítására kamatmentes
kölcsönt ós adóelengedést kér.
Kecskemét nem akar alamizsnát.
Fölkiáltások jobbról: Ez nem
komoly beszéd!
Rácz Endre: Hogy lehet ilyent
mondani! (Nagy zaj balról.)
Lovászy Márton: Csak a véderő
komoly.
Justh Gyula: Csak az komoly,
ami Bécsnek kell.
Hock kijelenti, hogy Kecskemét
nem szorul az alamizsnára, mert
a maga kulturáját fönn tudja tartani a maga erejéből. Kecskemét
nevében kéri a kormány támogatását ós a parlament rokonszenvét.
Horváth Mihály Kossuthpárti ugy
a maga, mint Kecskemét város és
pártja nevében csatlakozik Hock
szavaihoz. A kormánytól szakértőt
kór a k á r megállapítására. Kijelenti,
hogy az a segélyezés, amit a kormány tesz csak hasznos befektetés.
Megköszöni

a kormány

támogatását

ós a házrész vétót.
Héderváry Károly gróf válaszol
Hocknak. Kijelenti, hogy
nem
beszéddel, hanem tetekkel fogja
beigazolni, hogy Hock Jánosnak
nincsen igaza.
Az elnöki előterjesztések'következtek ezután. Elnök jelenti, hogy
Holló mandátuma ellen ujabb petíciót adtak be. Felolvassák, az
interpellációs könyvet, amelybe
Lovászy Márton a
szegedi

választás

miatt megbüntetett tartalékosok
ügyében Szmrecsányi
György, a
kecskeméti földrengés alkalmából
a kormány részvétlensége miatt,
Benedek János a csomagszállító
visszaélései dolgában,
ábrahám
Dezső a tfencséni katohai brutalitások ügyében, Holló Lájös a
budapesti eg'yetemen a közjbgi
tanszék betöltése kérdésében jegyeztek be interpellációkat. Az
elnök javaslatára negyed kettőkor térnek át az interpellációiba.
Következett a napirend: a
földhitelintézetek
szövetségéről

Horribilis munka ez. A népszámlálás adatai még össze sincsennek
állítva. Most korrigálják a hibákat.
Ahol a lapok hiányosak vagy az
adatok nyilvánvaló módon tévesek,
ott most küldjük ezeket vissza a
járásokba, hogy igazítsák helyre,
mert uem az acélunk, hogy statisztikát, hanem hogy pontos és megbízható statisztikát kapjunk. A
miniszterelnök ur utasítására rögtön intézkedtünk olyan lapok
nyomtatásáról, amelyek a választói
jog reformja szempontjából érdekes
és szükséges rovatokkal legyenek
ellátva és rögtön megkezdtük az
általános listákból a huszonnégy
éven felüli férfiakra vonatkozó adatok kiíratását, melyek a reform szempontjából elsősorban
szükségesek.
Ezek tehát e munkálatok szükséges előkészítői. Minthogy négy
milliót tesz ki a huszonnégy éven
felüli férfi lakosok száma, természetesen a négy millió lap adatainak
összeállítása pár másodperc, sőt
pár nap alatt sem lehetséges. Nagy
ós fáradságos munka ez.
Valaki helyteleníti, hogy téves
adatok korigálásával töltjük az
időt? No hát ez igaz. Igenis a
hibákat kijavitjuk, mert hiszen
egy hibásán és lelkiismeretlenül
összeállított statisztika csak félrevezetne és nem felvilágositana.
A tény az, hogy a hivatal a
húszonnégy éven felüli férfi lakosokra vonatkozó adatok összeállítását csinálja megfeszített erővel és
soron kivül. És csinálja a mult
héten vett miniszteri utasítás alapján még fokozott sietséggel. Az igaz,
hogy egy pár nap alatt ezzel nem
végzün'k, de egy ily horribilis
munkát, — még ily fokozott, sietős
dolgozással sem lehet — ripszropsz összütni. Mi pedig lelkiismeretes munkát
akarunk
végezni.
De azt emberi lehetőség szerinti
legrövidebb idő alatt befejezzük.
Ez az igazság.

TÍWRÁTOK.

országos

Apponyi a közjogi tanszékről.
Bfdd&pést, julius 12.
szóló javaslat harmadszori olvasása.
Apponyi Albert gróf fővárosi
Elnök jelenti, hogy húsznál több tudósítónk előtt nyilatkozott a
képviselő névszerinti szavazást kór
s ezért elrendeli a névszerinti sza- közjogi tanszék betöltésérek kérdéséről. Ezeket mbridotta:
vazást.
— A tuJoiriány meghívott a katedrára, de a politika ne.n ereszAz uj választójog.
téit oda. Ez nekem nagy elégtétel.
A hn:t pályázaton- nem veszek
- Saját tudósítónktól. Nagyban készül az uj választó- részt.
Azt hisszük, ném egészén lesz
jogi tövény, amint azt
Khuen
igaza
a:: éneklő jezsuitának.
Héderváry Károly gróf egyik legutóbbi képviselőházi beszédében
A ceglédi gyújtogatás.
bejelentette. Az előmunkálatokról
Cegléd, junius 12.tg
Varga Gyula, miniszteri tanácsos,
Biztosan tudják már. hogy a
a statisztikai hivatal vezetője a ceglédi kastélyt boszubő! gyújkövetkezőket mondotta:
tották ÍÖI. A gyujtogatással Já— A miniszterelnök ur már a
mult kedden, tehát parlamenti
válasza előtt egy nappal, személyesen lépett velünk érintkezésbe ós
utasitott, hogy a népszámlálásnak
a választójogi reformra vonatkozó
adatait a leggyorsabban, megfeszített munka árán is rögtön szedjük
és állítsuk össze. A munkálatokat
azonnal, soron kivül meg is kezdtük ós a minisztérium azóta is
állandóan ellenőrzi munkálkodásunkat.

!i:.s Sií.aer kasznárt gyant.sft.tfk,
akit most megfigyelnek.
Kristófly m a n d á t u m a .
lludapest, julius 12.
A képviselőház biráló-blzottsága Teíegdy József elnök' At
alatt elhatározta, hogy Kristóiíy
József békéscsabai válasz'ása alkalmává! benyújtott ajáníó-deveIvt beköVetéli.
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NAPI _HSREK.
Áz elveszített diploma miatt
- Saját tudósítónktól.

191-1 juli

-

Egy szegény, szerencsétlen tani'
halálra szánta magát, mert elves'
tette a diplomáját s nem volt aní
pénze, hogy másolatot állíttasson'
helyette. Matkovits Ferencnek h'
ják ezt a szerencsétlen embert; 1
pápai tanítóképzőben végzett, 1
nem tudott állást kapni, mert mis
denütt a diplomáját kérték. A ®>
solat kiállítása, körülménye is
pénzbe kerül: ennyi pénze pW1
sohasem volt ennek a szegény tat
tónak. Budapesten a Katholikus Nél
szövetségnél kapott állást nyolc®
krajcár napidíjjal; ebből persze t®
tudott megélni s Király Lajos P'E
cór tartotta el irgalomból. Ha ei'
jólelkű ember nincsen, a tanitó *
gen élienhalt volna. MatkoVics nagíc!
röstellte, hogy más emberek irg3
mából kell élnie s halálra szá®
magát. Szombaton délután eltü»
Ráday-utca 41. számú lakásából
azóta nem látták. Mára pedig n®
érkezett a levele, amelyben b«íf
lenti, hogy öngyilkos lesz. A rnjf
ható levél, amely Király Lajos®1'
szól, itt következik:

alkalmával
gróf állapot
tesen halad
ként meglá'
nap-nap uti

— Szege
méti földre
szerte nag
lesújtott v
a kormány
akció indult
segélyezése
melyet na;
sietve párti
marad hálál
sal szembe
részét a se;
kívüli tanác
v
azott meg
sére. Lázár
Pedig

a

köv

Kada Elek
terhez:
A városol
esetlenség f
gének és 1
vétét újból
tesitelek, hc
ségbe jutott
zésére továl
részéről egy
Jókivánataii
tositása mel
adomány zát

Kedves Lajos! Most, hogy uto^
kegy Kecsk
soraimmal hozzád fordulok, kórlak
kiheverve
hogy bocsáss meg nekem a 6- múljon tová
kellemetlenségért, melyet jele®1
»tján. Lüzái
temmél neked szereztem. Köszöni '
~ A ke*
sok szívességedet. Igen rosszul e&1
bécsi
poiy,
hogy ugy félharaggal a szived®
jelentik: Ne
kell megválnom tőled. Te volt"
nekem egyedöli segítőm nehéz níf
resztényszoc
jaimban ós hidd el, hogy nem tő* cesszió lesz
tem semmit olyat, mit céltudatos®1 uak, akik j
ellened tettem volna. Az Is®
f
°gják alaki
áldjon meg jóságos lelkedért. Kér®
ogyesületet.
az Istent, hogy segitsen jó hetes
zetbe, hogy anyagi gondok sob'
antiszemi
zavarják nieg napjaidat. Én róo®1 és a be nem
niár boldog leSzek. Nem fog se®
sem lenézően viselkedni velerii sző® polgármestei
a terv, hogy
ben, csak arra kérlek, hogy ne
kozz tovább.
mestert és f
lasztásokon
Fogott rajtam minden jó
vánság.
amelynek ok
A háziasszony nevében irjat®
sége volt a
1
anyámnak. (Cím: Szentpéterur, 2a ?,'
a támadás i
megye, MatkoVich' Gyuláné.) ő ®»í
mayer polgj
ki fogja egyenlíteni az adósságaim®
az este kilei
Add át utolsó Isten hozzádon®
minden ismerősnek, (Horváth ®
sza Bécsbe
Gyula, háziasszony), de utolsó imám®
vezetőséget,
foglalom a té jóságodért a há®
jelenhetik m
imát.
- A pék
Ha sikerül meghalnom, ugy k®
kelt
sztrájk
lek, hogy értesítsd sürgönyileg ő®
A kávéház
góny anyámat — Isten veled éd®
Lajoskám! A sir széléről csók",
áották, hog
milliószór
szerencsétlen
barát"
"afc a pék
Ferenc- > a mig azok
s
A szerencsétlen ember eltüne® 1
^t ki nem
már bejelentették a főkapitány®'
~~ Az ele
gon, de a rendőrség ihég sémnű1®'8
tisztek
arrt
hírt sem kapott róla. Lehet, h otf
Jázban,
ho;
az elkeseredett ember nem is Bűd*
tyás.
Hogy
pesten akarja végrehajtani az ""
ki elegáns
gyilkosságot.
gavallérnak
nü
l kell len
— Az egészségügyi felügyel"'
Én az (
Kaisör Lajos' dr egészségügyi f®'
mondom, ki
ügyelő a kolera elterjedése eH®* j mondta egy
való óvóintézkedések feliilvizs^'
— Nehéz (
lására tegnap délután Szege^ ! e gy őrnagy
érkezett. Tegnap a belterületi ®
fiatal koron
n
tézkedéseket szemlélte meg t
y ü dolog
mindent a legnagyobb rehdbeft ®í
mindeddig
Iáit: A közegészségügyi felügy®.
®mgáns kár
Faragó Ödön dr tiszti főorvos-*/Miskolcon
séretében ma reggel a felsőtan?
miel. Valak
óvóintézkecíések felülvizsgálást®
^kezdtünk
ment ki.
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széltében játszottak. Mikor aztán
— Károlyi Mihály gróf álla- csak bejön közibénk egy nagyon szeállt egy fiatal menyecskével,
pota. A minapi automobil-baleset jól öltözött dzsentri-forma nr és amit Czvetkovné nem jó szemmel Brahms belemerült a magyar zene
nézett s minden áron azon volt tanulmányozásába, Michiels dallaalkalmával megsérült Károlyi Mihály bemutatkozik:
gróf állapotában a javulás örvende— Kerekes vagyok, — mondja, hogy ezt az aszonyt is kimarja a mait népdalmotivumoknak tartván,
tesen halad. A kezelő-orvos naponházból.
fölhasználta a maga Magyar Táncaiként meglátogatja a beteget, akihez a miskolci banktól.
A perpatvar, zsémbelés megint ban. Michiel a nagy zeneszerző
Pezsgőt rendelt és kibicelt.
nap-nap után számos látogató jön.
iránti tiszteletből nem perelt, hanem
— Szeged részvéte. A kecske- Majd közibénk kéredzkedett és napirenden volt Czvetkovné házában.
A
fiatal
menyecske
egy
damég Brahms életében nyilvánosan
méti földrengés borzalmai ország- ferblizett velünk. Ez volt a legele- rabig csak tűrte az öregasszony
kijelentette, hogy az általa szerzett
gánsabb kártyás, akit valaha éleszerte nagy részvétet keltettek a
temben láttam. Hideg nyugalom- torzsalkodásit, de utóbb már vég- kérdéses zenemüvet már 1870-ben
lesújtott város lakossága iránt és mal veszitett el vagy százötven leg elhagyta a béketűrése s visszaMainzban kiadta.
& kormány kezdeményezésére segitő- forintot, azután reggel ötkor föl- feleselgetett Czvetkovnénak, akit
1907-ben Gallet — Michiels álliakció indult meg a károsultak föl- kelt és' azt mondta: „Köszönöm, ez annál nagyobb haraggal és
tása
szerint — Jouve név alatt zesegélyezése érdekében. Szeged, a uraim, nekem a bankba kell men- gyűlölettel töltött el a menyecske
m0
nemüvet
adott ki, melyet Michiels
lyet nagy szerencsétlenségében nem!" Kezet fogtunk vele vala- iránt. Tegnap este azután a véga
magáénak
reklamált. A megindult
sőkig
fajult
ez
az
áldatlan
szósietve pártfogoltak a városok, nem mennyien és én megkérdeztem
per
folyamán
Vidal, mint szakértő
harc,
amelynek
Argyelán',
szintén
marad hálátlan az elpusztult város" tőle: „Miért kell neked már reggel
a
végsőkig
felindulva,
két
késszulelkiismeretesen
átvizsgálta s öszöfkor
a
bankban
lenned?"
—
Mire
sal szemben és szintén kiveszi a
rással
vetett
véget.
A
két
aszony
nyugodtan
ezt
válaszolta:
szehasonlitotta
a
rendelkezésre borészét a segélyezésből. Á mai rendugyanis az este valami csekélyég csátott anyagot és arra az ered—
Mert
söpörnöm
kell!
kívüli tanácsülés ezer koronát sza— Tűzifa tolvajok. Bitó Sándor ugyanis az éste valami csekélyég
b o t t meg a károsultak segélyezé- es Csányi János hájónapszániosokat felett ismét összeszólalkozott egy- ményre jutott, hogy Jotive ur egyetsére. Lázár György dr polgármester hétfőn este tiz és tizenegy óra kö- mással. Czvetkovné mindenféle mást kölcsönkért Michiels ur csárP e d 'g a következő táviratot intézte zött Kónya Mihály és Kiss Ferenc gyalázatosságokal illette a fiatal dásából. Csakhogy ezek a taktusok,
Kada Elek kecskeméti polgármes- felsőAároii rendőrök tettenórtók, mi- menyecskét, — aki természetesen ahogy azt ugyancsak Viadal megdőn egy csolnak tüzifarakományt a szintén nem maradt adós á felele- állapította, benne vannak igen sok
terhez:
felsőváresi rakpartra szállították. A
magyar népdalban is.
A városokat ért borzalmas szeren- tűzifát Wig Sándor ujszegedi fa- tekkel. Ez a feleselés az öregaszcsétlenség fölött városunk közönsé- kereskedőtől lopták el. A tetteseket szonyt annyira kihozta a sodráVidal már most a törvényszéki
tól, hogy felkapott egy konyha- elnökhöz intézett jelentésében sze„
gének és hatóságának meleg rész- bekisérték a rendőrségre.
vétét újból ezúton is kifejezvén, ér— ISetörő a templomban. A te- kést s azzal a menyecskére tá- rényen kijelenti, hogy kétesztendei
tesítelek, hogy a mai napon a szük- mesvári kapitányi hivatal értesítette madt.
gondos tanulmányozás és töprengés
ségbe jutott vagyontalanok segélye- a szegedi zendőrsóget, hogy hétfőn a
Argyelán , aki a veszekedésnek után sem volt képes fölismerni a
zésére további intézkedésig a város székesegyházban ismeretlen 30—35
részéről egyezer koronát küldöttünk. év körüii ember betört s onnan egy szem- és fültanuja volt, erre vég- rábízott föladat határait. Ezúttal
Jókivánataink s támogatásaink biz- arany szolgálati kelyhet kétszáz líép kijött a sodrából s nem bir- ugyanis nem utánzás vagy lopás
tosítása mellett legyen e szerény korona, arany szentségtartót hat- ván tovább fékezni haragját és
adomány záloga azon óhajtásunknak, száz korona értékben és egy zöld elkeseredését, a konyhakést ki- egyszerű megállapításáról van szó,
oo&y Kecskemét a nagy csapást sima oltárteritőt ellopott. A tettest kapta nagynqnje kezébőL s azzal hanem arról, hogy bizonyos népállakiheverve, biztos lépésekkel nyo- keresik.
kétszer mellbészurta
Czvetkovnét. mok atyasága kétségtelen bizonyosmuljon továbbra is előre a baladás
—
Bucsuelőadás
a
cirkuszban.
A
A
szúrások
oly
súlyosak
voltak, sággal megállapittassék, még pedig
utján. Lázár polgármester.
Mare-téri Stutabart-cirkus z ma liogy Czvetkovné vértől elborítva olyanoké, melyek már régóta közkinA keresztényszocialisták a este tartja bucsuelőadását. A mai összeesett s rövid néhány percnyi csek. Erre — mondja a szakértői vélebécsi polgármester ellen. Bécsből előadás legérdekesebb eseménye kínlódás után meghalt. Argyelán mény — egyszerű zeneszakértő képtejelentik: Nagy a készülődés a ke- Czája János és Saft Károly világ- a véres tett elkövetése után azon- len. ő t magát a sok ellentétes állíresztényszociálista táborban. Sze- bajnokok döntő mérkőzése a bi- nal a rendőrségre ment, ahol ön- tás és az aqyag tanulmányozása anycesszió lesz és állítólag sokan van- rokverseriy első dijáért.
ként jelentkezett, s ahol azután nyira megzavarta, hogy nem lát tisznak, akik a pártból kilépve, meg
letartóztatták s megindítottak el- tán az ügyben. Általában igen nehéz
fogják alakítani a szabad nemzeti
Fizessen elő a „Dólmagyar- lene a vizsgálatot.
feladat ítéletet mondani a maga koregyesületet. Az uj pártalakulásban orszáyra", a ridék legjobb és
társairól.
^z antiszemiták szine-java vesz részt legolcsóbb ctsi politikai napiHogy teljes önzetlenségét bebizoés a be nem vallott cél Neumayer lapjára. Szerkesztőség és kiadó- lia olcsó és jó reklámot ákar, hirpolgármestert eltávolítani. Az volt hivatal Korona-u. l ő . Telefon 836 dessen a villamos vasút jegyein. nyítsa, Paus Vidal arra kérte a bíróa terv, hogy megtámadják a polgárA hirdetéseket Ligeti Jenő és tár- ságot, hogy szakértői tiszteletdiját
mely Franciaországban igen tekinmestert és felelősségre vonják a vásai könyvnyomdájánan Koronatélyes összeget szokott képviselni
lasztásokon ért nagy kudarcért, Meggyilkolta
utca l ő . , veszik fel. Telefon 836. csupán egy frankban állapitsa meg.
amelynek oka a párt s?ervezetlena nagynénjét.
A törvényszék teljesítette óhaját,
sége rolt a bécsi kerületekben. Ez
- Saját tudósítónktól. de egyúttal megszerezte a lelkiismea támadás egyelőre elmarad. Neuretes szakértőnek azt az őrömet is,
TÖRVÉNYKEZÉS.
mayer polgármester ugyanis csak
Véres és borzalmas gyilkosság
hogy magáévá tevén annak állásaz este kilenc órakor érkezett visz- történt Nagybecskereken. A gyilsza Bécsbe és értesítette a párt- kos Argyelán Jóca huszonhét éves A francia szerző »Csárdás«-a. pontját, a vádlottat felmentette a
v
jogbitorlás vádja alól.
ezetöséget, hogy a gyűlésen nem napszámos, aki tegnap egy csa- Saját tudósítónktól. ládi perpatvarból kifolyólag, végjelenhetik meg.
ső elkeseredésében egy konyhaA szakértői lelkiismeretességnek,
- A p é k e k s z t r á j k j a . A pé- késsel kétszer mellbeszurta hat- melynek hitele Franciaországban a
§ Acliim hagyatéka. Békósgyulákek sztrájkja változatlanul
tart. vanhét éves nagynénjét, Czvetkov Dreyfus-pőr óta kissé megingott, ról jelentik: Mikor a meggyilkolt
A kávéházi fő pincérek
kimon- Mátát, aki a szúrásokba rövid ritka példáját szemlélhette a napok- parasztkirályt Békéscsabán eltemet'dották, hogy addig nem vásárol- kínlódás után bele is halt. A véres ban a párisi büntetőtörvényszók ték, az özvegy" sietett ugy leltároztatni a hagyatékot, hogy a leltár
ok a pékmesterektől
süteményt, bűncselekmény elkövetése után nyolcadik kamarája egy előtte szer- lehetőleg kevés aktivát mutasson
Argyelán azonnal a rendőrkapia
« % azok a munkások követelétányságra ment, ahol önként je zői jogbitorlás, vagy helyesebben föl. Ez eléggé sikerült is neki, amenys t ki nem elégítik.
lentkezett. A rendőrség Argyelánt plágium miatt folyamatba tett per- nyiben a leltár nyolcvanezer korona
— Az elegáns kártyás. Mulatós a véres tett beismerése után tüs ben. A szakértő személye ugyan passzívával zárult. A hitelezők természetesen nem örültek túlságosan
tisztek arról vitáztak egy kávé- tént letartóztatta, s Deák Vidor
házban, hogy ki' az elegáns kár- rendőrhadnagy kihallgatta őt. A kellőleg megmagyarázza ezúttal a a hagyaték ilyetén fölbecsülésének.
György dr, aki valaha szetyás. Hogy' miben áll az, ha va bűncselekmény részletei a követ- kérdéses szakértői vélemény kor- Simonka
mélyes jóbarátja és ügyvédje volt
a
rekt
hangját,
mert
annak
szerzője
a
ki elegánsan kártyázik. Hogy kezők:
párisi Nagyopera általános tisztelet- Áchim L. Andrásnak, ügyvédi dijai
Gavallérnak, hidegnek, érzéketleArgyelán már évek óta együtt nek örvendő karmostere, Paul Vidal, fejében csődöt kórt az Achixn-hagyan
ül kell lenni, stb.
tók ellen. Mintegy ezerhétszáz kolakott nagynénjével:
Czvetkov
ronát tett ki az egész tartozás. A
Én az első játszma után meg- MátávaL akinek a gazdaságát ve- a kitűnő zeneszerző.
békési közvélemény nagy botrányomondom, ki az elegáns kártyás,
zette. A szomszédok tanúskodása
A kiváló férfira ezúttal az a föl- kat várt a csődügy folyamányaitól.
mondta egy huszártiszt.
szerint az öregasszony rendkiviH adat hárult, hogy egy pörben, me Előrelátható volt, hogy a leltározást
— Nehéz dolog az, fiam, — szolt házsártos természetű
volt. A fi
felül fogják vizsgálni és mindenki
mgy őrnagy, — én is azt hittem atalember ugyanis, már két izben \yet Michiels zeneszerző indított bi- nagy leleplezéseket várt. Tegnap
zonyos
melódiák
jogtalan
eltulajdofiatal koromban, hogy ilyen'köny- is asszonyt hozott aliázlioz, azon
délelőtt váratlanul elébe vágott minn
y ü dolog az emberismeret. De bán mind a két menyecske rövic nítása miatt Gallet ós Jouve urak den egyéb következménynek egy
mindeddig egyetlen egy igazán idő alatt elhagyta őt, mert nem ellen, véleményt mondjon. Michiels birói döntés. A gyulai törvényszék
megáns kártyással volt dolgom. bírta kiállani nagynénjének örö ugyanis azt állítja, hogy niég ugyanis ma foglalkozott a csődűgyMiskolcon voltunk
kávéházban, kös perlekedését és boszantásait. 18674bén Budapesten „Csárdás"-t irt, gyel. Achimnó jogi megbízottja nyugéjjel. Valaki ferblit proponált. És 'Nemrégiben Argyelán ismét ősz mélyet a cigányok betanultak és tával igazolta, hogy a Simonka
^kezdtünk játszani.
Egyszerre

h e g g e l

1911 julius

12 DÉLMAGYARORSZÁG
György dr követelését birói letétbe
helyezte. A törvényszék erre elutasította a csődkérvényt.
§ Kilakoltatás k u t y a miatt.

N a g y

dapestről jelentik: Érdekes kilakoltatási pör az, amelyet a Wesselényiutca egyik háztulajdonosa indított
a lakója ellen amiatt, hogy a lakó
megállapodás ellenére kutyát tart a
lakásban, a kutya pedig folytonos
ugatásával ós kellemetlenkedésével
zavarja a lakók nyugalmát. A VII.
kerületi járásbíróság, amely előtt a
pör első fokon lefolyt, a háziurat
keresetével elutasította és a lakót
nem lakoltatta ki. A járásbíróság
ítélete ellen a háziúr ügyvédje felülvizsgálattal élt. Igy a budapesti királyi törvényszék elé került az ügy,
amely ma délelőtt tárgyalta a pört.
A királyi törvényszók nem hagyta
helyben az elsőbiróság [ítéletét, hanem elrendelte a tanuknak a kihallgatását arra nézve, igaz-e, hogy a
kutya a lakókat ugatásával és kellemetlenkedésével jelentékeny mórtékben zavarta és igaz-e, hogy a
lakók emiatt a háziurnái folyton panaszt tettek.

TŐZSDE.

niiibutor-usztulos
S z e g e d , O r g o n a - u t c a 1.

leszállított árak mellett:
Utazó costiim .
Vászon costiim
Raglan . . .
Gummi köpeny
Lüszter köpeny.
Csipke blous .
Batist blous

40 kor.
35 ««
15
20 «
«
12
4 «
5

HOLTZER D.
női felöltő áruházában

Szenei SzéÉii-téf 1 SL

Fiuk és leányok

B u d a p s e t i g a b o n a t ő z s d e . Egy ó r a k o r <
következők voltak a z á r ó á r f o l y a m o k :

i
Buza áprilisra
11.84
Buza októberre
11.59
Rozs októberre
9.50
Tengeri májusra
. ' . . . .
7.11
Tengeri júliusra
7.68 fölvétetnek a „DélmagyarTengeri augusztusra
7.82
Zab októberre
8.06 ország" k i a d ó h i v a t a l á b a n
Korona-utca 15. s z á m alatt.
Déli tőzsdén kötöttek :
827.50
.—
Osztrák hitelrészvőny
Magyar hitelrészvény
656.25
.—
Déli vasút
—.
.—
Jelzálogbank
483.
.—
Leszámitoló-bank . . .
—.— —.— E l s ő
S z e g e d i
Rimamurányi vasmű . . 669.50— —.—
Közúti villamosvasút . . 777.25
.—
Városi villamos . . . . 418.
—.—
D o b o z g y á r
Hazai bank
-.
.—
Magyar bank
740.
.—
Több változás nem volt. Az üzletek
estek. Átlag 8—9 korona áresés mutatkozott.
Elvállal e szakmába vágó minden
munkát, vidéki megrendelést pontosan eszközöl, árjegyzékkel díjKÖZGAZDASÁG.
mentesen szolgál.

Tisza Lajos-körut 79

(—) Nagy ingadozások a cukorpiacon. Prágából jelentik : A cukorpiacon tegnap is teljes fejetlenség
és lázas izgalom uralkodott. Mialatt
ugyanis Csehországban általános és
nagy esőzések voltak az utóbbi napokon és némely helyen 30 miliméterre is emelkedett a csapadék, Németország teljesen eső nélkül maradt.
Ezek az állapotok nagyban emelték
a hamburgi korai börzén a német
spekulánsok vásárlási kedvét, ugy,
hogy az árfolyam 60 fillérrel emelkedett a rendes napi jegyzések fölé.
Magas árak mellett azonban az osztrák cukoripar szivesen jelentkezett
eladókónt, miután a spekuláció is
realizálta kötéseit és a gyárak is
megjelentek a piacon termelésükkel.
Ennek a nyomása alatt csökkentek
az árak 30 fillérrel. Estére az árfolyam változatlan maradt.

c n

E

Bu-

13J

Munkásfiuk és leányok fizetéssel
felvétetnek

fi nyárt idény
beálltával ajánljuk elsőrangú hazai
és külföldi gyártmányú

Elvállal minden e szakmába
vágó munkát, úgymint: háló-,

előnyomda,
rövidáru* és
kézimunka=üzlete
K á r á s z - u t c a

ebédlő-, uriszoba és szalon::

berendezéseket.

Szines é s fehér himzés,
harisnyakötés é s fejelés vállalat.
Harisnyák, kesztyűk, ridikülök
nagy választékban.

GYÁRTELEP
Sörfőzde Részvénytársa= ság Temesvár. =
Az ország egyik legelőkelőbb
sörgyára. Gyárt: márciusi, udvari,

dupla márciusi, korona, bajor, szt.
Erzsébet és másfajta söröket kiváló minőségben.
fl sörök rendkiviil jóizüelt, za-

asszonyok vagy emberek azonnal
fölvétetnek a „DÉLMAGYAROR'
SZÁG" kiadóhivatalában.

i
A Szegedi Zsidó Hitköz

ség felügyelete alatt állö
„TANULÓK OTTHONA"

internátus'
Alapíttatott

matosak és ezért több kitüntf^j

ttsss

455=9

3. szám alatt van.

fizetéssel azonnal felvétetnek

$

Az egészségügyi és paedagógiai követ*'
ményeknek mindenben megfelelő, ujo*J
épült, teljesen modern berendezésű Intéz*
tágas udvarral, kényelmes tan- és ját3;
termekkel, kerti kuglizóval, modern iüifj
helyiségekkel stb. Az intézet igazgatói'
dr. Dltrói Nándor, állami felső ker. is ,
tanár, törv. hat. biz. Az intézet felvesz
szegedi összes fiúiskolába járó, bár*1':
vallású tanulókat, akiknek testi- és szel'-1:
nevelésére, tanulmányi előmenetelére J;
jellemképzésére kiváló gondot fordít *
igazgatóság. Az internátus a kir. tankefü'f
főigazgatóság, tová bá a helybeli közfJ
iskolák, valamint az állami felső ker®/
iskola igazgatóságának felügyelete és el'|
őrzése alatt áll.
Mindennemű felvilágosítással készségf
szolgál és részletes prospektust küld t

> Déimagyarország <
könyvnyomdában
K o r o n a - u t c a 1 5 . sz.

Sajál

Telefon 737.

«3s3

Szegeden a főraktár Mérey-utca

=

1906-ban.

Szenfovarsv-íér 7. s í i .

tetést is nyerteit.

=

m
Szeged,

igazgatóság
S z e n t g y ö r g y t é r 7. szád1.

kalapujdonságainkaí
legmodernebb a n g o l felöltő, legjabb n y a k k e n d ő , ing, s é t a b o t ,
i l l a t s z e r és mindenféle uridivat
cikkeinket szolid áraink mellett
legteljesebb választékban.

Lemíe és Társa,

Kiauzái-tár

i Mindenkinek tudtára adatik, hogy
s: e l v e s z e t t az ó r a gondja, miután e g y ó r á s m e s t e r

j

| Csun Ferenc Szegeden, a Táhor-u. 2. j
* szám alatti nagy óra- és ékszerjavitó műhelyében elvállalja heti, havi időr® f

ítj a z ó r á k j ó k n i - b a n v a l ó t a r t á s á t ó s a z o k n a k k e l l ő i d ő b e n i fel; fi

(—) A szentesi vásár. A szentesi Két intelligens fiu tanoncul fölvé- y húzását 50 fillérért s az órát költözködésnél áthelyezi. — Mindennemű j
óra- és ékszerjavitásban specialista.
kapitányi hivatal értesíti Szeged vá- tetik a Déimagyarország köayvrost arról, hogy a nyári vásár 22,
« ssrÁllandó nagy raktár mindennemű fali- és zsebórákból.
Hyoradájában.
23, 24-én tartják meg, melyre vészCSO • CIBD ® CWD « CHD « QMO • C®0 C G®0 ® CSK) O CSSO • CJBTOOCaröOCKD®
mentes helyről mindenféle jószág fölhajtható. Á vásáron megjelenő ipa- a n n o w a a a i a D Q H o n ö c i a D n n o D n D a a a a a a a o o ö D Q E a a a ö O D Q a a a D a a f a a i j a
aaaazootf
rosok és kereskedők iparigőzolványokkal lássák el magukat.
•2
C
2
8
j j U R I
S Z A B Ó - Ü Z L E T
jj
a
a
Felelóft szerkesztő l'ásztor József.
Müheiy
Üzleti
D
Q
Az
első
szegedi
szabóipari
szövetkezet
elsőrendű
üzletq
Lapkiadó-tulajdonos a lielmai/i/arorszáff híra
lap- és tii/oniJnrtiUulat.
telefon D vezető-szabász vezetésével a legkényesebb igényeknek ® telefon a
• megfelelő uri szabóüzletet tart fönn, Bástya-utca 0. a
Nyomtatta a DélmauyarorszAff hírlap- ét
928.
760.
g
nyomdavAllalat Szegeden, Korona-utca 15.
a
•
a sz. alatt, a Kass-vigadó mellett. — Választókos sző° _ vetraktár, pontos kiszolgálás és mérsékelt árak. — g
a
H i r d e t é s e k e t felvesz: a kiadóhivatal, Korunau
10

éadspcsíi mikcíii

,cn

Váreshá;

::

T e r v e k k e l é s költségvetés:: s e l k é s z s é g g e l s z o l g á l . «

14.

MiJBBtl
szerkesztő;
c:a
Kerons-

aaaoOaaaoaaaoaoaaaaaaaaaaaaaaaaDaaDaaaaaDaaaaaaaaaDaooDuaaaC''

Mayer úr ,
Pihenni azok;
'nellékfoglalki
korlása közbt
dalmáit nem
abból sejtjük,
tömérdek ide
s
öre, sőt bes:
övben például
'atosságoknal
h
°gy felekezi
honviktusnak,
a
létesítését,
'hogy Mayer
Ias
szolgálata
dig nem volt,
ven nevezend
honvitus léte:
oát ez mii
hajlunk is m
e!
őtt, bármily
lat
ára ni oso
Nem, mi nen
Ur
hak, nem t
n)
ég akkor, is,
H
ak,szerzete
hátnak? Sok!
11
éven venni,
ködösétől a t
ezen a páiyá
katolikus
li
mintha mint

Egj
Midőn az ói
°tt ágyából.
— Fel, fel !
— Oh ! — ;
Pá
l a fejem.
~~ Miudig (
Nei
n akarom
ber
^gyok.
Cbominaynt
'dagadtak az
~~ Pontos (
A
h ! Menny
P°btosság má
Pe
dig nem
f o t ó s . De m
/ V e vágyai r
; 0 8 évi jöved
r

ben

alak

töltötte,

ia ós sziü

"yngalomba v

^ t n o k , mint
toiatisztre s
kat
onai pontt
Re
?gei hét
kor a
meleg
2GQ
öt perckoi
* P'pa. És ig
fü
«g8tt s a 1<
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