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Miért érzékenykedik
Kossuth Ferenc ?
Kossuth
Ferenc egy függetlenségi lapban megjelent vezércikkében érzékeny és
tulpanaszos hangon tesz szemrehányást a
munkapártnak,
hogy soraiban
mindig
akadnak olyanok, akik nevetnek, gúnyolódnak, ha valaki aggódik az ország sorsa
felett és ,,a koaliciót az igazságérzéstől
teljesen elrugaszkodva emlegetik." ,,E1 kell
ismernünk — irja — hogy a régi szabadelvű pártban mégis más szellem volt, mint
a mostani munkapártban." Akkor nem nevették ki és nem mosolyogták le az ellenzéknek a magyar államiság jogaiért folyó
küzdelmét.
Kossuth Fernecből ezt, az immár nem
először megnyilatkozó szemrehányó hangot egy a parlamentben elhangzott s a kvótaemelésre célzó közbeszólás váltotta ki.
Kossuth Ferencnek fáj, hogy a munkapárton minduntalan a kvóta emelését
hányják a volt koalíció szemére. Pedig ő és volt
minisztertársai már százszor megmagyarázták. hogy azt az osztrák kormány avval a fenyegetéssel erőszakolta ki, ,,hogy
az egyidejűleg lejáró vasúti tarifa szerződéssel és vámbevétel megszorítási szerződéssel ugy fog élni (és ez kétségtelenül
módjában is volt) hogy
Magyarországot
anyagilag
tönkretenné.
Aki tehát legkisebb
jártassággal bir az államügyekben, könynyen kihámozhatja, hogy ezerszer nagyobb áldozatába került volna az országnak a kvótaemelést megtagadni, mint azt
megadni.

Novelli a moziban.
Irta

Ssalay

János.

Ebben a tárcában nem is lesz szépirodalom. Hiszen csak annyi történt, hogy a mult
hét szombatján bementem a szegedi színházba. Az egyetlen nyilvános helyre, ahol
tudvalevőleg kulturális föladatot teljesítenek,
tetszik tudni. Csakugyan: a Hajdúk
hadnagya
cimii operettet adták. S már az első
fölvonásból láthattam, hogy a kulturális föladatot nem is veszélyeztetik. Kilenc óra után
tehát átmentem az Uránia
Színházba.
Kedvesen megejtő, intim hangulat. Á, a figyelmes
közönség az ezer méteres hosszú valamit
várja, — gondoltam S a vászonra néztem.
Szerettem volna fölkiáltani. Mi az? Hát ilyen
színház ez a mozi? Micsoda szinmü? Micsoda
színészek! Nézem a mülsort: Novelli
és társulata adják elő az egyik kitűnő drámát.
Igen, Novelli. A moziban. Novelli
a moziban. Minden idők páratlan színészét láthatom:
az ő markáns arca, az ő nagy szeme mint a
titok kinyílt kapuja, az ő lendületes mozdulatai. Minden az övé. Igaz, hogy moziban, de
mégis őtet látom. Fohászfinom gonoszsággal
készült felvételek s a művész játékát, arcára
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Valóban nagyon sokszor hallottuk már
Kossuth Ferenctől és volt fegyvertársaitól
a kvótaemelés indokait. De azt sem felejtettük el, hogy sok más egyébbel próbálták igazolni a kvóta meglepő felemelését a
koalíció vezérei. Emlékszünk arra, hogy
Kossuth Ferenc nyiltan beismerte, hogy
„meg
kellett
vásárolnunk
Mageyarország
közjogának érvényesítését és közérdekeinek kielégítését." Hallottuk azt is, hogy az
osztrákok hitel megvonásával fenyegettek.
Hallottuk azt is, hogy a kvótaemelés a kiegyezésnek, a félszázalékos kvóta pedig
a bankkérdés kikapcsolásának ára volt.
Kossuth Ferenc a bankvitában avval a kabinettitokkal is meglepte a közvéleményt,
hogy Sieghardt
osztályfőnök az osztrák
miniszterelnök nevében kijelentette, hogy a
kvóta felemelése majd közjogi és katonai
téren rekompenzálható lesz. Ugyancsak a
bankvitában Kossuth volt első munkatársa,
Szterényi
József elárulta azt is, hogy az
osztrák kormány többek között avval is
indokolta a kvótaemelés követelését, hogy
a Széli-kormány a kvóta 3 százalékos emelésével nem nyújtott kellő rekompenzációt
a fogyasztási adónál az átutalási eljárásnak Magyarország előnyére való megoldásáért.
Láthatja ebből mindenki, hogy mi gondosan számon tartjuk mindazokat az indokokat, amelyeket a volt koalíció kormánya
a kvótaemelés magyarázatára felhozott.
Ne vegye senki rossz néven, hogy mindezek nem győznek meg minket s mindezek
dacára, nem tartjuk indokoltnak, ha a volt
koalíció érintve érzi magát, valahányszor
ütközött indulatát jobban megfigyelhettem,
mintha színházban láthatom ugyanőt. Mert itt
nem kötött le az élőbeszéd is.
Nem tudom most, vájjon útmutatásnak,
szimbólumnak, megfejtett egyenletnek vagy
milyen titoknak vegyem ezt a mondatot,
melyet tárcacimnek is irtam: Novelli
a mo-

ziban.
Novelli a moziban. Ha csak
technikailag
vesszük, be kell látnunk, mit haladt a színház (ez esetben a szegedi) előadásmódja?
Mit haladt a színjátszás általában, évtizedek
óta? S mit haladt a magyar vidéki városokban? Ezzel szemben hová nőtt a mozi? S
technikailag mennyire győzte le a színházat?
Csuna kérdőjel, melyekre azonban nem a
színház ad feleletet, de a mozi.
Novelli a moziban. Vegyük
szépművészetileg:
Mi a meglepetés, ha miikedvelőznek a
színházban, ha hangtalanul tornásznak a
hangtalanok éjjeli menedékhelyén, ha bájosan szerepbesülnek az agyonhajszolt művésznők, akik eltudják viselni az elismerést is,
nemcsak a gáncsolást, — vagy amikor megjelennek előttem Novelli és tánsai? Igaz, hogy
hangjukat nem hallom, szavak legszebb muzsikáját nem adják nekem, — de legalább
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a kvótaemelés szóba kerül. Ne vegyék
rossz néven, ha mi s a munkapárt tagjai
sem hisznek abban, hogy kvóta emelése,
vagy megegyezés nélkül az osztrákok
zsebrevágták volna a
vámbevételeket.
Nem tudjuk elképzelni, mi jogon tették
volna ezt? Amig
a vámterület
közössége

fennáll,
amig a vámvonal
egységes, bármilyen
módon
legyen. is szabályozva,
a
vámjövedelmek
közös
jövedelmet
képeznek. Az osztrákok tehát csak jogtalan és
erőszakos módon tarthatták volna meg a
saját határaikon beszedett vámokat. Már.
pedig jogtalan és erőszakos módon a létrejött kiegyezést is meg lehet szegni.
A tarifa-harccal
való fenyegetéssel
szemben kevésbé hathatós eszközei voltak
a kormánynak. H a az osztrák harci tarifákat alkalmaznak a mi kivitelünkkel szemben, ugyanazt megtehetjük mi is az ő behozatalukkal. Kossuth Ferenc, mint kereskedelmi miniszter s szakember, nagyon jól
tudhatta, hogy a tarifaemelés nem feltétlenül a termelőt, hanem első sorban a fogyasztót sújtja egy olyan területen, amely
az idegen exporttal szemben magas vámokkal van védve. Azt pedig számtalanszor hallottuk épen Kossuth
Ferenctől,
hogy mi sokkal könnyebben nélkülözhetjük
az osztrák iparcikkeket, mint ők a mi nyers
terményeinket.
Mivel sem volt komolyabb az osztrákoknak a hitelmegvonásával
való fenyegetése. A hitel megvonása nagyon kétélű
fegyver annak a hitelezőnek a kezében, aki
az adósánál olyan mértékben van érdekelve, mint Ausztria minálunk. H a a m a g y a r

olyan életigazságokat és szépségeket se
mondhatnak a moziban, mint a szinházban,
hozzá az Ártatlan
Zsuzsi cimü slágerben.
Novelli a moziban. Vegyük ezt a szórakoztatási
oldaláról. Bár itt valószínűleg
akadnak olyanok, akik beverik a fejem, ha
Novelliban jobban gyönyörködöm, mint Déry
kisaszony igazán ártatlan Zsuzsijában.
Az utóbbi időben kitűnő nevü magyar irók
siirün irtak a színház és a mozi párhuzamáról, viaskodásáról. És, mintha csak egymás
írásába néztek volna, valamennyien a mozi
diadalát jósolták meg. Amit nem is nehéz dolog igy látni, különösen erre mifelénk, ahol a
színművészet igazán csodákat müvei. Mert
az már isteni csoda, amilyen előadásokat
produkálnak.

A mozi

mifelénk

legyőzte

a színházat.

El-

lenben általánosságban véve: — a mozi soha
nem győzi le a színházat, mert a kettő két
külön dolog, két különélő művészet. Mifelénk
pedig a kettő közeledett egymáshoz, mert a
színházi előadás átváltozott kezdetleges mozivá: nem a hang, nem a szó művészete immár, nem az indulatok tökéletes emberi kifejezése, — hanem szinek, látványosságok,
közönséges sorozata. Ugy, hogy a helyzet a
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adós tönkre megy, annak elsősorban az
osztrák hitelező látja kárát. Épen ezért mi
nem hisszük el az okos osztrákokról, hogy
ilyen bolondságot csináltak volna, ha nem
is kapják meg a magasabb kvótát. Akárhányszor is ismételje tehát Kossuth Ferenc, nem győz meg arról, hogy az osztrák kormánynak módjában lett volna Magyarországot tönkretenni, ha a koalició
nem köti meg a kiegyezést, ha mindjárt a
kvóta felemelése árán is.

A képviselőház ülése.
—

Háború a Házban. —

(Saját
tudósítónktól.)
A Ház osztatlan figyelme mellett a mai ülés. végén válaszolt
Héderváry
gróf miniszterelnök Apponyi
Albert gróinak az olasz-török háború dolgában
előterjesztett interpellációjára. Apponyi Albert gróf tudomásul vette a választ s a Ház
egyhangú helyeslése közben mutatott rá
azokra a szempontokra, amelyek külügyi hivatalunknak a további békítő munkát kötelességévé teszik.
Héderváry Károly gróf miniszterelnök válaszolt Apponyi Albert grófnak az olasz-török háború dolgában hozzáintézett interpellációjára. Arra való tekintettel, hogy az interpelláció fontos nemzetközi viszonylatokat érint, a választ irásba foglalta, de mivel
annak fölolvasása neki nehezére esnék, az
igazságügyminisztert kéri meg, hogy olvassa
föl azt.
Székely Ferenc igazságiigyminiszter
fölolvassa a választ. Az olasz-török viszony már
régebben foglalkoztatta a: közös külügyminisztériumot s igyekezett is oda hatni, hogy
a két állam között a viszony ne zavartassák
meg. Olaszországnak gazdasági érdekei voltak Tripoliszban, s a közös külügyi hivatal
Konstantinápolyban adott barátságos tanácsaival arra törekedett, hogy ez érdekek török részről barátságos érzésekkel viseltessenek. Az előbbi török kormánynál azonban
ezek a tanácsok nem találtak kellő megértésre. Törökországnak e magatartása vitte
Olaszországot határozott lépésekre. Olaszország a maga lépéseiről nem értesítette ugyan
szövetségeseit, ami azonban barátságos figyelemből történt, mivel Olaszország el volt határozva arra, hogy akcióját idegen közbenjárástól befolyásoltatni nem engedi. Külügyi
hivatalunk ezután is fáradozott azon, hogy
a konfliktus elsimítására alapot találjon, s
ha e törekvés nem is járt sikerrel a kellő pillanatban, újra lépéseket tesz. Az adriai és
magyar vidéki városokban, általában, ez: A

színház a legtöbbször
legtöbbször
jó színház.

rossz

mozi.

A mozi a

Például hozom, amikor a világhírű, az országoktól megbámult
nagy színész: Novelli, megjelenik a magyar
vidéki városok — mozijában.
De még másik ilyen példát is láttam az
este, ugyancsak a szegedi Uránia Színházban. Arden Enoch
cimü kétf öl vonásos drámát adták elő a londoni színészek. Ez a
dráma Tennyson
Alfréd ugyanilyen cimü
költeménye után készült. Ez a minden
európai nyelven ismert költemény arról szól,
hogy egy tengerész otthagyja feleségét s két
kicsi gyerekét, a hajó törést szenved a viharban, a tengerész elhagyott szigetre vergődik s ott tengődik, mint valami uj rossz Robinson, tiz évig, mikor haza kerül, de már a
felesége újra feleség s a más férfiú gyermekének anyja is. A tengerész a tengerbe
ugrik s a másvilág szigetén lehet esetleg
Robinson, mert ez se bizonyos. Eddig van.
Ezt játszák meg a filmen, előttünk, angol, legjobb színészek, akik mindig legközelebb lehettek Shakespeare-hez
Ezek az angol színészek játszanak előttünk, de nem a színpadon! A természetben. A háttér nem vászon- [

balkáni érdekeink tekintetében bírjuk Olaszország határozott ígéretet, hogy ott minden
zavaró momentumtól tartózkodni fog. Kereskedelmi érdekeink védelmében a közös külügyminiszter oly intézkedéseket szándékozik
tenni, amelyek alkalmasak érdekeink teljes
megvédésére. (Élénk helyeslés.)

Héderváry Károly gróf hozzáfűzi még
eliez, hogy a magyar kormány a külügyi mozzanatokról mindig kellő időben értesítést kap
s törvényes befolyását érvényesítheti. (Helyeslés.)
Apponyi Albert gróf konstatálja, hogy a
válasz kiterjedt interpellációjának mind az
általános nemzetközi szempontokra vonatkozó, mind pedig a mi érdekeinket érintő részére. Tüzetesen e kérdésekkel most nem akar
foglalkozni, mivel a háború még tart, de
megelégedéssel konstatálja, hogy a háború
kitörése után is folyt akció s külügyi hivatalunk az első alkalmas pillanatban uj akcióba kezd. Azok, akik a béke létrehozásán
fáradoznak, nemcsak a mi, hanem az egész
müveit
világ elismerésére számithatnak,
örömmel tapasztalja, hogy e kijelentése a
Ház minden oldalán visszhangra talál. (Általános helyeslés.) A miniszterelnök válaszának második része még megnyugtatóbb,
mert Olaszországnak arról a határozott szándékáról és kijelentéséről tájékoztat, hogy a
Balkánon és az Adrián minden háboruakciót
elkerül. Ennek a kijelentésnek őszinteségében
és komolyságában nem szabad kételkednünk.
Mindezek folytán a miniszterelnök válaszát,
azoknak az óhajoknak és általános szempontoknak föntartásával, melyeket interpellációjában kifejtett s most megismételt, tudomásul veszi. (Általános, élénk helyeslés és
éljenzés.)
A választ a Ház is tudomásul vette s ezzel az ülés félkettőkor véget ért.
A szegedi m u n k a p á r t b ó l . A szegedi
nemzeti munkapárt végrehajtó bizottsága
délután gyűlést tartott, amelynek tárgyát a
városban levő 67-es alapon álló pártárnyalatok oly módon való egyesítése
képezte, hogy
a volt pártok vezető férfiainak az egyesitett
párt vezetőségben az őket megillető hely biztosittassék. Az ebbeli haározaotk először a
100-as bizottság, azután pedig a párt nagygyűlése elé terjesztendők. A volt
Bánffy-pártot illetőleg ez a megjelent vezetőférfiaik
loyális kijelentései után meg is történt, mig
a volt Gerliczv-pártta\
való teljes egyesülés
céljából egy szűkebb bizottság kiküldése mutenger, kérem alássan. Nincs kiirva, nincsen
kikiáltva, hogy: na most jön a tenger, hahó!
Nem igy jön a tenger, hanem mi megyünk
hozzá egy szempillantás alatt, a tenger elé
érkeztünk és az hullámosabb, félelmetesebb
az Atlanti oceánon — előttünk, — mint a valóságban — esetleg — a fiumei öbölben. Jön
a hajó s nem a színházi dereglye, nem is a
szinpadmester tologatja s nem a kórus pfujja,
hogy meggyött a hajó, éljen! — olyan buzgósággal hangsúlyozva, mintha az elszánt
kartag a primadonna fizetését élvezné. S a
filmről ránk zuhan az esti nap, az éjszaka
beborítja a tengert, az isten sötétsége jön a
valóságban, tehát ugy, ahogy a színpad eljövendő istene se tudja jobban megcsinálni.
És nemcsak a tenger mérhetetlen, hanem
óriási nagyok ezek az angol színészek
Arden Enoch eljátszásában. Az oroszok megálmodott és átélt reálizmusa tör ki minden
atomjukból. Versiták, mint maga a természet, mint maga a tenger, annak mint minden
hulláma meg vizcsöppje. Nem csoda, hogy
amikor három-négy évvel ezelőtt londoni és
newvorki hatalmas mozikban Arden
Enocliot azokon a filmeken mutatták be, mint most
Szegeden, akkor Edison igazi: angol kortár-
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tatkozott szükségesnek, amely most már a
teljes egvesülés módozatait megfogja állapítani.

164 millió korona házbér
a fővárosban.
(Saját
tudósitónktóL)
A fővárosi központi
adószámviteli hivatala összeállítást készített
arról, hogv tavaly mennyi volt a budapesti
háziurak házbérjövedelme. Ez a kimutatás
nagyon érdekes és nagyon tanulságos mindenképen. Ebből az összeállításból kiderül,
hogy a budapesti
házak
nyersbérjövedelme
tavaly 159,140.528
korona volt. Ebben nincsenek benne a házbérkrajcárok. Ha ezt is számításba vesszük, akkor megállapíthatjuk,
hogy a főváros lakói tavaly 163.9 millió koronát fizettek házbér fejében a háziuraknak.
Mivel pedig az uj lakásbérleti szabályzat értelmében a lakók a házbéren kivül még a házmesternek is tartoznak fizetni a lakásbér után
két százalékot, tehát a mult esztendőben csupán a házmestereknek 3.27 millió koronát
fizettek a lakók, amivel viszont 167.18
millió
koronára
dagad az az összeg, amelyet tavaly
a budapesti lakó, még pedig az éves lakó a
„tűzhelyért" fizetett. Ez az összeg bizony
nagyon jelentékeny összeg, pláne, ha azt
vesszük, hogy 1900-ban, szóval tiz év előtt
még csak 104.7 millió korona volt a fővárosi
háziurak bérjövedelme. Persze, ezelőtt tiz
esztendővel még kevesebb volt a lakás is.
Tiz esztendő alatt nagyon sok uj ház épült,
az igaz, hogy sokat le is romboltak, szóval
egy sereg bért hozó objektum eltűnt, hogy uj
„adó- és bérjövedelmi alanvok" épüljenek helyükbe. Ha tehát mérlegelni akarjuk, hogy a
rendes lakások szaporodása milyen arányban van a bérjövedelmek emelkedésével, akkor a következő eredményre jutunk:
bérjövedelem

1900-ban
1906-ban
1910-ben

104,700.654 K
109,166.329 „
159,140.528 „

lakások száma

155.114
157.007
174.256

Ebből a kimutatásból kiderül tehát, hogy
1900-tól 1906-ig a lakások száma kétezerrel,
a házbérbevétel pedig 4.4 millióval emelkedett. Ellenben 1906-tól -910. utolsó napjáig

a rendes lakások száma 17 ezerrel, a házbérbevétel pedig kerekszámban
ötvenmillió
koronával
emelkedett,
ami azt jelenti, hogy mig
a rendes lakások száma 10.9 százalékkal
gyarapodott, addig a nyers házbérbevétel
gyarapodása (a 3 százalékot kitevő házbérsai fölujjongtak, mondván: Ez a mozi aranykorszaka már, — legföljebb a beszédet adhatja még Edison vagy valamelyik hasonló
isteni szikrával megáldott zseni. Hanem a
mozi, mint mozi ezzel a darabbal a diadalos
megérkezés. Itt már nincs is visszatérés a természethez, itt már minden a kiválasztott természet. Eltekintünk, hogy a csoportosítás
olyan művészi, hogv minden pillanatot megért ink, még parallel is történnek esetek, anynvira, hogy a fantáziánk megtüzesedik,
hogy legalább követni birjuk azt, ami történik. Akadnak aztán olyan pillanatok is, amikor nem érezzük a beszéd hiányát, amikor e
hiányosság miatt a helyzetek, s az arcokra
tükröződő indulatok inkább megdöbbentenek,
sőt a sejtések örökszép országába, ragadnak,
jobban, mint a szavak, — melyek bizony sokszor csakis szavak, szavak, semmi mások.

Novelli a moziban
.. . Most látom, hogy ez
a mondat többet mond, mint az a dráma, meIvet ez, a jelzőt se kivánó színész, eljátszik.
Most érzem, amikor visszagondolok az Arden
Enoch
urániabeli előadására, hogy a moziképek után tovább látom az igazi tragédiát:
-— a színházi előadások meddő szegénysége'
s a mozielőadások gazdagságát. Mert nagy
tragédia ez, igen nagy . . .

D E L M A GY A R O R S Z AÜ

1911 október 29
krajcárok beszámítása nélkül) kerekszámban
50 százalék.
A béremelkedések dandárja az utolsó bárom esztendő volt; erre a három esztendőre
esik ugvanis a lakásínség és a nagy bérházépítkezés ideje. Lássuk már most, hogy mint
emelkedtek a bérek az utolsó három esztendőben. Íme:
nyerabevétel

1908-ban
1909-ben

127.7 millió
144.6
„

1910-ben
159.1
„
Szóval 1909-ben 16.89 millió koronával volt
nagyobb a házbérbevétel, mint az előző esztendőben; mig 1910-ben 14.5 millió koronával volt nagvobb a háziurak nyers házbérbevétele, mint 1909-ben. Érzékenvlelkii háziurak megnyugtatására, sietünk kijelenteni,
hogy ez nem mind stájgerolás, mert 1909-ben
is, 1910-ben is sok uj ház, uj lakás támadt,
amelyek természetesen jelentékenyen dagasztották a házbérjövedelmek
főösszegét,
így 1909-ben 471 uj bérházzal szaporodott
meg a főváros házainak a száma és ez a 471
ház 3.1 millió bért hajtott. Ezt le kell vonnunk a 16.89 millióból, ha meg akarjuk tudni,
hogy a régi házak tulajdonosai mennyivel
emelték a házbért. És ha levonjuk: az eredmény 13.79 millió, 1910-ben 509 uj házba költöztek bele és ez az 509 uj ház 8.7 millió koronát hajtott; szóval a régi házak béremelésére csak 5.8 millió korona esik. A r égj házak
tulajdonosai tehát 1910-ben mindössze csak
4.7 százalékkal stájgeroltak, mig ellenben
1909-ben a régi házak tulajdonosai 10.8 százalékkal stájgeroltak.
íme, egy kis mutató arról, mennyire srófolták föl a magyar fővárosban a lakásárakat is. Nem csoda, hogy ilyen körülmények
között annyi szatirikus humor és annyi lakásforradalom tör ki.

A királyi herceg szerelme.
—

Károly Ferdinánd —

Cuber Berta.

—

(Saját
tudósitónktól.)
E g y nyolcesztendős
szerelmi regény közeledik a befejezéshez.
Károly
Ferdinánd
főherceg és Cuber
Berta
végre egymáséi lesznek, azaz hogy némi változással, mert Károly Ferdinánd az esküvőnapján már nem lesz királyi herceg, hanem
lemond a rangjáról. Nem kis áldozatot hoz
tehát Károly Ferdinánd a szerelméért és a
Habsburg-ház
szerelmi regényekben gazdag
története ezzel egy ujabb izgalmas fejezettel
szaporodott.
Károly Ferdinánd főherceg, aki most negyvenhárom éves, a király testvérének, Károly
Lajos főhercegnek legkisebb fia. Együtt nevelkedett Ferenc Ferdinánd trónörökössel és
néhai Ottó főherceggel és még nemrégen is
az uralkodócsalád legtöbbet szereplő és általános népszerűségnek örvendő tagja volt.
Magasrangu katonai állást töltött he, dandárparancsnok volt Prágában. Nagy szerepet játszott a cseh főváros társadalmi életéhen,
részese volt minden tudományos, művészeti
és jótékonycélu mozgalomnak. 1903. év telén
egy jótékonycélu prágai bálon ismerkedett
meg Cuber Bertával, Cuber Emánuel professzornak, a bécsi műegyetem matematikai
tanárának gyönyörű szép leányával. Huszonhárom éves volt akkor az aranyszőke hajú,
kékszemű Cuber Berta, egyike a legünnepeltebb szépségeknek a bécsi és prágai társaságokban. Bemutatták a főhercegnek és mindjárt az első találkozás mély hatást tett Károly Ferdinándra. Udvari körökben már akkor rebesgették, hogy Károly Ferdinánd főhercegnek komoly szándékai vannak a gyönyörű leánynyal.
Ezerkilencszázhárom karácsonyán Károly
Ferdinánd tudatta testvérével, Ottó főherceggel, hogy szereti Cuber Bertát és feleségül
akarja venni. Ottó főherceg eleinte megpróbálta testvérét lebeszélni erről a tervről, de
sikertelenül. Károly Ferdinánd a következő
év január elsején elment Cuber Emánuelhez

s megkérte leánya kezét. Az egyetemi tanár,
aki természetesen a legnagyobb hódolattal
fogadta a főherceget, feltárta előtte azokat
az akadályokat, melyek a házasság útját állják. Megkérte Károly Ferdinándot arra,
hogy amig ez a dolog véglegesen el nem dől,
ne hozza azt nyilvánosságra s kerülje el az
esetleges pletykázásokból a leányra háramolható kellemetlenségeket.
A főherceg ekkor audienciát kért a királytól. Mikor ezt a család megtudta, Mária Terézia főhercegnő elnöklete alatt családi tanács ült össze, amely elhatározta,
hogy
a
legenergikusabb
ellenállást fogj atanusitani a
főherceg szándékával
szemben, Ottó főherceget bizták meg azzal, hogy a házasságot megakadályozza. Ottó Prágába utazott testvéréhez. Hivatkozott arra, hogy Károly Ferdinánd magas katonai pozícióra van kiszemelve és különösen kérte arra, hogy a királyt,
akinek akkor sok baja volt az estei családdal, kímélje meg minden kellemetlenségtől.
Ez sem használt. Károly Ferdinánd 1904
január 17-én Bécsbe jött, audiencián jelent
meg a király előtt és beleegyezését kérte a
házasságba. A király azt a választ adta, hogy
a házasság csakis az egész család beleegyezésével történhetik
meg. H a a főherceg ezt
megszerzi, ő sem ellenzi a házasságot.
Ismét közbelépett Ottó főherceg. Hosszas
rábeszélés után Károly Ferdinánd beleegyezett abba, hogy egyelőre lemond házassági
tervéről és visszatér Prágába, elfoglalja katonai állását és azután néhány hétre Ottó főherceggel a Riviérára megy. Mikor onnan
visszajöttek, a főherceg ismét gyakran, látogatott el Bécsbe Cuber Berta családjához.
Február 12-én a főherceg öt hónapi szabadságra ment, beutazta Spanyol- és Olaszországot, majd visszatérve Ausztriába, néhány
hétig a Semmeringen nyaralt. I t t azonban
ismét sűrűn összejött a leánynyal, aki szüleivel a.zomszédos községben nyaralt.
A főherceg most elsősorban arra törekedett, hogy elhagyja a katonai pályát, mert
mint dandárparancsnok nem rendelkezhetett
az idejével. A király régre 1904. októberében
„egészségi okokból" felmentette a főherceget
állásából. Azóta a főherceg nem is lépett többé vissza a katonai szolgálatba. 1908 nyarán
Károly Ferdinánd meglátogatta a leány szüleit és megtörtént
a titkos eljegyzés.
Ettől
kezdve a főherceg magát Cuber Berta vőlegényének tekintette és állandó vendége volt
a tanár hitzingi villájának. A titkos mátkaság ufán a főherceg most elhatározta, hogy
nyilvánosan is eljegyzi a leányt és feleségül
veszi. Audiencián jelent meg a királynál, bejelentette, hogy lemond főhercegi
rangjáról
és minden jogáról. A főherceg kamarai elöljárója, Schleinitz báró őrnagy Bécsbe jött
és megkezdte a tárgyalásokat az udvarral az
ünnepélyes
renunciáció
dolgában. Báró
Schleinitz tegnap az általános
kihallgatások
során audiencián
volt a királynéd, s ekkor
létrejött a megállapodás, mely szerint Károly Ferdinánd lemond a főhercegi rangjáról, minden jogáról, 40.000 korona évi apanázst kap és feleségül veszi Cuber Bertát.
Ezzel egyidejűleg nevét is megváltoztatja és
vagy a Rottenstein nevet veszi fel kastélyáról, vagy a Burg nevet.
A Cuber-család az utóbbi időben elköltözött Bécsből Salzburgba, csak a tanár maradt Bécsben. Az esküvő is valószínűleg Salzburgban lesz.
Ferdinánd Károly Lajos főherceg született
Bécsben 1868. december 27-én. 1884-ben hadnagygyá neveztett ki a 4. sz. uhlánus-ezredliez, majd a 2. sz. mérnökkari ezredhez helyeztetett át, ahol 1889-ben főhadnagy lett.
1884-ben aranygyapjas vitézzé neveztetett ki.
1889. óta a 48. sz. gyalogezred tulajdonosa.
Ezredesi rangban parancsnoka volt a 3. sz.
tiroli császár-vadászezrednek. 1901-ben a porosz feketesas-rend lovagja lett, s tulajdonosa az 5. sz( porosz kir. vadászzászlóaljnak.
1902. novemberében vezérőrnagygyá és a 18.
sz. gyalogdandár parancsnokává neveztetett
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Látogatás Görgei Artúrnál.
—

Beszélgetés a tácornekkaí.

—

(Saját
tudósitónktól.)
Fővárosi tudósítónk
fölkereste Görgei
Artúrt budapesti, Mária
Valéria-utcai lakásán, hova most költözött
be. A látogatást igy irja le:
Kérdésekkel ostromolom az agg tábornokot. Mit tart az ország jövendőjéről. Ezt
felelte.

— Sirnom kell, ha széttekintek
és látom,,
hogv nem halad többé az ország abban az
irányban,
mely felé már mi törtünk. A közélet dezorganizált,
sivár, munkátlan.
A parlament meddősége
kétségbeejtő.
Kár, hogy
egyesek makacs
vaksága
nem akar
egyéni
tülekedő hiúsága rovására
az ország
érdekében végre engedni. Rosszul teszi Justh
Gyula,
mit most tesz, mert a legerősebb
magyar
fegyvert, a parlamentet
ássa alá.
— Hogyan érez és gondolkozik tábornok
ur arról a változásról, mely személyével kapcsolatban legutóbb az ország közvéleményében végbe ment. Az árulás kegyetlen vádjával szemben megindult rehabilitáló mozgalmat értem . . .
— Tagadnám, ha azt mondanám, hogy nem
fájt ez a vád. De mindig abban a meggyőződésben éltem, hogy halálom után be fogja
látni a nemzet, hogv igazságtalan volt, jobban mondva, hogy mást érdemeltem . . .

Nem érzek

se haragot,

A nemzetnek

én szívesen

se vádat

senki

ellem

áldozatra volt szüksége . . ..

föláldoztam

magam.

Fájdalomtól és keserűségtől rezgett az ősz;
fővezér hangja.
— Nyugodtan tűrtem, — tette hozzá —
mert meg voltam mindig gvőződve róla,
miközben tetterőmet, szürke hétköznapi munkában fecséreltem el országos dolgok intézése helyett, meg voltam arról győződve,
hogv a magvar
nén nem lehet
igazságtalan.
Ez vigasztalt, ez éltet és ez ad erőt nagy korom mellett, no meg van egy fontos tényező,
ami lehetővé tette, ho<— mindent kibírjak, s
mint orvosaim, Korányi,
Herczel
és
Lobmayer szokták tréfásan mondani, mindenkit
túléljek Ez a kitűnő gyomrom és a pompás
fogaim . . .
— Mindannyian örvendünk, hogy ilyen
pompás egészségben és fiatalos rugékonyságban láthatjuk.
— A mi azt illeti, elmondhatom, hogy szellemi erőm teljességében jutottam el idáig,
ítélőképességem a régi, de bizony testi szerveim sorra fölmondják a szolgálatot. Keresgélnem keil a kifejező szavak után, s a látásúm, de legkivált a hallásom nagyon romlott. Napi életmódom azért még a régi. Korán kelek, későn fekszem s a napot olvasással töltöm, vagy hallgatom a zongorázok játékát . . . Már a múlté vagvok.
+
Fölkelt'1"- '
ávozzam. Elbúcsúztam a
fővezértől, aki melegen vált el tőlem.
— A viszontlátásra — mondotta. — Remélem, ha megint eszébe jut fölkeresni az agg
Görgcit,
még életben talál.

Újjáalakult a vásárhelyi munkapárt. A
hódmezővásárhelyi nemzeti munkapárt erőben, súlyban és számban megerősödve tartotta ú j r a alakuló nagygyűlését, amelyenrésztvett Cicatricis Lajos dr. főispán is. Dacára a nagy elfoglaltságnak, mintegy ötszáz
gazda jelent meg a gyűlésen. Elnökké egyhangúlag Spilka Antal nyugalmazott főispánt, alelnökökké Lázár Dezsőt és Bauer
Gyulát választották meg. Az ügyek intézésére egy százas bizottságot választottak.
Fári
Antal takarékpénztári igazgatót, aki a szabadelvű párt fölvirágoztatása körül szerzett
nagy érdemeket, örökös disztaggá választották. Spilka Antal nagy hatás közben mondta el elnöki székfoglalóját és programját.
— Az a higgadt megfontoltság és türelem
a jelszavam, — úgymond — amely az országos központnál érvényesül: soha nem támadni, de nem engedni, hogy türelmünkkel visz
szaél jenek.
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Cicatricis Lajos főispán a hallgatóság feszült figyelme között nagyhatású beszédet
mondott.
— Van-e — ugymcnd — a pártok fölfogásában olyan ellentét, amely indokolná a parlamentben folyó késhegyig menő harcot, a
melyet egy jelszó leple alatt az ellenzék folytat? öt év előtt, mikor a koalició kormányra jutott, Tisza István gróf vezetése alatt
180 szabadelvű képviselő volt, Tisza azonban
államférfiúi bölcs mérséklettel félreállt: legyen szabad a tér, dolgozzanak azok, akik
a függetlenséget, a boldogulást hangoztatták,
legyünk egyek, dolgozzunk vállvetve. Mi
lett a vége? A koalíciónak be kellett látnia,
hogy a nemzet erősítésén csak lassan, bölcs
politikai mérséklettel lehet munkálkodni.
Erőpróbájuk kudarcot vallott. Ha azonban
akkor semmit sem tudtak elérni, milyen joggal állanak útjába az üdvöset, hasznosat cselekvő iránynak.
A gyűlés lelkes táviratban üdvözölte
Khuen-Héderváry Károly gróf miniszterelnököt, kifejezvén államférfiúi bölcs mérséklete iránt való teljes bizalmát.

Bajok a szegedi paprika körül.
—

A termelés válsága.

—

{Saját
tudósítónktól.)
Szeged egyik gazdasági ereje és jellege a paprikatermelés,
hova
tovább kiveszőben van. Mert a kultúránkról
nem igen ismernek bennünket és nem a társadalmi intézményeink azok amelyek Szegednek
hírnevet szerzett. A rózsapaprika az,
amelyet soha sehol nem emlegetett senki,
anélklii, hogy önkéntelenül hozzá ne tegye
jelzőül a városunk nevét. A szegedi
rózsapaprika
volt a mi hírességünk ós egyedüli
terményünk, amelyet a szélrózsa minden irányában exportált a közvetítő kereskedelem.
Hamisították a paprikát mindig. Ha nem
mással, hát silányabb minőségű spanyol paprikával, s ha a kereskedő, a kofa biztosan
elakarta adni a paprikáját, annak egy módja
volt. kinevezni: valódi szegedi rózsapaprikának. Mert a valódi szegedi rózsapaprika az
olyan, mintha teljesen ki lenne zárva a hamisítás lehetősége is és lelkiismeretlen hazug
kereskedők megtehetik azt, hogy silány portékájukra ráfogják, hogy valódi ós szegedi,
de hogy szegediek, valódi itt termett paprikát meghamisítsanak, az teljes lehetetlenségnek látszott és nem is tudtuk azt elképzelni.
Pedig az igazság az, hogy a valódi szege'di rózsapaprikát már Szegeden a malmokban is meghamisíthatják, újfajta piros festékkel szép rózsapaprika szinre pirosítják. A hamisításra Szabadkán
jöttek rá, ahol a városi
rendőrség szegény paraszti embereket büntetett meg festékkel hamisított paprika forgalomba hozataláért. A vádlottak nagyon elcsodálkoztak a büntetésen, mert fogalmuk
sem volt arról, hogv a Szegedről
hozatott
paprika hamis.
A megbüntetett emberek egyhangúlag azt
vallották, hogy a paprikát Szegedről hozatták és a rendőrség végre is mintákat vett az
aznap Szabadkára érkezett szegedi
fölbontatlan
csomagból és átadta őket megvizsgálás végett a városi vegyésznek.
A vegyvizsgálat szenzációs
eredmenynyel
végződött. Kitűnt, hogy a szegedi paprikagvárakból érkező paprika — müpaprika,
a
mely egy egészen uj festőanyaggal
van ha-

misítva.
A városi vegyész, hogv egészen biztos legyen, zöld paprikát hozatott Szegedről, megszárította, összetörte és összehasonlította a
szegedi paprikából vett mintával. Ekkor minden kétségen kivül beigazolódott az, hogy a
szegedi paprika —
hamisított.
A vizsgálat eredményéről a rendőrség jelentést terjesztett fel a belügyminiszterhez,
mely a jelentés felülvizsgálása után nyomban zár alá helyezi
a paprika-hamisitó gyáxakat.
A szegedi paprika hamisításoknak ezzel

alighanem befellegzett és a magyar paprika
válságát festékkel és spanyol paprikával
többé alig lehet elodázni. Most tehát, amikor
a már hires és nevezetes — külföldön is általánosan használt — magyar paprika, csőd
előtt áll, idején való lenne, ha Szeged város
tanácsa komolyan fontolóra venné azt a már
megpendített eszmét, hogy a város a földjeit
bérlőktől megkövetelje, miszerint bizonyos
meghatározandó időközökben paprikát termeljenek a bérelt földön.
Ez ugyan csak kényszertermelés, de elvégre is inkább legyen kényszertermelés,
mintsem a már szép fejlődésben volt paprika
termelésünk és exportunk csődbe kerüljön.
Mert ez a szegedi paprikahamisitás szomorú gazdasági viszonyainknak volt a következménye. Néhány év előtt ugyanis paprika
termelésünk olv szépen haladt és export képességünk annyira emelkedett, hogy mindig
nagyobb piacot hódítottunk a magyar paprikának, olyannyira, hogy Németországban,
ahol teljesen idegenkedtek a paprikától, kezdtek megbarátkozni vele s nagy mennyiségben
vásárolták. Mikor aztán a külföldön szépen
bevezettük, s nagy mennyiséget exportáltunk,
a termelésünk megcsökkent s nem tudtuk a
keresletet kielégíteni. Legalább is becsületes
módon nem, s a magyar paprika exportőrök
ugy segítettek magukon, hogy a legjobb esetben spanyol paprikát importáltak és azt, mint
valódi szegedi rózsapaprikát árusították, —
a rosszabb esetben pedig, mint az emiitett
szabadkai eset igazolja, festékkel csinálják a
valódi szegedi rózsapaprikát.
A magyar paprika termelés csökkenését
minden kétséget kizáróan igazolják a következő statisztikai adatok.
Mig a mult évben januártól augusztusig
3510 métermázsa paprikát importáltunk csupán, addig az idei import ugyanezen idő alatt
4007 métermázsára rug, tehát
ötszázkilencvenhét
métermázsa
többletet
mutat fel. A
mult év augusztusi 710 métermázsa behozatallal szemben pedig az idei egyszázhetvennyolc métermázsával nagyobb, tehát 888 métermázsa paorika importról számol be a statisztikai hivatal.
Magyarország kivitele 1909-ben csak 5929
métermázsára rúgott, a mult évben azonban
már felszökött 7900 métermázsára és ez az
erős emelkedés amellett szól, hogy a szegedi
paprika nemcsak a monarchia piacain, hanem a külföldön is győzelmet aratott a spanyol áruk felett. Ezt bizonyítja a budapesti
Iparkamara is, amikor megjegyzi, hogy kivitelünk felerésze, — tehát az 1971 métermázsára rugó kiviteli többleté is, — a vámkülföldre (kivált a német piacokra) volt irányítva.
Az 1911 -ik esztendő sztatisztikája azonban
óriási meglepetéssel fog szolgálni, paprika
kivitelünk jelentőségteljes csökkenésével, a
mely mögött a magyar paprika vezedelmes
válsága lappang.
A statisztikai hivatal eddigi kimutatásai
szerint ugyanis a folyó évben januáártólaugusztusig a száraz paprika kivitele 3725
métermázsát ért el, a mult évi. ugyanezen
idő alatt kimutatott 4715 métermázsával
szemben, — a csökkenés tehát máris kilencszázkilencven métermázsára rug.
A baj tehát az volt, hogy terv és cél nélkül, ötletszerűen kezdték a paprika nagybani
kivitelét. Mikor aztán sikerült piacot hódítani, akkor nem tudtuk a keresletet a magunkéból fedezni, amivel azt érjük el, hogy
lerontjuk a magyar paprika jó hírnevét s aztán igazán nem leszünk képesek a piacot az
Ismert rossz kvalitás miatt sem fentartani. A
legfontosabb tennivaló az lenne, hogy miután
a piac ma már biztosítva van, a termelést kellene minden uton módon fokozni. Ennek a
feladatnak a megoldása pedig Szegedre vár
és Szeged
város tanácsának a legkomolyabban és előre látással kell, hogy foglalkozzék
paprika termelésünk biztosításának a kérdésével.
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Ezred apja páros bérlet »/,.
Az ártatlan Zsuzsi páratlan bérlet a/3.
péntek Eszemadta
(bemutató)
páros
bérlet »/,.
szombat Eszemadta páratlan bérlet '/,.
vasarnap d. u.: Nebántsvirág
vasárnap este: Eszemadta bérletszünet.

Breitli-ország.
(Fővárosi

munkatársunktól,)

A legtöbb em-

bernek élénk hajlandósága van arra, hogy a
dolgokat romantika-szentimentális hangulatban nézze s igy alig van ember, aki a brettli,
az éjjeli világ, a brettli-müvésznők alakjai
köré ne szőtt volna egy szomorkás fátyolt a
maga romantikumokat kereső hangulataiból.
Igen, a kenyér, a „patikára kellett az anyámnak" és a hasonló sok, sok az unalomig hajtogatott frázis vonni föl minden spieszbürger lelkében, amikor a tudatos vétkezésnek
csipős, a részegséghez hasonlatos hangulatban belül az orfeumba, a kabaréba vagy általában olyan helyre, ahol a nyárspolgári
erkölcs és a józanság hatalma legalább a
színpadon véget ér. A „most már mindegy",
„most már mulatunk" elvénél fogva a zsiros
nyárspolgári agyakat ilyenkor furcsa bizonytalanság lepi el, mintha valami nagyon nagyot tennének s csodálkoznának a saját merészségükön. De, amikor az obligát két üveg
pezsgőtől le merik tegezni a bohém-pincért,
elérzékenyedő agyukban fölelevenednek azok'
a képek, amelyek állandóan meg vannak bennük s ez ellágyultságban — legalább addig,
mig nők nincsenek jelen — szomorúnak és
tragédiák-teltnek látják a brettli vidám nőinek életét.
•>
H o l o t t . . . holott minden szomorúság csődöt
mond Bohémia birodalmában. Brettli-ország
lakosai a világ legokosabb emberei talán,
mert hiszen ők, egyedül ők azok, akik az életet — bár öntudatlanul — ugy veszik, mint
egy vidám éjszakát. Ö azok, akiknek boldogsága csak muló felhő s akik tökéletesen emancipálták magukat az anyagiaktól s akiknek'
boldog életében nincsen rendszer, nincs szabály, akik nincsenek, mint a többi ember, láthatatlan köldökzsinórral helyekhez és helyzetekhez kötve. Ök azok, akik nem emelkednek ugyan föl a világ dolgai fölé és mégis felülről nézik a sürgés-forgást, mint a bölcsek,
akiknek tudatosan sikerül — ha sikerül valami. Nevessenek ki kérem: de előttem a világ
minden okos emberei között a brettli léha bohémjai a legokosabbak.
Mert ők ott vannak, ama magaslaton, ahol
a bölcsek. De az ő bölcsességük nem ingadozó.
A párisi Chais Noir és a Montmartre révén a brettlinek komoly jussa van ahoz, hogy
a komolyak is foglalkozzanak vele. A Chas
Noir és a Montmartre, de meg minden más
ország éjjeli élete és brettlijének művészi
volta messze állanak ez Írástól. Csak azt a
tényt akarjuk itt leszögezni, hogy a magyar
brettli-müvészet, amely ezideig csak egynéhány nagyhangú hirdetés jelszava volt, tényleg van már, vagy legalább is igen-igen rövid az idő, amely elválaszt attól, hogy legyen.
Budapest, ez a csodamód fogékony város
volt az első egész Európában, mely Páris
után átvette és fejlesztette a kabarékat és az
orfeumokat. Meg is látszik: ma Pestnek van
Páris

után

legfejlettebb

éjszakai

élete

az

egész világon. (Nem szabad ezen megütközni,
hisz azon rég tul vagyunk, hogy a város
züllöttségének nem fokmérője ez.) Egy darabig — valljuk meg, nagyon hosszú ideig —
nélkülözött a város éjjele minden artisztikumot. Az orfeumok és a kabarék silányak"
voltak: ripacsszinészek játszották bennük a
németből lefordított otrombaságokat. Ma
azonban már — csak tessék végignézni egyegy mulatóhely színészeinek névsorát —
szinte egy csapásra meghódította a magyar
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művészet BretiUországot,- Nem is akarunk
beszélni. Nagy Endrének a színházáról, amely
igen sokkal áll mindén más fölött, de ott van
a többi: mindegyik pesti orfeum jnagasább
nemű brettli. művészettel szórakoztatja a látogatóit. Nálunk már a brettli nem lealacsinyodás, amit az is mutat, hogy elsőrendű színházakban is akceptálható színművészei vannak.
• !
>•
'
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MASZKOK.
Halálmadár.

Mikor először néztem Vájsznak az arcába
azt hittem, hogy ez az arc nem tartozik a
koponyához. A kártyaasztal fölött himbálódzó kis villanykörte rembrandfoltokat rajzolt az arcra, a domborulatok és a vonalak
plasztikusan emelkedtek ki a kártyaszoba ho* J u h á s z G y u l a verskötete.
Szonettek
mályából. Olyan volt ez az are, mint egy
szerelmes szivü dalolója. Juhász Gyula
u j maszk, melyet egy modern szobrász faragott
verskötettel lép a jövő hónapban a magyar ki és durva vésővonásokkal rajzolt bele széközönség elé. A szegedi poéta ötven váloga- les foltokat. Csak mikor az első impresszió
tott költeményét adja ki, közös cimmel s ugy szuggesztív hatásától megszabadultan vetcsoportosítva, hogy a kötet egységes legyen. tem észre, hogy az archoz koponya is tartoA Modern Könyvtár adja ki Budapesten a zik, még pedig sokkal nagyobb adag, mint
verskötetet, igen sok példányban és olcsó ki- más közönséges archoz. Nem emberfej volt
adásban, hogy mindenki
megismerhesse ez, hanem direkt egy maszk meg egy kopoJuhász Gyulát, a szonettek szerelmesszivü nya összetétele. Sokáig néztem és megmertem
daloló ját.
volna rá esküdni, hogy én ezt a fura maszkot
* Vasgyáros. Föiujitották a szentimentaliz- egy gyengéd érintéssel letudnám szakítani a
mus szent nevében a Vasgyárost,
kicsit koponyáról.
megrövidítve,
csak
a limonádésrészeket
Vájsz ezzel a fura valamivel a nyakán
nyújtva. Szóval a Vasgyárost ölték meg és mozdulatlanul ült és mereven nézett bele az
volt sirás-rivás meg fogaknak csikorgatása. előtte ülő játékos kártyájába. Mióta Vájszot
Hogyne, mikor eliez méltó előadást még Sze- ismerem mindig ebben a helyzetben láttam.
geden is ritkán produkálnak. Szegény Ohnet, E l se tudnám másképen képzelni, mert
a
óránkint százezer kilométer sebességgel fo- fantáziámat annyira megkötötte a mozduroghatott, ha értesült erről az előadásról. Re- latlan maszk, hogy én más Vájszot
máikordot értek színművészeink, akiknek
mai nem is ismerek. Vájsz az örökkibic: Szeme
szerepléséről sirva emlékeznek a nézők, ó a felvillanó szemüvegen keresztül, mint egy
nemcsak Ohnet miatt, nemcsak a szereplők üres lik mered a kártyára. Orrának többször
miatt, de a rendező miatt is. Külön-külön hajlott kontúrját élesen világítja meg a lámnem emiitjük föl a szereplőket, nincs elég pa, szájában szivarcsutka, ami sohasem ég,
jelzőnk számukra. Csak Harsányi Margitot hanem csak arra való, hogy az orra alatt
említjük, aki a fő női szerepet adta. Ez a a sertét művészi kusza vonalakba zavarja.
szép fess színésznő, ugyan hogy tud m á r olyan
Vájsz keveset beszél, csak nevet. És ez a
gyönge színésznő lenni? M a nagyon rosszul nevetés. Vonalak rajzolódnak a maszkra, szájátszott. Még a rosszak között is leggyöngébb ja 0 alakra húzódik és az orrának hajlásvolt, ami már igazán nem szép ettől a szép szöge m i n d kissebb lesz. Vájszot még sem
színésznőtől. A közönség sirt. H á t mit csinált szeretik a kártyások. Halálmadárnak hívják.
volna? Szegény közönség.
A k i mellé Vájsz leül annak már befelleg* Dunkó-est. Dankó Pistának, a magyar nő. zett. És Vájsz mégis kibicel. Vájsz mindig
fák királyának a sírját rácscsal akarják kö- ott ül valaki mellett. Végtelen finom rutinrülvenni. E célból november 5-én, vasárnap nal kiszemeli az áldozatot, egy ismeretlent,
akinek aztán a hátterében ijesztően mutatkodélután öt órakor Dankó-emlékünnep lesz a
zik a halálmadár maszkja.
Tisza-szálló
nagytermében. Az 'ünnepély
Vájsz máskülönben nem tanulmány. Néprogrammja a következő: Szohner Olga al- hány tollvonás és kész a figura. A fejével
kalmi költeményt szaval. Antal Erzsi cigány- nem gondolkozik, a lába csak arra való, hogy
hazulról a kávéházig eljusson. Emészt, lélegzene kísérettel Dankó nótákat énekel. Balassa
Ármin dr., a boldogult nótafa jóbarátja, zik, satöbbi. Hanem annál érdekesebb a
maszkja. Ezzel öli meg az áldozatát. Soharészben fölolvasással, részben előadással. Basincs annak a pártján, akinek gibicei. Minlassa Ármin dr., akinek A cégér cimü nép- dig ellenfél és ezt oly kitűnően, annyiféle vaszínművéhez részben Dankó Pista szerzette rációban tükrözi vissza az arc, hogy csak
a nótákat, több, kizárólag az ő tulajdonában mozgófényképpel lehetne megrögzíteni.
levő Dankó ereklyét fog bemutatni. Déry
Vájszban szuggesztív erő lakik. A játékos,
Rózsi és Oláh Gyula Dankó nótákat énekel- aki mögött Vájsz maszkja fénylik, mindig
nek. Lux Terka Felolvasással szerepel. Az rosszul játszik. Megesik néha az is, hogy
véletlenségből, de csak véletlenségből a jáegyes számok között a cigányzenekar Dankótékos jó kártyát hi ki. Vájsz ilyenkor röhög.
nótákat játszik.
Le nem irható hanghullámok verődnek a
dobhártyákhoz és a játékos ijedtében visszaveszi a jó lapot és rosszat ad helyette. Vájsz
maszkján a vonalak, mint a tenger hullámai
simábbra vonulnak. Vájsz meg van elégedve.
A halálmadarat már ismerik a kártyások.
H a feltűnik a láthatáron, van ott sirásrivás.
— Vájsz pakolj innen!
Vájsz pedig ilyenkor nem nevet, hanem
csak mosolyog.
— Nem játszom, ha itt maradsz Vájsz!
Vájsz ú j r a csak mosolyog.
— Pincér! Vájszot vigye egy másik sarokba.
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Vájsz már le is ült. Már nem mosolyog,
hanem vigyoróg.
— Nem megyek,'— szólal meg végre Vájsz
rekedtén.
'
A kávés, a játékosok; a pincérek könyörögnek rimánkodnak, de semmi sem használ.
Hasztalan adnak a halálmadárnak potya kávét, potya szivart. >Yájsz kibicelni akar. És
kibicel is. Néhány perc múlva már egy sötét
sarokból; vigyorog; a" maszk. Nemsokára egy
szenvedélyes játékos áll fel az asztaltól.
— A Vájsz tönkretett. Le kell szoknom a
kártyázásról.. A .halálmadár pedig kibicel tovább.
(sz—Ml.)

Megkezdték a Regula-ügyben
a tárgyalást.
—

Az első nap. —

(Saját
tudósítónktól.)
Még emlékezetben
van minden
borzalmas
részlete
annak
a véres tragédiának, amely Edelényben játszódott le. Regula,
a fejszés gyilkos már ismerős alakja az újságolvasó közönségnek.
Regula vallomásai is ismeretesek. Regulának
eddig négy ismert vallomása van. Hogy az
ellentmondó vallomások közül melyik az
igaz, melyik a ha.zug, azt az igazságszolgáltatás hivatott tényezői fogják kikutatni. Kedden reggel már meg is kezdődött a tárgyalás
a borzalmas bűnügyben.
A miskolci esküdtszéki tárgyalást megelőzőleg, mielőtt még a tárgyaló teremben az
első szó is elhangzott volna, heveshangu pro
és kontra vélemények, újságcikkek jelentek
meg a bűnügyről. A tárgyalás folyamán ez
mind tisztázódik.
Az ügyészség vádirata igy kezdődik. 1911.
évi augusztus 7-ik napjától előzetes letartóztatásban, illetve vizsgálati fogságban lévő
ifj. Regula
Ede edelényi születésű
lakos
24 éves, ág. ev. vallású, nőtlen, vagyontalan,
irni-olvasni tudó, büntetlen előéletű asztalosmestert a Btkv. 278. szakaszába ütköző és
büntetendő három rendbeli gyilkosság büntette és ezzel anyagi halmazatban álló, a
Btkv. 344. szakaszába iitköző rablás büntette miatt azzal vádolom, hogy Edelényben
a „Csárda" elnevezésű korcsmához tartozó
lakóhelyiségben 1911. évi augusztus hó 5-ikéről—6-iká'ra virradó éjjel, az emberi élet kioltására irányuló és előre megfontolt szándékkal Czeizler
Henriket, Czeizler Henriknét és Czeizler Gizellát a fejükre mért többszöri fejszecsapáspkkal megölte és az ez által
alkalmazott erőszakkal 200 K-t, mint ránézve
idegen ingó dolgot az éjjeli szekrény fiókjából
azon célból vett .el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa. A főtárgyalásra a miskolci
kir.
törvényszék mint esküdtbíróság illetékes,
melyre az idézendők jegyzékét csatolom és
indítványozom, hogy terhelt vizsgálati fogsága továbbra is 'fenntartassák.
Majd következnek az indokok.
Az indokok
közül a nevezetesebbek: Midőn terhelt eme
rettenetes s emberi képzeletet is meghaladó
kegyetlenséggel végrehajtott véres munkáját
befejezte az éjjeli szekrényben pénz után kutatott s onnan az ott talált egy darab 100 K
és 2 drb 50 koronás bankjegyet magához
véve az előszoba, udvarra nyiló ajtaján keresztül eltávozott s ugyancsak a Boldva folyónak a csárda mögötti pallóján áthalada a
bűnjel fejszét a Boídvába dobta s a vásártéren keresztül a Finke felé vezető országúton
Miskolc felé igyekezett. Kovács egyizben hét
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álkulcsot felmutatva, azt felelte, hogy „csak
annyi baj legyen". Terhelt ez alkalommal is
tagadta, hogy szándéka, vagy szándékuk
akár erere megfontoltan, akár anélkül, —
ölésre irányult volna, mert egyedüli céljuk a
pénzszerzés volt. A bizonyítás
eredménye-

ként egész határozottsággal
megállapítható,
hogy ifj. Regula Ede a terhére rótt
bűncselekményeket
teljesen egyedül és senkivel sem
közölt, önmagában
keletkezett
akarat
elhatározása alapján
követte é l ' H o g y Regula Ede
cselekményét ily előre megfontolással és
érett megfontolással követte el s hogy ezen
elhatározását ugy keletkezésében, mint kivitelében a hideg számítás és lelkinyugalom
hatották át, élénken kitűnik, ha Regula Edének lelkivilágát boncoljuk, — mondja a vádirat.
Lengyel
Zoltán országgyűlési képviselő,
Regula Ede védője terjedelmes beadványt intézett a miskolci királyi törvényszékhez, mint
esküdtbirósághoz. A beadványban öt pontban foglalt előterjesztést tesz a vizsgálat kiegészítése, uj bűnjelek beszerzése és tizenegy uj tanú beidézése tárgyában. A beadványt azzal kezdi, hogy a Boldvában talált
véres fejszén kivül, a Czeizlerék házában is
találtak egy véres fejszét, mely a jegyzőkönyvben mint bűnjel szerepel, de a bűnjelek között nincs meg. Kéri a fejsze beszerzését az edelényi csendőrség által és a bűnjelek
közé való sorolását. Lengyel Zoltán beadványának második pontja Regula
Ede legutóbbi
vallomásában emiitett és súlyosan terhelt
Kovács
Antal és Földi Istvánnal foglalkozik.
A tárgyalás iránt egész Miskolcon nagy
az érdeklődés.
Az első napi tárgyalásról ez a tudósítás
szó):
(Kezdődik

a

tárgyalás.)

A tárgyalás kedden reggel 9 órakor kezdődött a miskolci törvényszék zsúfolt esküdtszéki termében. A közönség csak belépőjegygyei juthat a terembe és jellemző, hogy akadtak hölgyek, akik már a kivégzéshez való
beléptijegyet is kértek törvényszéki tisztviselőktől. A mai tárgyaláshoz egy-két hölgy
látcsövet is hozott magával.
Kilenc órakor Geöcze elnök vezetésével bevonult a biróság, amely Maurer és Szendeffy
szavazóbirákból áll. A vádat Bulyovszky
Gusztáv főügyészhelyettes képviseli. Az esküdtek legnagyobbrészt csizmás földművesek. Az egyik sarokban papirosba csomagolva hevernek a bűnjelek.
Az esküdtszék a következőkből
alakult
meg: Bátorffy Ferenc, Guti György, Liszkai
Ferenc, Merényi Károly, ifj. Erős Lajos, Forray György, Grenyó Bertalan, Jávorszky
Antal, Muntisz Pál, Antal György, Fekete
Lajos és Koch Károly. Pótesküdtek: Brázay
János és Fehér Endre lettek.
(Nem

gyilkoltam,

csak

loptam.)

Az elnök megkezdte a tanuk felolvasását.
Mikor az elnök a tanuk közt felolvasta az
öreg Regula nevét és az hangosan kiáltotta,
hogy jelen, a vádlott hangosan felzokogott.
A nacionáléját egész nyugodtan mondotta el
és nyugodtan hallgatta végig a vádiratot is,
amely a biintetőtörvényköuyv 278. és 344.
szakaszaiba ütköző rablás és gyilkosság miatt
állítja őt a birák elébe.
— Bűnösnek

érzi magát?

— kérdezte a vád-

irat felolvasása után az elnök.
— Bűnösnek érzem magamat
abban,
hogy
loptam,
hogy a baltát átadtam
társaimnak
és hogy a rabolt pénzből elfogadtam
száz koronát.

— A vizsgálat során másképen vallott.
— Ezeket a vallomásokat erőszakkal vették
ki belőlem a csendőrök.
— Nem hiszem, hogy hatszor egymás után
kényszerithették volna a vallomásra, s hogy
a vizsgálóbíró előtt is kényszer alatt vallott
volna.
— A csendőrök azzal fenyegettek, hogy a
családomon állnak boszut, ha nem teszek
nekik megfelelő vallomást.

Az elnök: Mondja el tehát a vádiratra vonatkozó ellenvetéseit.
(Csak

bűntárs

voltam.)

Kovács István barátom egy este azzal lépett hozzám, hogy valamit akar mondani,
de csak ugy, ha megesküszöm, hogy nem
árulom el. Megesküdtem, Mire ő előadta,
hogy Czeisleréknál 4—5000 koronát lehet keresni ugy, hogy mi négyen: Kovács, Zöldi,
Kuszkó és én elmegyünk hozzájuk és elraboljuk a pénzt. Hosszas gondolkodás után belementem az ügybe. A szomszédban még ébren voltak az emberek, tehát várnunk kellett. Mikor azután a szomszédok elaludtak,
bementünk a műhelybe és el vittünk két fejszét. A magamét nem akartam odaadni, de
Kovács nagyon rábeszélt.
— A csárdába először Kovács hatolt, azután hivta Zöldit. Mi ketten kint maradtunk
és kétszer körüljártuk a házat. Mintegy huszlmszonöt perc múlva szembejött velünk Zöldi
s igy szólt:
— Látod, hogy kifáradtunk.
Csakugyan lihegett. Ismételten megfogadtatták velem, hogy nem árulom el őket, mert
különben a családomon állnak boszut. Kovács ezután elővett 800 korona papirpénzt és
35 korona ezüstöt. Ebből száz koronát nekem
adtak. Zöldi arca véres volt, ezt a hidon észrevettem és a magam zsebkendőjével töröltem le arcáról a vért.
Az elnök felolvastatta az előző vallomásokról szóló jegyzőkönyveket, amelyekre Regulának az a megjegyzése, hogy kényszerűségből irta alá.
A bűnjelek közt volt egy vasúti jegy is,
amelyet a meggyilkolt Czeisler ágya mellett
találtak.
— Ez a maga jegyei — kérdezte az elnök.
— Nem. Valaki más hagyhatta az ágy mellett.
Felmutatták Regulának a hosszunyelü baltát, amelyre azt mondta, hogy Kovács ezzel
gyilkolt. Tiz perc szünet következett. Az esküdtek hangulata Regula ellen van.
— Ugy hazudik, mint a karikacsapás —
mondták többen.
Szünet után folytatták a bizonyítékok beterjesztését.
(A

bűnjelek.)

Az elnök fölmutatja a vádlott előtt a
nagy fejszét, amelyet közvetetlenül a gyilkosság után a Bodvából halászták ki.
Regula elismeri, hogy az övé volt, de azt
mondja, hogy ezt a fejszét Zöldi vette magához.
A másik fejszéről, amelyet a Czeisler-házaspár szobájában a szögletben találtak, a
vádlott azt mondja, hogy nem ismeri.
A harmadik bűnjelről, egy kis szekercéről
a vádlott azt mondja, hogy Slezák József
asztalosé volt s nem tudja, hogy került atyja
műhelyébe. Ezt is onnan vitték magukkal s
Kovács vette magához. A negyedik bűnjelet,
egy áes-szekercét, nem ismeri.
Az elnök azután fölolvasta a vádlott leveleit, amelyeket Lengyel Zoltánhoz és keresztanyjához intézett. Az utóbbi levélben azt irja, hogy kellemetlen helyzetbe jutott s kéri
hozzátartozóit, hogy bocsássanak meg neki.
(Szakértők

és tanuk

kihallgatása.)

Elnök ezután az orvosi szakértők kihallgatását rendeli el. Az orvosi szakértők egybehangzóan azt vallják, hogy megvizsgálva
az áldozatokon ejtett sebeket, megállapították
egész bizonyossággal, hogy azok egy kéztől
és egy eszköztől származtak.
Ezután a tanuk kihallgatása következett.
Elsőnek Czeizler Ignácot, a meggyilkolt
korcsmáros apját hallgatták ki, akinek kihallgatása nagy izgalmat keltett. Azonban
lényegtelen vallomást tett.
Ezután Szűcs Ferenc, edelényi parasztlegényt hallgatták, aki azt vallja, hogy nem
hiszi el, miszerint Regula ily szörnyű bün
elkövetésére képes lett volna.

Ezután Lengyel Zoltán védő a védelem kiegészítésére vonakozólag Fett indítványt.
A tárgyalást este 7 órakor fejezték be s holnap délelőtt folytatják.
A tárgyalás három-négy napig eltart.

NflPI_HIREK
A pogány püspök.
— Tripolltániai történet flnatole France-tól. —

Anatole
France-t meglátogatta
egyik
ismerőse. Erről a látogatásról
az illető
a következőket irja a*
Paris-Journalban:

Anatola Francé a keleti Középtenger medencéjének térképét tanulmányozta. „Itt feküdt — szólt és rányomta ujját egy, a tengerbe nyúló területre — Pentapolis (az ötváros területe)." Megkérdeztem tőle, hogy
figyelemmel kiséri-e a tripoliszi hadmüveleteket. „Nem — felelt ő — én Synesiusra, a
pogány filozófusra gondolok, aki püspöke
volt az apostoli és római egyháznak és aki
maga is hadmüveleteket vezetett ezen a tájékon. Abban az időben keresztény császár
uralkodott Konstantinápolyban. Körülötte
tobzódott a gonoszság és az erkölcstelenség.
Amikor Synesiust bemutatták neki, ez nem
is habozott és hatalmas prédikációt tartott
az autokratának, amelyben keményen ostorozta az udvari élet léhaságát. Synesius életéből egyébként érdemes egyet-mást elmondani. Időszámításunk negyedik századában, a
keresztény vilég középpontjában pogány maradt és büszke volt erre. Miután müveit volt,
csak mosolyogni tudott a keresztény vallás
alapfogalmain. Lehetetlennek látszott előtte,
hogy egy tisztultabb észjárású ember magáévá tehesse a világ pusztulásáról és a föltámadásról keletkezett uj nézeteket. Mivel
azon naptól fogva, amelyen előzör kellett
nyilvános ügyekkel foglalkoznia, liberális,
sőt, ha szabad magam igy kifejeznem, opportunista volt, egyáltalán nem követelte, hogy
egy néphit követőit üldözzék. „Egy filozófiai
szellem, — úgymond — aki látja az igazságot, némi engedményeket tehet a tévedést
szomj uhozóknak." Ilyesmi akkor még megjárta. Habár a kereszténység erősen terjedt,
mégis tartózkodó volt és nem fojtott még meg
minden filozófiát. Az alexandriai muzeum
akkor még igen látogatott volt és ha jól emlékszem, maga Synesius meséli, hogy a, városban teherhordókkal
találkozott,
akik az
utcasarkokon
a különböző
rendszereket
taní-

tották . . . Nagyon nehéz történelmet irni.
Ha az okmányokhoz akarnánk ragaszkodni,
ezekből nagyon sok hiányzik! És h a a magunkéból teszünk valamit hozzá . . . De menjünk tovább! — Synesiusnak Hy patinával
való találkozására gondolok. Hypathia,
aki
szép és bölcs volt. Alexandriában a neoplatonikus bölcseletet tanitotta. Synesius, aki hallgatta őt, rabja lett — mint sok más — és pedig
egész életére. Még meg van az az utolsó levél,
amelyet hozzá intézett: „Találjon téged ez a
levél — igy szól többek között — jó egészségben, te, aki anyám, nővérem, úrnőm vagy,
akinek annyi jótéteményt köszönhetek és aki
tőlem miden hódoló cimzést megérdemel."
Azt mondták, hogy Synesiusnak Hypathiával szerelme tisztán eszményi volt. Mi csak'
annyit tudunk, hogy Synesiusnak később alkalma vol£ Athénben egy másik szép asszony
böloteieUt meghallgatni. — Asklepigeniának
hívták — és az első előadás után elítélően
nyilatkozott róla. Hypathia emléke előtt eltörpült szemeiben minden más asszonyi és
filozófiai szépség. Később Synesius újra megnősült és ez a házassága volt egyidőre tulajdonképeni akadályozója annak, hogy püspökké kinevezzék. Amikor Kyrenaikába viszszatért, nagy hírnévre tett szert. Tudása, konstantinápolyi küldetésének szerenesés lefolyása, az a kimagasló szerep, melyet a tengeri kalózok ellen indított háborúban játszott,
az első sorába juttatták. A Ptolemais-i lakosok egy napon, miután elvesztették
püspöhü-
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ket, őt választották
meg erre a hivatalra.
De
Synesius nős volt és hozzá még pogány is. A

ptolemaisiak azonban nem akartak tágítani.
Teljesen osztoztak érzelmeikben, de ő mégis
mentegette magát. Ekkor fejtette ki, hogy az
a filozófus, aki Pythagorast, Demokritost,
Empodeklest olvasta, miért nem ismerheti el
igazságnak a kereszténység fölfogását a világ
keletkezéséről és közeli pusztulásáról. „Kétségtelen, — úgymond — hogy minden hagyomány tiszteletre méltó. De ha Noah-ot tisztelem, ez még nem ok arra, hogy Deukaliont
ne tiszteljem." Azankivül nős is és a katolikus egyház nem engedi meg, hogy püspökei
házasok legyenek. De ő meg akarta tartani
a feleségét: „Kijelentem és hangsúlyozom,
hogy én nem fogok tőle elszakadni és nem
akarok vele, a házaságtörők módjára, lopva
együttélni. Ellenkezően, azt kívánom, hogy
sok és szép gyermekkel ajándékozzon meg engem."— Végre azonban minden rendbe jött.
Synesius megkapta az engedelmet, hogy feleségét és nézeteit megtarthassa és püspökké
való

kineveztetése

megtörtént.

Boldog

kor-

szak, amelyben Synesius, a püspök, zaklatás
nélkül pogány himnuszokat zenghetett — fejezte he Anatole Francé.
— T o m a s i c s b á n l e m o n d á s a . A félhivatalos Magyar
Távirati
Iroda irja, hogy
Tomasics
Miklós horvát bán benyújtotta lemondását, mert a horvát tartománygyülésen
nincs többsége. A király azonban nem fogadu
el a lemondását.
— L a k á c s László búcsúja.

Lukács László

pénzügyminiszter, aki Hieronymi Károly halála óta a kereskedelmi minisztériumot ideiglenesen vezette, ma délelőtt vett bucsut a
kereskedelmi minisztérium személyzetétől. A
középponti tisztviselői kar képviseletéhen ez
alkalommal Kálmán Gusztáv és Stetina Jóísef államtitkárok vezetésével a minisztérium
összes szakosztály-főnökei megjelentek a miniszter előtt. A tisztviselői kar nevében Kálmán Gusztáv államtitkár búcsúzott el a miniszeről, aki igen meleg és bensőséges szavakkal búcsúzott a megjelent tisztviselőktől.
A tisztviselői kar küldöttsége után a miniszter külön fogadta Marx János államvasuti
elnökigazgatót és Pulszky Garibaldit a kassaoderbergi vasút vezérigazgatóját, akik szintén elbúcsúztak tőle.
— Alaptalan rágalmak a kendergyár
e l l e n . A Szegedi Kenderfonógyár r.-t. ellen
a lapokban hangoztatott vádak folytán Somogy/' Szilveszter dr főkapitány és Rex Izsó
dr kerületi orvos egy bizottsággal tegnap délután meglepő vizsgálatot tartott a gyárban,
mely vizsgálat eredményéről a következőkben számolunk be:

Beigazolásl
nyert, hogy a
kenderfonógyár
ellen hangoztatott
vádak minden alapot nélpitott a bizottság, hogy a folyó egész évben 6
egészen jelentéktelen baleset történt, azonban
6 egészen jelentéktelen kis balesetek azonban
minden egyes esetben az illetékes hatóságnak bejelentettek, a hatóság a vizsgálatokat
azok ügyében megtartotta, anélkül, hogy a
gyár igazgatósága, vagy közegei részéről
mulasztást állapított volna meg. Egy olyan
srlyos baleset, mint amilyennek eltitkolásával a gyár megvádoltatott, egyáltalán elő
nem fordult.
2. Behatóan megvizsgálta a főkapitány a
munkások bírságolásának ügvét és megállapította, hogy az előforduló mérsékelt bírságolások a hatóságilag
jóváhagyott
munkarend
keretében
a felügyelő személyzet részéről,
de mindenkor az igazgatóság ellenőrzése mellett történnek és hogy a büntetés pénzek régebben a betegsegélyzőoénztár javára fordíttattak. az uj betegsegélyző tárvény életbeléptetése óta pedig egy munkás-segély alap
javára könvveltetnek, ugv hogv ezen büntetés-pénzekből a vállalat, illetőleg a részvénytársaság javára egy fillér sem esik.
3. Megvizsgálta a bizottság a
munkásotthont és megállapította, hogy annak
berende-

zése teljesen modern
és ugy tisztaság, mint
kényt'tm tekintetében kifogástalan
és a
munkásnők itt heti 2.40 K-ért ugy minőség,
mint mennyiség tekintetében teljesen megölelő étkezésben részesülnek.
4. Megállapította a bizottság, hogy tényleg van a gyárban kevés, a munkások létszámának igen csekély százalékát kitevő olyan
munkásleánv. akik 16 évnél fiatalabbak, a
mely munkásnők ugyan nagyon könnyű, testi
megerőltetéssel egyáltalán nem járó munkánál naponta hosszabb ideig vannak foglalkoztatva, mint az ilyen fiatal munkásokra nézve
meg van engedve. A jelenlevő hatósági orvos
inegizsgálta egyrészt ezeket a munkásleányokaí, másrészt az általuk végzett munkát
és kijelentette, hogv megengedhetőnek
tartja
ennél a könnyű munkánál a munkásnők foglalkoztatását, mindazonáltal a gyár igazgatósága megígérte a főkapitánynak, hogy ezen
egyetlen csekély jelentőségű szabálytalanságot is orvosolni fogja és a most folyamatban
levő munkásszerződtetéseknél ezen munkákra is lehetőleg 16 évnél idősebb munkásnőket
fog alkalmazni, a fiatalabbakat pedig csak a
törvény által megengedett időn át foglalkoztatja.
A j e g y b a n k t a n á c s ü l é s e . Bécsből jelenlentik: Az Osztrák-Magyar
Bank főtanácsa
csütörtökön délelőtt Bécsben ülést tart, melyen Pranger
vezértitkár jelentést fog tenni a
pénzpiac helvzetéről. Pénzügyi körökben
nagy érdeklődéssel várják az ülés határozatait és azt hiszik, hogy a bank még most nem
fogja felemelni rátáját. Ez azonban nem zária ki azt, hogy később, ha a pénzpiacon ma
fennálló feszültség súlyosbodik, a jegybank
ehez a rendszabályhoz ne nyúljon. A jegybank az idén száz korona osztalékot fog
fizetni, a tavalyi 91 koronával szemben.
— A P e s t e r L l o y d f ő s z e r k e s z t ő j e . S inger

Zsigmond, a Pester Lloyd főszerkesztője
szük családi körben tegnap ünnepelte hatvanadik születésnapját. Singer Zsigmond sokkal inkább a közélet embere, semhogy ez az
ünneplés megmaradhatna a családi kör szük
keretén belül: a nevezetes évforduló széles
körben váltja ki Singer Zsigmond iránt az
őszinte tisztelet és ragaszkodás megnyilatkozását. A Pester Lloyd főszerkesztője hoszszu újságírói pályáján tömérdek hasznára
volt az országnak. Mint politikai és közgazdasági cikkíró szerezte meg nagy újságírói
tekintélyét. Mindig a legkitűnőbb információi és hírforrásai voltak, nagyszerű judiciummal és kombináló tehetséggel tudta földolgozni a rendelkezésére álló adatokat a
magyar és az osztrák politikai élet mechanizmusának és rejtett természetrajzának ma
sincsen élesebb szemű, tisztább látású ismerője, mint ő. Hosszú időn keresztül volt Bécs
legtekintélyesebb újságjának, a Neue Freie
Presse-nek főmunkatársa és budapesti levelezője. Akkoriban szokás volt Singer Zsigmondra azt mondani, liogy ő „Ausztria nagykövete Magyarországon". Ez a szálló-ige illusztrálja a Singer Zsigmond nagy tekintélyét és őszinte megbecsülését; egyébként azonban a bon mot hamis: Singer Zsigmond nem
Ausztriát képviselte Magyarországon, hanem
ellenkezőleg: inkább Magyarország nagykövete volt a hatalmas osztrák világlap hasábjain, mert a Pressét mindig a magyar viszonyok iránt való szeretettel és megértéssel informálta. És mihelyt a Pester Llyod
főszerkesztőjének hivták meg, habozás nélkül
kivált a nagy világlap kötelékéből, ami
megint azt bizonyitja, hogy bár a tolla németül ir, az a sziv, amelyik a tollát vezeti,
magyar.
— G a u t s c h b á r ó a z o l a s z — t ű r ö k háb o r ú r ó l . Bécsből
jelentik : A Reichsrath
mai ülésének elején Gautsch
báró miniszterelnök a tripoliszi konfliktusra vonatkozó, több
oldalról benyújtott interpellációkra válaszolt.
— Az olasz-török differenciák, — úgymond Gautsch
— a császári és királyi kormányt már hosszabb idő óta foglalkoztatták
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és arra índitották, hogy ugy Konstantinápolyban, mint. Rómában abban az irányban
hasson közre, hogy a két birodalom közt a
viszony megzavarása lehetőleg elkerültessék.

Az olasz kormány tripoliszi érdekeit
mindenkor gazdasági
mozzanatokkal
okolta meg.
Sajnálatos, hogy a volt török kormány, a
mely a helyzet komolyságát nem ismerte föl,
idejében adott tanácsadásaink iránt érzékkel nem viseltetett. Törökország e magatartása, hogy a tripoliszi kérdésben peremptorikus eljárás útjára lépjen. Hogy Olaszország szövetségeseit szándékairól nem értesítette, az, amint tudjuk, az olasz kormánynak szövetségesei iránt való barátságos tapintatból történt. Szintúgy az a határozott
forma, amelyben Olaszország azt az elhatározását nyilvánította, hogy tripoliszi érdekeinek önálló megvédéséhez lásson, eleve világosan megmutatta, hogy a királyság
egyál-

talán nem lett volna hajlandó idegen
közvetítést az ellenségeskedés
kitörése
előtt
elfogadni. De a háborús állapot beállta után is
arra törekedett a cs. és kir. kormány, hogy
valami alapot találjon a konfliktus elintézésére. Ezek a törekvések ezideig ugyan eredményre nem vezettek; a cs. és kir. kormány
azonban nem fogja elmulasztani, hogy mihelyt erre a megfelelő időpont adódni fog.
azokra visszatérjen. Ugy tudjuk, hogy fölfogásunkat a konfliktusról általában, valamint a jelen pillanatban
való eredményes
köz-

vetítés

lehetetlenségéről,

a többi

hatalom

is

osztja.
Magától értetődik, hogy Ausztria és
Magyarország politikája, tekintettel a monarchiának az Adrián és a határos Balkán országokban való na°— érdekeire, a
legfőbb

súlyt a háború

helyének

korlátozására

keik t

hogy helyezze.
Ebben a tekintetben az olasz
kormány akciójának kezdete óta diszpozícióit
a legvilágosabb és legfelreérthetetlenebb módón nyilvánította, köztudomásra hozván azt
az elhatározását, iiogy mindent kerülni akar,
ami kívánatos visszahatását idézné elő.
—

Egy

orvos

ünneplése.

GoldschmiS

György dr. tb. szegedi kórházi főorvos a télen tölti be orvosi működésének negyvenesztendős évfordulóját. Orvostársai és tisztelői
most ünnepség keretében akarják emlékezetessé tenni az évfordulót.
— H é t s z á z e m b e r veszedelme. Parisból jelentik: A Suffran
sorhajót Toulon körül
ugyanolyan veszedelem fenyegette kedden,
mint a Libertét. Még nem lehet tudni, baleset
volt-e vagy merénylet. A parancsnok szerencsére még idejében észrevette, hogy a gőzkazán egy szelepe le van csavarva és a forró
gőz egyenesen a lőporos kamrába tódul. Pillanatokról volt szó. A lőporos kamrában nem
lehetett már behatolni, mert tele volt forró
gőzzel, tehát a parancsnok viz alá merítette
a lőporos kamrát és a Suffran megmenekült
a biztos pusztulástól. A sorhajó fedélzetén
700 ember van.
— A b é k e t á r g y a l á s . ; Az a háromtagú bizottság, melynek Batthyány
Tivadar gróf,
Désy Zoltán és Károlyi
József gróf a tagjai,
szakadatlan tanácskozást folytat abban az
iránybai, hogy az ellenzéki pártok álláspontját a választójog kérdésében összeegyeztesse. A tanácskozásról kiszivárgott hirek szerint már idáig is nagy méretű közeledés történt Kossuthék
és Justhék
fölfogása között.
Az egyki verzió egyenesen arról szól, hogy
az általánosság és egyenlőség kérdésében
teljesen azonos fölfogásra jutottak a bizottság tagjai, mindössze a titkosság dolgában
vannak még tetemesebb eltérések, ne ma az
az optimisztikus reménykedés kapott lábra,
hogy ezeket az eltéréseket is sikerül
kiegyenlíteni. Más kérdés természetesen, hogy a ka-

tonai javaslatok

és választójog

sorrendje

dol-

gában S'kerül-e a kormánnyal megegyezni?
Olvan értelemben, hogv a választójog megelőzze . katonai reiormot, teljesen kizártnak
mondják az egyezséget a munkapárti oldalon.
Legfeljebb bizonyos garanciákról lehetne szó.
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melyek, a választójog közeli benyújtására és
Ietárgvalására vonatkoznának.
— Legfelsőbb elüsmerés. A szegedi háziezred két derék tisztjét legfelsőbb kitüntetés
érte. A király Nováky Árpád és Szávits
Miklós 46. gyálogezredbeli főhadnagyoknak
kitűnő csapatszolgálatukért legfelsőbb megelégedését fejezte ki.
— Alelnöki választás. A Magyar Dohányárusok Országos Szövetsége közgyűlésén
Back József szegedi dobánynagyárust alelnökévé választotta.
— Ai
első D r e a d n o u g h t
építője.
'Londonból
jelentik: Sir Philipp Waíís
tengernagy, az angol hadihajógyárak igazgatója
nyugdíjba ment. Wattsé a dicsőség, hogy ő

építette az első Dreadnoughtot

1904-ben. Utó-

da Sir Smith lett s egyben megkapta a tengernagyi rangot. Köztudornásu Sir Smithről,
hogv kötélverő mesterségen kezdte. Atyja is
köteles volt Porstmouthban, fia is erre a mesterségre adta magát, aztán haditengerész lett
s az arzenálokban dolgozott. Korán felismerték tehetségét s Smith volt az, aki a hadihajók páncélzatát tökéletesítette. 1873-ban letette a haditengerészeti tiszi vizsgát, s fényes
pályát futott meg, mig most admiralis lett.
— Liszt és a nők. Amikor Liszt Ferenc
édesapja a halálos ágyán feküdt, még egyszer odahivatta az akkor 16 éves fiát és igy
szólt hozzá: Fiam, mindig óvakodjál a nőktől, mert az asszonvok az ember életének a
megrontói. Liszt Ferenc meglepetten hallgatta a haldokló tanácsát, melyet tizenhat éves
korában még meg sem értett. Az arisztokratikus hajlamú íiu nemsokára azután szivesm
látott vendége lett a legelőkelőbb társaságoknak és bizonv nem tudott ellentállni a szirének csábításainak.
— Egy asszony — igy szólnak ezek az
1842-ből való feljegyzések — nyilvános hangversenyteremben letérdelt Liszt előtt és a lábait csókolta. Egy másik asszony teáscsészéjéből töltötte meg parfümös flaconját s százan és százan keztyüikre Liszt arcképét préseitették, sokan az eszméletüket is elvesztették az iránta tanúsított nagy vágyakozásban.
Amikor esténként hazatért, a hálószobája
rendszerint teli volt nőkkel. A legtöbben pedig sulvt helyeztek rá, hogy a világ szeme
előtt mint a mester szeretői szerepeljenek.
Igen gyakran megesett, hogy nők férfiruhába
öltözve kisérték Lisztet művészi körútján.
D'Agoult grófnőt Liszt még akkor is meg
tudta hódítani, amikor már öreg ember volt,
Lapruaréde Adélé grófnő, akiért pedig ezren
is versengtek, Lisztet a szó szoros értelmében pompás kastélyába szöktette. Leghíresebb kalandja Sayn-Wittgenstein Karolina
hercegnővel volt. Ez az asszony nemcsak
szépségével, de ragyogó elmésségével hódította meg Liszt Ferencet. Néhány év múlva
Meyendorff Olga bárónő, született Qorcsakov
hercegnő hódította meg Lisztet, akinek
egyébként tanitvánva volt. Ekkor Liszt már
aggastyán volt, a bárónőnek pedig egy felnőtt fia . . .
— Újonc-felülvizsgálat, A

szeeredi

állandó

állandó vegyes felülvizsgálóbizottság október
26-án délelőtt 9 órakor a belvárosi Iskola-utcai régi gimnázium épületben levő sorozó
helyiségben fog működni.
— S z t r á j k o l o k h a r c a . Varsóból jelenlik: A szervezett péksegédek sztrájkba léptek, mert a mesterek nem akarták a béreket
javítani. A keresztény péksegédek azonban
nem csatlakoztak a bénnozgalomhoz. Tegnap
a sztrájkolok megtámadták a nem szervezett
keresztény péksegédeket, akik épen gyűlést
tartottak a sztrájk ellen. Véres verekedés keletkezett, három péksegédet megöltek és egy
legénvt halálosan megsebesítettek. A véroni.'snak a rendőrség vetett véget.
— Az automobil-kiállítás. Berlinből jelenjelentik: A Daimler-féle automobilgyár a kiállítás rendezőségénél és a törvényszéken feljelentést tett a lyoni Labuyer automobilgyár
ellen, hogy egyik szabadalmazott motoralkat-

részét eltulajdonította és kiállított automobilján már felszerelte. Hétfőn törvényszéki végrehajtók mentek ki a kiállításra és a panaszos cég munkásainak segítségével nagy társzekérre raktározták el s elvitték a kiállítás
területéről a Labuyer-automobilt. Hasztalan
volt a lyoni cég tiltakozása, a végrehajtók
felmutatták a törvényszék végzését s elszállították a gépet. Nagy közönség nézte az
automobil zár alá helyezését. A Labuyer cég
tiltakozott a lefoglalás ellen a francia nagykövetnél.
— Két koporsó

után.

A

Brösszeli-körnt

családi drámájának két áldozatát, Jung Mihályt és feleségét hétfőn 'boncolák ;föl a
szegedi közkórházban. Kedden délután már
el is temették a szerencsétlen házaspárt. Jung
Mihályt és feleségét nem egy sírkertbe temették, mert vallásuk különböző. A megölt
asszonyt a református temetőbe hantolták
el, a gyilkost pedig a római katholikus temetőbe kisérték a kíváncsiak százai. A két hátramaradt árva: Jung Boriska és Jung Gyurika egyelőre Balogh Lidia nevű nagynénj üknél tartózkodnak. A két árváról a hatóságnak nem kell gondoskodnia, mert az elhalt asszony szülei veszik őket magukhoz.
— A N c w y o r k n a g y k á v é h á z . Hódit a mozi-

ipar. Szebbnél-szebb képek kerülnek már a
vászonra. Drága művészek és még drágább
művésznők versenyeznek a diadalért. A moziipar már művészet lett. Szegeden a moziipar
remeikéi a INewyork (kávéházban kerülnek
naponként előadásra. A legujjabb műsor direkt a művészet jegyében folyt le. John
Milton történelmi dráma, a drámairodalom
és színjátszás remeke. Fratto Della ugyanaz.
A humoros képek valósággal lázba ejtik a
közönséget. Az előadásról nem irni, hanem
látni kell.
— K u l i n y i S i m o n szegedi jóbirü kárpitos diszes és tartós munkáit ajánljuk az
őszi idény beálltával a közönség figyelmébe.
Modern, stilusos berendezések, szolid árak.

Szeged város közgyűlése.
(Saját
tudósilónktól,)
Szerdán kezdődik
Szeged város októberi közgyűlésének a tárgyalása, melynek legfőbb, pontja az 1912. évi
költségvetés tárgyalása. Ezenkívül még sok
igen fontos tárgy van főivé ve a közgyűlés
tárgysorozatába. jo-r a köztisztasági vállalat
házi kezelésbe vétele, érdekes indítványok és
mternellációk. A közgyűlés programjából kiemeljük a következőket:
Szmollény Nándor törvényhatósági bizottsági tag indítványa, hogy a Bocskai-, Vidra-,
Madách- és Szilágyi-utcákat még az idén rendezzék. A tanács pártoló javaslatban terjeszti az indítványt a közgyűlés elé.
A

§

Dávid Sándor
vasúti vendéglős.

j M W M W M Í W K

1070

1

Somán Mihály és Fin
szőnyeg és ágynemű áruházát az

eddigi összes cikkekben még

Lajos-köruti

villamosvonal

for-

A

közúti

villamos

részvénytársaság

ipar-

vágányt akar létesíteni a dohánygyárhoz s
erre köztérhasználati engedélyt kér. A tanács javasolja a közgyűlésnek, liogy a szokásos föltételek mellett adja meg az engedélyt.
i* *
A tanítók lakásbére iránt Dobay Gyula dr.
interpellál. Azt kérdezi, liogy ezt az ügyet
mikor intézik el. A tanács azt válaszolja,
hogy a tanítók fizetésének rendezése egy évvel ezelőtt már megtörtént, de a határozatot
a miniszter még nem hagyta jóvá. A jóváhagyásig a tanács nem foglalkozhatik a tanítók illetményeinek kérdésével. Nem foglalkozhatik az ügy gyei azért sem, mert az elemi
iskolákat minden valószínűség szerint államosítani fogják.
Az

Nyolcvan szoba. Központi fűtés.
Miilden szobában vízvezeték! |
Mérsékelt árak.
Tulajdonos •

Tisza

galmának megindítására Kovács József dr.
indítványozza a villamoshálózat kibővítését,
mert tudomása szerint a közúti villamos részvénytársaság már elérte a szerződésben kikötött forgalmat. A társaság mérlegét most
vizsgálja át a mérnökség. Ha kitűnik, hogy
a társaság elérte a kikötött forgalmat, akkor megkezdik az intézkedéseket a Tisza Lajos-köruti vonal kiépítése iránt. Az újszeged-temetői vonalon még az idén megindul a
forgalom. Ez már kötelessége a társaságnak
s a tanács figyelmeztette is erre a kötelességére.

ujszegedi

kendergyár

lietedfélhold tel-

ket kért a várostól, mert üzemét ki akarja
bővíteni. A tanács javasolja, hogy az átengedendő területért a gyár négyszögölenként
1 korona 50 fillért fizessen. Mivel munkásliázak építésére is kér ingyen földet, a tanács
véleménye szerint ugyancsak 1 korona 50
fillérért a műnkásházak építésére kért területet is át kell engedni. A gyár azonban adjon, vissza öt holdat a 30 holdas bérletből.
Elmegyógyintézetek létesítése iránt Fehérmegye fölterjesztést tett a belügyminiszterhez s a fölterjesztés pártolására kérte a törvényhatóságokat. Fehérmegye kérelmét Szeged is pártolja, oly föltétellel, ha Szegeden is
létesítenek egy elmegyógyintézetet.
A városi zeneiskola tervei elkészültek s rajtuk megfelelő módosításokat tettek. A tanács
javasolja a közgyűlésnek, liogy a tervüket
fogadja el a kivitel alapjául, hogy az építkezést a tavaszszal meg lehessen kezdeni.
A köztisztasági vállalat házi kezelésbe vétele iránt megtették az előkészületeket. Árlejtés utján beszerzik a szükséges szerelvényeket-, amelyek elhelyezésére, valamint az
istállókra egyelőre ideiglenes telket bérelnek. A tanács javasolja az előzetes intézkedések jóváhagyását.

dúsabban felszereive a Kárászutcában levő (volt Sátor-féle
helyiség)

Wagner-palotába helyezte át.
Különlegességek perzsa, smyrna
és indiai szőnyegekben.
• • •
A Kiss - utcában levő helyi1029
ségem azonnal kiadó.

szalon kőszén és
koksz legjobb beszerzési forrása r.

JÜTKOYICS G É Z A
FA- ÉS SZÉNTELEPE

KOSSUTH LAJOS-SUGÁRUT 41. SZÁM
Telefon 686.(a rókusi templommal szemben)] Telelőn 686

TÖRVÉNYKEZES
§ Királysértésért nyolc nap. A Khuenkormány kinevezésekor, az egyetemi ifjúság
a Sas-körben gyűlést tartott. Nagy
György
dr volt országgyűlési képviselő is szólásra
emelkedett és beszédében sértő kifejezéseket
mondott az uralkodóról és a dinasztiáról, a,
miért a jelenlevő rendőrtisztviselő megvonta
tőle a szót. Az ügyészség királysértés cimén
bűnvádi eljárást inditott Nagy György ellen,
akit a budapesti királyi törvényszék
nyolc
napi fogházra
itélt. Ez az Ítélet felebbezés
utján a királyi Kúriához került, amely ma
tárgyalta Nagv Györgv királvsértési pőrét.
A Kúria helybenhagyta a törvényszék Ítéletét, amely ívv jogerős lett.
§ Mulatozó legények

Battonyán.

A

2307

N

I

A

I

MAGYAR TUDOMÁNYOS SZÍNHÁZ
Kállay-(ilid)-utca, Holtzer-(Milkó)-palota. Telefon 87
Ma szerdán
MŰSOR:
1. Páristől
Marseillesig
Páris—Lyon—
Marseilles, látványos földrajzi kép
2. Fotográfus, vígjáték
3. A rhododondon tenyésztés, színes, tanulságos kép
4. Az öt csirkefogó, bohózat
5. Arden Enoch, dráma 2 felvonásban.
Szövegét irta Lord Tennyson Alfréd.
Minden délután '/fi órakor gyermekelöadás.

x

H e l y á r a k s Páholy-ülés 1 kor. L hely 7 0 fill.
II. hely 5 0 fill. III. hely 3 0 fill. Katonák, diákok és gyermekek: páholy ülés 5 0 fill. 1. hely
3 0 fill. II. hely 2 0 fill. III. hely 1 6 fillér.

KÖZGAZDASÁG
Reform a vidéki pénzintézetekért.
(Saját tudósítónktól.) Szokatlan jelenségekkel találkozunk mostanában közgazdasági
téren. A háború kitörése óriási árhullámzásokat okozott a magyar gabona- és értéktőzsdén. És ha tudjuk, mennyire érdekelve van
úgyszólván az egész ország a gabonatőzsde
ármozgásánál s mily óriási tömeg az, amely
az értéktőzsdei játékban résztvesz, csodálatunknak kifejezést adunk afölött, hogy a nagy
differenciák sehol sem okoztak zavart nálunk,
fizetésképtelenségek, bukások, amelyek az ily
tőzsdei debaele-kat természetszerűen nyomon
szokták követni, mostanában nem fordulnak
elő nagyobb számmal, mint rendesen. Ez kétségkívül igen kedvező tünet s piacunk óriási
ellenállóképességének a tanúbizonysága. S a
mikor ezt örömmel konstatáljuk, egyben megütközéssel látjuk, hogy az utóbbi időben
egyik

vidéki

pénzintézet

a másik

után

bukdá-

csol. Erre a hétre esik a nagytapolcsányi
takarékpénztár bukása. Az intézet csődöt
kért maga ellen. A legmegdöbbentőbb ennél
az esetnél a bukás oka. A takarékpénztár
ugyanis a bonitást meghaladó összeget kölcsönzött egyik és másik igazgatósági tagjának. Az igazgatóság azon tagjai, akik nem
részesültek a saját intézetük kölosöneiben,
büntető följelentést tettek az igazgatóság
más tagjai ellen könnyelmű hitelezés miatt.
A takarékpénztár passzivái egymillió koronát
tesznek. Az egyezségi tárgyalás megindult a
takarékpénztár és hitelezői között s ennek
sikere esetéhen ugy vélik, hogy megmenthetik a részvénytőkének elenyésző részét. A
nagytapolcsányi takarékpénztár egyike a régibb vidéki intézeteknek, mert 1869-ben alakult. Alaptőkéje 200,000 korona 1000 darab
200 koronás részvényre osztva. Betéte kétmillió korona körül jár és váltótárcája is körülbelül ugyanannyi, sőt valamivel nagyobb.
Osztaléka tavaly 26 korona volt. Az ilyen és
hasonló esetek nyomán természetesen rendesen felmerül az a kérdés, nem kellene-e sürgőhozzálátni
a törvényes

a vidéki
pénzintézetek
rendezéséhez?
Ez a

ügyékérdés

immár megérett annyira, hogy hozzáértő
kézzel bátran hozzá lehet nyúlni. Sürgőssé teszi ezt a r e n d e z é s t m á r járadékaink

•,8

^

( - ) M i lesz a g y u f a m o n o p ó l i u m m a l ?
Hosszú idő óta semmi hir nincs a gyufamonopólium felől. A tervek előkészítésén ugy a magyar, mint az osztrák pénzügyminiszériumban hónapokon keresztül sokat dolgoztak és
mindenki azt várja, hogy most őszszel már
a parlamentek elé kerül a törvényjavaslat. Ez
azonban aligha fog megtörténni, mert a legfőbb kéidésben még mindig nincs megállapodás. Még máig sincs eldöntve, hogy a gyártási monopólium, vagy az értékesítés
monopóliumának formáját választják-e a kérdés
megoldásául. Közben panaszkodnak a gyufagyárosok, hogy rossz üzletévük van. A kereskedők annak idején, mikor a monopólium
behozásának a hire elterjedt, hosszú időre
ellátták magukat áruval és igy a gyárak
most nem tudnak túladni termékeiken. Akármennyire redukálják is az üzemüket, még
mindig többet produkálnak, mint a mennyi a
fogyasztás céljaira szükséges.

2109

sen
nek

Az elö'adások kezdete hétköznapokon d. u.
5, 7 és 9 órakor, vasár és ünnepnapokon
délután 2 órától 11 óráig folytatólagosan.
Helyárak. Fentartott hely 1 kor., 1. hely 80 fill.,
II. hely 60 fill., III. hely 30 fill. Gyermekeknek
I. hely 40, II. hely 30, III. hely 201111. Katonák
őrmestertől lefelé II. hely 30, III. hely 20 fill.

Színház ::

MŰSOR:
Coulmajortől lol de Geantig, term. felv.
Egy vidám szoborleleplezés, humoros
A szegedi korzó és lóverseny
Anagui városka, természetes
Lenke fortélyos, humoros
A könnyelmű diák, igen megh. dráma
Tontolinó mint tudósitó, humoros
MŰSORON KÍVÜLI SZÁM:
Az öreg anya, nagy dráma
Előadások kezdete hétköznap este 7 és 9
órakor, vasárnap délután 2-től este 11.-ig.

mult

Kossuth L.-sugárut®á.

A

V ü l J l J
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Készít mindenféle fogtechnikai munkát kaucsukban
ét aranyban.?*1 Állami és közigazgatási hivatalnokoknak részletfizetésre is. Bármiféle javttás 6 óra alatt elkészül

R

Mozgókép

Szerdán és csütörtökön.

N e m é n y i n é

Foffmüterme

U|ICJCJ

Feketesas - utca, uj Wagner-palota.

év augusztusában korcsmai mulatozást rendeztek a legények Battonyán, Szűcs Péter
korcsmájában. Mikor már berúgtak, elmentek a Braun-féle korcsmába, ahol tovább ittak hárman: Katona Pál húszesztendős napszámos, G. Tóth György és G. Tóth Péter.
Estefelé kurjongatással mentek végig Battonya utcáin. Amikor Garácz András háza elé
értek bekiabáltak az ablakon:
— No most gyere ki, ha van bátorságod.
Garácz felbőszülve rohant ki, vaslapáttal a
kezében. Katona Pál épen szembe került
"Garáczczal előrántotta a revolverét és négyszer rálőtt Garácz Andrásra. Egy golyó talált, Garácz jobb combjába fúródott és husz
napon tul gyógyuló testi sérülést okozott.
Emiatt került ma Katona Pál a szegedi esküdtbíróság elé. Az esküdtek egy évi börtönre Ítélték.
§ Az erdőben. Egy kiskundorozsmai korcsmában együtt mulattak még a nyáron Polyák
Balázs, Farkas Károly és még két tanyai legény. Hajnal felé haza indultak a legények,
elől ment Polyák Balázs, utána Farkas Károly a két társával. Egyszerre minden különösebb ok nélkül Farkas Károly és társai
Polyák Balázst üldözőbe vették, aki egy ötven lépésnyire levő erdőbe menekült. Farkas
Károly ide is utána ment Polyáknak. Dulakodtak, majd Polyák Balázs előrántotta a
bicskáját és többször megszúrta Farkas Károlyt. A szegedi törvényszék büntető tanácsa ma tárgyalta az esetet és tekintettel az
enyhitő körülményekre Polyák Balázst egy
havi fogházra Ítélte súlyos testi sértés elkövetéseért.
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elhelye-

zésének szüksége is. Rég ki kellett volna már
mondani, hogy a vidéki takarékpénztárak
tartalékaik bizonyos részét kötelesek állami
járadékkötvényekbe fektetni. Ma kilencven
körül jegyzik a magyar koronajáradékot, egy
szolvensség dolgában akár Német-, Franciavagy Angolországnál semmivel sem gyengébb állampapírját. Nem kell-e hát minden
kínálkozó alkalmat fölhasználni arra, hogy
ezt a szégyenletes árfolyamot megjavítsuk?
T P ' 1 * *'

* - • f

(—) A s z e g e d — d o r o z s m a — h a l a s i v a s ú t . A

szeged—dorozsma halasi rendes nyomtávolságú vasút érdekében Dorozsmán gyűlést tartottak. A vállalkozók 400.000 koronát kérnek a községtől, amennyiben a vasút harminc
kilométer hosszban szeli az egész dorozsmai határt. Az értekezleten Mérges község
180.000 koronát helyezett kilátásba, Majsa
község azonban nem akar hozzájárulni a
költségekhez.
Budapesti

gabonatőzsde.

A határidőpiacon a kontremin födöző vásárlása és a malmok jobb vételkedve folytán
szilárd volt az üzlet, különösen a rozs, mert
követelik a szállítást. Felmondás búzából
4000, rozsból 3500, zabból 6000 mm. Egy órakor a következők voltak a záróárfolyamok:
Bnza áprilisra
Buza októberre
Rozs áprilisra
Rozs októberre
Tengeri májasra
Tengeri angnsztasra
Zab októberre

A budapesti

12.13—12.14
11.90—11.61
10.75-10.76
8.63— 8.64
—.— —.—
9.43— 9.44

értéktőzsde.

Okt. 24. A szilárd külföldi jelentést és a
barátságosabb külpolitikai hirt ma sem honorálták kellőképpen, mert az itteni és a bécsi
spekuláció a külföldi ultimóhalasztás miatt
a legszükségesebb tranzakcióra szorítkozott.
A vezető értékek csekély változás után tartottan zárultak. A helyi piacon a rimamurányi részvény keresett volt, a készárupiacon
a budapesti általános villamossági részvény,
és az Adria érdemel fölemlitést. A zárlat barátságos volt.
Magyar hitel
Osztrák hitel
O. m. államv.
Jelz lomhánk
Leszámitolóbank
Rimamurányi
Közúti villamos
Városi villamos
Hazai bank
Magyar bank

832.
832.50
637.
638.25
726.50—727.—
478.50—479.—
566.50—567.—
690.25—691.—
789.
790.50
411.
412.—
307.
.—
711.
713.—

Viktória
Pannónia
Weitzer
Beocsini
893.
897.—
Salgótarjáni
670.
671.—
Alt. kőszén
807.812 —
Újlaki
Ganz vasöntő
4190.Magyar villám. 487.- -489 Atlantika

A déli tőzsde tartott volt, de a forgalom
az ultimó miatt tartózkodó volt. A nemzetközi piac értékei alig változtak. A helyi piacon
a magyar bankrészvény néhány koronával
emelkedett. A készárupiacon az árnivó alig
változott. A járadékpiac nyugodt. A valuta
és ércváltó nyugodt. A zárlat kedvező.
Magyar bank
Osztrák hitel
686.75—630.25
715.50—717.—
Keresk. bank
Magyar hitel
832.
832.50
4125
Beocsini
Jelzálogbank
480.
481. Aszfalt
Leszámitolóbank 570.
.—
Salgótarjáni
Rimamurányi
690.50—691.—
Ganz vasöntfl
Közúti villamos 796.—r—797.—
Dijbiztositás: Osztrák hitelrészvényből holnapra 5—6 kor.
nyolc napra 12—14 kor., október végére 22—24 korona.
A b é c s i b í i r z e . A mai előtőzsdén a kötések a kővetkezők
Osztr. államv.
729.25
.—
636.25
.—
Osztrák hitel
Déli vasút
117.75
.—
832.
.—
Magyar hitel
Rimamurányi
334.
.—
683.
.—
Anglo-bank
Alpesi
616.25
.—
Bankverein
822.50
.—
Márka készp.
620.50
.—
Unio-bank
117.82
.—
Ultimóra
539.
.—
Landerbank
117.80
.—

magánház

21. SZ. 0.
eladó.

Hat szoba mellékhelyiségekkel, gáz- és vízvezetékkel és nagy pincével.
Tudakozódhatni: Teleky-ii.
22.

SZ.

ff.

10

rnmmm

Kellemes szórakozást talál
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NAGYKÁVÉHÁZBAN.

I

Naponta mozgófénykép újdonságok felvételei
kerülnek bemutatásra.
Színházi vacsora.

CHAMPAGNE - EPERNAY

|

REGÉNY,

H I Ü S O R :
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
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A kolerabeteg^ség bacilusai, tanulságos
Hajsza a cukrászdoboz után, humoros
J o h n Miilton történelmi dráma
A novemberi bázbérnegyed esedékes, komikus
A pók fantasztikus
A Jenő bácsi öröksége, komikus
T r a t t o Defla, érdekfeszítő színes dráma
PALKOVITS ANDOR, kávés

1911 és 1912

II:

siiiEü- es S É M -

(Perzsia, Seálskin, Astrahán
és (Karakul női kabátok- és
köpenyekben.
(Nemes menyét,
skunks,
seálskin,
chinchilla,
valódi orosz coboly, kékróka és az összes rókafajokban készült
=
Colliérek és karmantyúié,
==

női

szőrme-kalapok

eredeti párisi modellekben, óriási választékban
raktárra érkeztek.
2161
íhfl'l/ hol mérték utáni rendelméÜiíollí nyek a legmesszebbmenő igé
' nyeket kielégítő fazonokban.
valamint s z ö r i n c - a l a k i t á s o k
elvállaltatnak.

női divatháza, Szeged.
NYILTTÉR.
E rovatban közi ittekért nem vállal feielősséget
a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal.

sem

A' Délmagyarország
október 24-iki -számában Bodá Bertalan kereskedő nyilatkoza• íot tett közzé, amelynek elejétől végig valótlan tartalmát az igazsághoz képest a kővetkezőid <n igazítom helyre:
E hó 22-én délután a Szegedi Kereskedők
Egyesületében a kamarai választások körül
keletkezett vita folyamán Boda Bertalan
durván sértő szavakkal illetett engemet, mire
és nyomban, csattanós válasszal szereztem
magamnak elégtételt. Hogy ez igy történt
és nem ugy, ahogyan Boda Bertalan a nyilatkozatában kicirkalmazta, annak a választmány összes tagjai szem- és fültanúi voltak.
Megjegyzem, hogy ha esetleg Boda Bertalan ismét hírlapi nyilatkozatokba bocsátkozik, azokra többé, ez uton nem válaszolok.
M a r k o v l c s

Q

L a j o s .

I I L I I N

speciális. q y ó q v
KÖHÖGÉST, REKEDSEGET, IDÜLT GYOMOR ÉS
HÚGYSZERVI B A J O K A T

GYÖKERESEN

GYÓGYÍT-

Sztojkai lúgos sós savanyúvíz rekedtség,
köhögés és nátha ellen. Cukorbetegségeknél
speciális gyógyszer I p h | a n r
l á n f K
Egyedüli elárusító: L U I I I C I I I L J Cl II U S
®fűszer és c s e m e g e k e r e s k e d ö c é g S z e g e d e n

A
—
45

vihar.

Egy orosz barrikádharcos regénye.
Irta M.
Arzybasew.

—

— Tegyen ugy, amint jónak véli — szólt
a rendőr. De ha kénytelen leszek lövetni, ezért
önt éri minden felelősség.
Lawrenko hallgatott. Az őrmester még várt
egy kissé, aztán megismételte: Tehát szabad
kérnem! . . . és kiment. Csizmákkal dobbantó
és kardjukkal zörgő rendőrök tolongtak az
ajtónál. Merev, kimért lépteikben és azok súlyos dobogósában egy hatalmas és tökéletesen működő gépezet ellenállhatatlan ereje
nyilatkozott meg.
A kétségbeesett kavarodás, amely most a
gyógyállomáson támadt, kiáltó ellentétben
állott ezzel.
Mikor Lawrenko még nlindig elfojtott, nehéz lélegzettel és tehetetlen, dühe érzetében,
beljebb ment, fájdalommal képedt el azon,
ami előtte volt. Kiáltozás,, mely keserves sírásként hangzott el és a kétségbeesettek nyöszörgése töltötte el a helyiséget. A füstös
lámpafénynél az ápolók, mint a kisértetek,
siklottak ide-oda és mindenütt a sebesültek
piszkos, vérfoltos, iszonyú alakjai kuporogtak kioldott kötésekkel. Valaki lármás csörrenéssel kapta össze a műszereket, tégelyeket és kötésanyagot. A levegőt nyomasztó
karbolillat ülte meg. Két diák, akiken látszott, hogy maguk is határozatlanok, kezelábánál cipeltek elő egy nagy, vörösliaju embert, aki állati kínnal nyögdécselt, mig a
szemközt levő ajtón szintén egy beteg tűnt
elő, akinek csak lábai látszottak és a betegszállítók előregörbedt háta. Az ajtóból valaki
vadul és félig rekedten kiáltotta:
— Hová mentek? Az udvarra vigyétek
őket! . . . Az udvarra!
Hátulról más ápolók nyomultak a diákok
után és anélkül, hogy tudnák, mitévők legyenek, vonszoltak ide-oda egy nehéz zsákot,
melyből véres rongyok, kötések és sovány,
kék kezek, szétmeredő ujjak látszottak ki.
És a bukdácsolva egymásba toluló embertesteknek ez a zavaros összevisszasága gyámoltalanul kavargott egyhelyen.
— Vissza, vissza!
— Az ördögbe is, hová menjünk hát?. . .
Takarodjatok előlünk!
— Csak gyorsan, gyorsan . . .
Most valaki kiejtette az egyik sebesült lábát és az, mint egy ostor, csattant a padlón.
— Engedjetek el! Engedjetek! — nyögte
egy elhaló, édes hang.
Lawrenko ott állt az ajtóban és szótlan
látta mindezt. Még általánosabb megdöbbenés
és undor kapta meg.
— Doktor, hová menjünk most? Mihez fogjunk most? — rontott rá az egyik fiatal
leány.
— Menjetek a pokolba. . . — üvöltötte
Lawrenko, fennen rázva összeszorított öklét.
— Gyáva csőcselék vagytok, szégyeljétek
magatokat! Maradunk, azt mondom, maradunk.
Harsány szava, mint a mennydörgés csapott le a sirások, nyögések és jajveszékelések tömkelegébe és egy pillanatra minden elnémult. Sebesültek lábai meredtek az ajtó
felől és körülöttük hallgató, mélázó arcok látszottak. A két diák hamar és észrevétlen az
egyik sarokba vitte a betegét.
—
Tényleg, lövetni fog ránk a rendőrség?
— mormogta a kötszeres halványan és niegvonagló ajkakkal.
— Doktor nr! — hőkölt vissza a fiatal leány
elborzadva.
...,.,

— Csak lőjjenek, hagyjuk őket! — kiáltotta Lawrenko ép oly élesen. Mi innen nem
mehetünk el, miránk itt szükség van. Miért
jöttetek ide egyáltalán? Dolgozni akartok velem és most egyszerűen megszöktök. Egy
tapodtat sem, azt mondom — vagy pusztuljatok a pokolba! . . .
Nagy, puha testét kirázta az izgalom és
hideg veríték ütött ki rajta. Mind elhallgattak, a csend majdnem teljessé vált, csak az
egyik sarokban hörgött félig öntudatlanul
egy fin, aki alsótestón sebesült volt meg.
Lawrenkot önkéntelen megfogták e nyöszörgő hangok ós odament a gyerek fekhelyéhez. Hozzáhajolt.
Sápadt, kékes, fiuarc, száraz, cserepes ajkn,
nézett rá elborult szemeivel. Rögtön látni lehetett, hogy afinmost hal meg. Nagyon szoszomu látvány volt. Lawrenko sokáig szemlélte a haldokló kicsiny arcát, boldogtalanul
sóhajtott és valami csendes, bánatos nyögéssel, fejcsóválva ment odább.
Halkan, mintha attól tartanának, hogy valakit megzavarnak, elvitték a sebesülteket.
Az ápolók a sarokban foglalatoskodtak, rá
sem nézve Lawrenkora; megvonták magukat,
mint a megvert kutyák. A kötszeres, aki eddig ijedten kérdezősködött, megadással és kötelességtudóan követte Lawrenkot.
Egy órával később a rendőrfőnök jött finom
fehér sipkában, átnézte a szobákat, közölte
Lawrenkoval, hogy ha lövet a gyógytárból,
szabadabban nyögtek fel, mintha most már
ágyukkal tüzeltet vissza és elhajtatoth
Mind megnyugodtak, fel-alá járkáltak és
beszélgettek; a sebesültek is hangosabban,
joguk volna erre. Lawrenko azonban kínosan
érezte magát. Különös közöny és gyengeség
érzete lepte meg, melyben csak az a vágya
maradt ép és forró: Elmenni innen és —
billiárdozni!
Folyt, köv.)
••
Felelős szerkesztő P á s z t o r J ó z s e f
Lapkiadó-tulajdonos a Déímagyarország hírlap- és,
nyomdavállalat
Nyomtatta a Déímagyarország hirtap- és nyomda
vállalat Szegeden, Korona-nt.ca 15. (Bokor-palota.

a s z e;
üzletnek alkalmas

sar okfielyiség
forgalmas

helyen

a z o n n a l kiadó
Bővebbet a kiadóhivatalban.

Fölözött Tej
literje

fillér

csak

Kapható egész napon át

a Központi
Tejcsarnok
főraktárában:

2233

Kelemen -uIca 7. §i.
valamint összes fióktejcsarnokaiban.
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Katona István

a következő helyeken vannak elhelyezve:
TELEFON 844.

TELEFON 844.

9

Aki igazán szolidan és Ízlésesen
akarja lakását berendezni, az fordúljon bizalommal a jóbirnevQ

gg

kárpitos mesterekhez,
S Z E G E D , Oroszlán-utca 21.

9
9

NAGY
SPECIALISTÁK
angol bőr- és maquet-butorokban

I

B a l o g és P o l l n e r

Teljes

5

beton- és m ű k ő - v á l l a l a í a

Bartos Lipót könyvkereskedő, Kárúss-utca
Özv. Kargné, Széchenyi-tér.
Szameth Aurélia, Kárász-utca
I f j . Árvái Sándor, Kárász-utca
Özv. Halmgsné, Széchenyi-tér

Szeged,

H

a

r

i

s

n

y

á

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 B H 9 9 9

Iskola-utca 26-ik szám.

KatOfia

István.

t

kötött
szövött
árut

Költségvetés es rajz díjtalanul!

8.

Tisztelettel tudatom a a. é. közönséggel,
hogy a jő hírnévnek örvendő Landesberg
Mér or cementgyárából kiléptem, ahol
18 évijg mint munkavezető voltam alkalmazva ée a mai napon önállósítottam
magam, beton ée műkő-vállalatot nyitottam
Tisztelattal

'-'ibereiidezések.

Füredi-t*.

Esd a férfi: angyal szeressen engem
Szól a leány: nem kell nekem szentem
A partiból valami csak ugy lesz,
Ha előbb nekem Kalmártól szép
[cukorkákat vesz

2

Kalmár Vilmos

I

elsőrangú csemege és füszer-üzlete.

Kávé, ki

és c M a - ! i É g e s s é g e l í
nagy választékban.

W i g n e r Andor

Telefon 10—83.

2182

Feketesas-u. (uj Wagner-palota).

••"Rendelések pontosan eszközöltetnek.-**

Kelemen-utca 7. =====
2063

S o d r o n y k e r i t é s e k

A vizgyógymód edz és gyógyít
idegesség, agy- és szivbántmalak,
álmatlanság, emésztési zavarok,
köszvény, esuz stb. sikerrel kezelhetők a Wagner-fürdő
külön
férfi és női gyógyosztályában. Ki:-: próbált kezelő és kezelőnő. :-'•
üözkád- és zuhany-fürdőnket is a nagyérdemii közönség ügyeimébe ajánljuk.

Gyár: T E M E S V
K r a m e r

Középiskolát végzett fiuk

S z e g e d , Maros-utca
:—:

tanoncul fizetéssel felvétetnek a
Déímagyarország nyomdájában.
|

THE MUTUAL
newyorki é l e t b i z t o s í t ó
77 2
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biztosítási
feltételele !
Részvényesei
nincsenek!

13.48
15.12
18.83
—.—

Szeged

16.03
20.50
19.63
— .—
—.—
—.—
—.—
—.—
vezérigazgatóság:

és körzete

A

> v i l I a m o s

L

:—: #

I felvesz 0 hiadóhi

|

f kg. elég 30 borotválkozásra. §
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Ara hegben
— —
Vidékre — — — —
Bérmentve, utánvéttel

kés nélkül borotvál
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|
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KAPHATÓ:
0
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5 Drogériákban, illatszerkeres- I
ü

kedésekben

és
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készítőnél,
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Készíti és szétkiildi:

R A S O L -•

m

vegyipari vállalat

Budapest, VI., Eötvös-u. 33.
Telefon: 109—53.

2001

•eBraasroecyr>e(yra«e»D9cjrDecjrDecwD»cMDoc^

I Mindenkinek tudtára adatik, hogy |

§ ::

elveszett a z ó r a g o n d j a , m i u t á n egy ó r á s m e s t e r

::

fizetéssel felvétet
nek a „Délmagyar-

i C
Csűri Ferenc Szegeden, a Tábor-u. 2. |

j á b a , Korona-U. 15.
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9

szám alatti nagy óra- és ékszerjavitó műhelyében elvállalja heti, havi időre *
a z ú r á k j ó k a r b n u v a l ó t a r t ó s á t é s a z o k n a k k e l l ő i d ő b e n i fel- fl
emü JJ
b a z á s á t 5 0 f i l l é r é r t s az órát költözködésnél áthelyezi. — Mindennemű
óra- és ékszerjavitásban specialista.
938 *

3 sw

Állandó nagy raktár mindennemű fali- és zsebórákból.
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részére:
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Fischer Aladár, Szeged.

jegyekre hirdetéseket
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Budapest, VI. Andrdssy-ut 20
Főügynökség
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A i 1907-ik év őta kiállított kötvények után — 35 éves
kort és a három főtáhlázatot (haláleseti, haláleseti 20 évi
dij fizetéssel és vegyes 20 évi tartamra) alapul véve .— átl a g b a n a következő nyeremények fizettettek ki az évi
dijak s z á z a l é k a b n n kifejezve:
2189
Biztositások e i 8 géves másodéves harmadéves negyedéves
utan, melyek
,
,
köttettek:
n y e r e m é n y e k

1907 ben
10.71
1908-ban
1239
1909-ben
14.12
1910-ben
17.50
Magyarországi

R

24. s z á m a l a t t

jutányosán készülnek.

5 8 fillérért

társaság.

3 milliárd frank vagyon!
milliárd frank biztosított töke!

Let/liberálisabb
Tisztán
kölcsönös!

T e s t v é r e k

mechanikai sodronyszövő- és fonógyárában

Ligeti

•

J e n ő és társat k ö n y v n y o m d á j a S z e g e d

•

Korona-utca 15. szám. Telefon 836. S
.1

m

M

ite-lírs. zömfttete

a s z í n h á z z a l szemben
A legelőnyösebb kamat mellett nyújt kölcsönt arany, ezüstre, ruhanemüekre, értékpapírokra éa tömegárakra.

Szegen M e g p l e í H y t i r s i s i g i i p s z l i l y s , Szepi.

•
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<9 1 rklrtHT
é/iittétn ssó sgy. >ri'hirdMís» 4 fillér, » elmaró, rilunmt m, tden vastagabb betfiból
ssedett sió duplán számítódik. Tis szV- tered ó apróhirdetésnek ai ára 40 fillér, 15 szóig
•0 fillér, 20 sióig 80 fillér, minden további
(só S fillér. Apróhirdetések csakis a dfj
elóleges lefizetése ellenében köl elteinek.
A Délmagyararszág apróhiröEiés!-!eue!ez5!apjainak ára:
10 szóig 40 tlllér, 15 szóig
60 fillér, 20 szóig 80 fillér.
A Pélmagyarország apróiiírdetés'-'euelezólapjai kaphatók:
Szegeden:
Békéi
hírlapíródéban,
Kígyó-utca,
Mihdlyfy- féle Kecskeirafik, Iskola-utca.
Nagy-tőzsde, Kárász-u.
Petó'Ernö, Széchenyi-tár.
Ozvogy Karg Józsefné,
Sz'cbenyi-tér.
Szameth Aurélia, Kárász-utca.
Özvegy Halmos Jenöné,
Széchenyi-tér.
Steiner Emma, Kelemen-utca 5.
Szabó Józsefné, Bástyaitca, Ka8s-vigadóval szemben.
Szántóné, Kelemen-utca
'iéderer N., Kossuth Lajos-sugárut 1.
Budapesten:
Bohowcái-dohánytőzsclében, Andrássy-ut 48., hol
tetszés szerinti hirdetések
föladhatok a „Délmagyarország" részére. Ugyanott
a lap egyes példányai is
kaphatók.
Az apróhirdetések dija levélbélyegekben is beküldhető.
A jeligés leveleket csskis as
ellen órzési sielvény felmutatójának adja ki a kiadóhivatal.
Ajeligés leveleket, ajánlatokat
e eféléket posta utján is elküldjfik bárhová, ha a hirdető
ebbeli kívánságát a hirdetés
feladása alkalmával kifejezi és
a megfelelő postadijat előre
fedezi.

A P R O

Levelezés.
Müveit, csinos és
reálisan gondolkozó urileány ismeretségét keresem. Cégvezető vagyok s
megismerkedés
esetén
esti csevegésünk közben
a francia vagy
angol
nyelvre is szívesen tanítanám. Ajánlatokat „Szórakozunk" jeligére e lap
kiadóhivatalába.
E g y e d ü l á l l ó , független, feltűnően szép és
intelligens urleány olyan
előkelő úriember, esetleg
katonatiszt ismeretségét
keresi, aki havi 200 koronával állandóan segélyezné. , Levelet a kiadóhivatalba
kérek „Nem
fogja megbánni" jeligére.
Levelet a lapban kérem
jelezni,
Unatkozó
szerény
b a r n a l e á n y k a intelligens nemeslelkü úriemberrel szeretne megismerkedni, ki őt unalmas perceiben szórakoztatná. Leveleket a kiadóhivatalba
kérek „Hulló falevél" je
1 igére.
2230

Melyik 19—20 éves
uri leány volna hajlandó
komoly szándékból megismerkedni
egy csinos
fiatalemberrel. Akik hajlandók, azok fényképpel
ellátót leveleket,Szeretve'
jeligére a kiadóba,
2228

LEMLE

jobb és legolcsóbb bevásárlási forrása.11

160.000,

huszonöt

H á r o m szobás lakás
mellékhelyiségekkel november 1-től, esetleg korábban is kiadó. Bővebbet a Back-inalomban.
2231
Ú j o n n a n , n r í a s a n bút o r o z o t t külön bejáratú
szoba, zongora és fürdőszoba használattal n o v e m b e r e l s e j é r e egy
vagy két úriember részére
kiadó. Ajánlatok „Francia
család" cimére a kiadóhivatalba kéretnek.

Eladás.
Katona-ntca 36. sz.
alatti 400 négyszögöl területü ház, kerttel és udvarral, szabad kézből eladó.

Uzletáthelyezés!

Bruckner Testvérek

gr*

a

Lajos - körút

Névjegyek, ü d v ö z l ő k á r t y á k és
egyéb nyomtatványok a
legszebb kivitelben és
legolcsóbban kaphatók a
Délmagyarország könyvnyomdájában, Korona-ulŐ. szám.
Az összes intézetek és
iskolák részére hivatalosan előirt használt

iskolakönyvek
• • • • • • • • • • • • • • • •

•

•

Angol nyelvoktatás!!

J Angolul tanít per- j |
• fekt angol nyelv- •
• tanár. — Cime a •
2 kiadóhivatalban. 1 2

Különfélék.
Örök becsű minden
óra, ékszer és dísztárgy,
mit a „Pontos idöhöz
cimzett ékszer- és órásüzletben vásárolunk. Árjegyzék ingyen és bérmentve. Scheiner Samu
utóda
Szeged,
Kárászutca 8. sz.
—
Székszornlásban
s z e n v e d ő k nem győzik
a „Laxa tabletta jó hatását dicsérni. Ára 70 fill.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenvi-tér,
12

féláron, tanszerek igen
jutányos árban kapható

ifj. Árvay S á n d o r
könyv kereskedésében.
Szeged, Kárász - utca.
Minden vevő igen szép
ajándékot kap. —1
A poloskák
felapoa
kiirtását petéivel együtt
csakis a Cimexiu-nel eszközölhetjük, A Cimexin.től nemcsak az élő poloskák, de a peték is nyomban elpnsztnlnak. A Cimexin nem piszkít, foltot,
szagot nem hagy. Moly
ellen egyedüli biztos szer.
60
fillérért
tr indenütt
kapható. Főraktár: Meák
Gyula, Temesváry József,
gyógyszertárak és Vajda
Imre drongeriájában Szeged. Löcherer gyógyszerész, Bártfa.
—

BASA ZOLTÁN
'SZEGED,

Telefon 226. s z á m .

O R G O N A - U T C A 1.

Elvállal minden e szakmába
vágó munkát, agy mint: háló-,
ebédlő-, ariszoba és szalon::
berendezéseket.
::

sarkán

Tervekkel

és kBItségvetée-

s=3 sel készséggel s z o l g á l , mm

2168
f i

Alkalmi vétel.

\

Délmagyarország apróhirdetései
révén biztos siker érhető el

Valódi schevro és
borju-box-bőr női
magas, fűzős és
gombos

SZAGGATASOS^EfT
.
ÉS SZÚRÓ FÁJDALMAK \ w Í \
MEGSZÜNTETÉSÉRE KÜLSŐ HA5Z- W Ü ^ '

cipők

párja 8 és 9 kor.

Szeged, Kossuth Lajos-sugárut 97—99.

H H

Valódi schevro és
borju-boksz-bőr
cúgos férfi

••

cipők

1007

Po9tai rendelések rögtön eszközöltetnek.
2035
Telefon 7 0 9 . ^ .

Felső - ipariskolai
növendékeket kézi gyakorlatra előkészit Deutsch
Mór műszerész, Koronautca 4.

Lajos - s n g á m t és

saját házába.

s e r t é s b e l e k e t szállít n a g y :: ban és kicsinyben a ::

Oktatás.

vas, szerszám, fegyver és furnér kereskedése, a szakmába vágó raktárakkal
n o v e m b e r 1-től áthelyezi a teljesen újonnan berendezett vasudvarba:

Tisza

Mindenféle m a r h a - , j u h - és

Egy szép
ebédlőkredenc, diván, kisdiván
fotelekkel és székekkel
jutányosán eladó. Cim a
kiadóhivatalban.

mCbutoh-asztalos

Kossuth

Ara tucatonként 4, 6, 8 ás 10 korona. Követelje ainnbnn, hon
asAIlitéja finnek csakis OLLA-t adjon és ne en^e-ljen macinak
•sekélyebb érték0 silány ntánsatot mint „ép olv jót" feldicsérni.
— As eürnsété helyek Vimntatisát és árjegyzéket ingyen kfild
as OLLA gnmmigyár Wien, 11/866, Praterstr&sse 57.
Szegeden kapható: Vajda Imre és Társa, Varró Béla
Sandberg Henrik, Barcsay Károly.
«n/B

éves

Bérlet.

Abar O n szellemes
l e n n i ? Akar a társaságban tekintélyhez j u t n i ?
Akarja,
hogy kellemes
társalgónak tartsák ? Olvassa el a
Társalgás
Művészete. (Ellenálhatattanság titka) cimü rendkívül érdekes könyvet!
Megtudja
ebből,
mint
viselkedjék, hogy férfit,
nőt, alattvalót, fellebbvalótegyaránt meghódítson!
A köny v korrekt útmutatója
lesz az élet
minden helyzetében, bálokon, banketten, esküvőn,
színházban és mindenütt,
ahol tár.- aság van jelen.
Tartalomjegyzéket
ingyen (diszkréten) küld
Deák, Budapest, Rákócziul W.
—

::: L e g m o d e r n e b b ő s z i :::

és u r i - d i v a t c i k k e k n e k leg-

H á z a s s á g ! 19 éves
polgárleány 500.000, huszonkét éves kisasszony

árvaleány 40.000 korona
vagyonnal és még sok
száz vagyonos hölgy óhajt
K a s s k á v é i l á z . Azt
férjhez menni.
Komoly
a bájos asszonyt, kit e lapra figyelmeztettem s ki- szándékú urak Írjanak e
cimre: Davidovics Ferenc
nek hónapok óta bámuBudapest, Erzsébet-körut
lója vagyok, esdve kérem,
16. Telefon.
—
adjon alkalmat a bemutatkozásra. Erre kéri fügSzerencsés asszony
getlen, tetőtől talpig uri
lesz, a k i menyasszonyi
ember, kinek nemes poéta
kelengyéjét Soós Lajosnál
lelke s mélységesen érző
szerzi be, mivel
nála
szive van. Szíves sorait
készülnek a legjobb női-,
„Megértés" jeligére e lap
férfi- és gyermek-fehérkiadóhivatalába, hol azt
nemüek. Oroszlán-n. 14.,
személyesen fogom átIskola-u. 11.

SZÁM.

kalap újdonságok

Házasság.

24—25
éves
fess
fiatalember barátságát keresi egy igen csinos megjelenésű hölgy. Leveleket
„Őszi napok" jelig.'re a
kiadóhivatalba.

KALAP É S URIDIVAT Ü Z L E T E

K L A I J Z Á L - T É R 8.

H I R D E T E S E K

A hirdetés alatt áH6 kis stám alapján msgtndható a cím a kiadóhivatalban. Levélbeli
tndakosód&sokra pontosan válassolnnk, ha
válassbélyeg mellékelve van.
Apró hirdetéseket postantalványnyal Is lehet
feladni, a sieJvényen a ssfiveg könnyen elfér.
Apró hirdetéseket fOlvess a kiadóhivatal
B Z E G E O KORONA-UTCA 15. S Z Á M .

.EZEN FELÜL KITŰNŐ FERTÖTLENIToA-

párja 9 és 1 0 kor.
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ezelstt

GyéresM, Mártonnál

I . Szeged, Tisza-szálló mellett
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