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államsegély a falvaknak.
Az orvosságot, amely minden bajra
használ, fölfedezték. A falvak betegségére is: a szubvenciót.
Megy egy üléseken
szóvá teszik m á r azt az igazságtalanságot, hogy az állam a városoknak á d segélyt, a falvaknak pedig nem, noha ,a falvak egynémelyikének, de majdnem legtöbbjének pótadója meghaladja a városok
pótadóit, sőt van olyan falu is, amelynek
pótadóját csak százasokban lehet kifejezni.
Annál az örök igazságnál fogva, hogy
a falu lakója ép olyan ember és ép olyan
polgár, mint a minő a városbeli, s neki ép
annyira megvan a természetes jogcíme
mindahoz, ami a városi ember életét biztosabbá kényelmessé és
tartalmasabbá
főleg pedig
hasznossá
teszi,
igazat
lehetne adni a panaszoknak. A z is való,
hogy a városok
kulturális és gazdasági
hivatása mellett egyre nagyobb fontosságot kap a községek szerepe, amelyeket
sorsunkra hagyni, lekicsinyelni nem lehet.
A községeknek tehát föltétlenül megvan
a jogcímük az államsegélyre, de ez az államsegély nem pénzbeli .legyen. A városok
államsegélye tulajdonképen kárpótlás és
megtérítés azokért az állami funkciókért,
amelyeket a városok eddig és ez időszerin a maguk erejéből végeznek: a közbiztonság fentartására, az iskoláztatás, a köz-

A sárga forradalom.
Fölébredt a sárga óriás. Nyújtózik egyet
s az egész föld rendül meg belé. Kitörli a
szeméből évezredes éjszakájának
álmát,
fölül az ágyán, amelyet már ravatalának
szántak, körülnéz és — dolgos törpéket lát
maga körül. Most pedig föl akar állni, hogy
maga is szerszámot vegyen a kezébe és rengeteg pihent erejével, gyakorlott, örökölt
ügyességével neki akar látni a munkának:
a versenynek a törpékkel.

Kina fölébredt hosszú ópium-álmából: az
európai kultura addig lármázott zárkózottságának hálószobája köriil, addig feszegette
az ajtaját, addig dobálta be az ablakán a
holmiját: vasát, szerszámát, könyveit, mig
föl kellett ébrednie a zörgésre.
A kinai forradalom: ráébredés az európai
kulturára. Vasutak épülnek, hogy utat találjon a tenger felé az a rengeteg szén és vas,
amely nyugati Kínában szinte a föld színén
hever. Szakértők sejtik, hogy Kina vas- és
széntelepein, amelyeket eddig nem is próbáltak még kiaknázni, nagyobb a készlet az
iparnak ebből a két mindennapi táplálékából, mint Angliában és az Unióban együttvéve. Ez a rengeteg kincs csalogató a külföldi tőkére: épül tehát Kínában vasút, rendeződik a posta, készül a távíró és — özönlik az országba a külföldi áru. A kézműipart,
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egészségügy és a közlekedés. A falvak
nagy részében azonban a község maga
lássa el, az állam pedig nem végzi el helyette.
Annál a pénzösszegnél, amelyet a községek államsegélye cimén a költségvetésbe lehetne illeszteni, sokkal, sokkal nagyobbnak kell lenni azoknak a tételeknek,
amelyekkel az állam a községek
legelemibb érdekei iránt tartozó kötelességét lerójja. És nehéz hamarjában megmondani,
hogy melyik részén lenne a legsürgősebb,
a legjobban égő hiányt pótló az állam segítsége. É p Csongrádmegyére
kell gondolnunk. Esztendők óta nem szaporodott
annyira el a vaskosabb és véresebb büntettek
száma, mint a legutóbbi időben. A
csendőrség szaporítása segíthet ,a nőttön
növekvő és egyre veszedelmesebb erkölcsi
züllötségen, amely a falvakban terjed.
A z iskoláztatás
hiányait és szégyenfoltját bizonyítja a tápéi eset. Az analfabéták,
az iskolázatlanok tekintetében nem győzik az orvoslást. Vajon szubvenció kell-e
inkább és sürgősebben, vagy pedig — ötven uj állami iskola?
* A közegészségügy
államosítása nem kevésbé sietős feladat. Mot is megesik, hogy
körorvosi állások hónapokig, sőt egész
esztendőn át üresen maradnak, mert,az a
silány jövedelem, amely az ilyen orvosi
stallumokból folyik, alig csábithatnak diplomás embert a falu remeteségébe. De a

amely eddig százmillió embernek is adott
ott sanyarú munkáért megélhetésre való lehetőséget, fojtogatja az európai és amerikai gép.
450, talán 500 millió ember is él Kínában,
— még meg sem számolták őket pontosan,
— s ebből legalább négyszáz millió állandóan éhes. Több a kincs Kina földjében, mint
a világ két leggazdagabb országában együtt
véve — és négyszázmillió fia mégis éhezik.
Európában talán még barlangot, meg cölöpépitményt lakott a félig meztelen ember,
amikor Kínában már irni tudtak, finomművű
csodavázák készültek ott, amikor még Európa barbárainak csak vakmerő föníciai hajósok szállítottak durva üveget. A Si-king és
az I-king szentkönyveinek évezredes hagyományait százados könyvek őrizték irásba
jfoglaltan már akkor, amikor a; homéroszi
görögségből kultúrnép kezdett lenni és a
sémita tanítótól tanult aleph-et először rótta
nagynehezen fába, kőre alphá-nak a görög
tanítvány. A kulturális élet ezer testi kényelme ismert volt már náluk akkor, a
konyhaművészet
évezredes
hagyomány
volt náluk már akkor, amikor a magyarság
ősei még Középázsiában falták a nyereg
alatt puhított hust és az ősgermánok félig
nyersen rágták a bölényhust. Az igények
szerzésének elméleti lehetősége régibb Kina
népénél, mint bármely más nemzetnél — és
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községek, amelyek igy is száz percent pótadót fizetnek, ennél a kis, siralmas bérnél
többet nem tudnak adni. Ezért az állam
dolga, hogy a falvak kellő és jól díjazott
egészségügyi szolgálatáról gondoskodjék
és akkor, talán csökkenni fog az a mizéria is, hogy néha egy orvos nyolc-kilenc
község betegeit és járványát
kénytelen
gondozni.
És végül: az államsegély is csak a polgárok zsebéből, adójából telik. Ha nem is
mindig ugyanazoknak az adójából, akik a
községi közköltséget viselik, de az államsegélyek túlságos elszaporodása mégis
azoknak az adóterhét növelné, akiket az
államsegélylyel istápolni akarnak. A községeknek gyakran rendszertelen, szük látókörű gazdálkodása mellett pedig az államsegély sokszor nem is azokat a célokat szolgálná, amelyek erre a támogatásra
jogcímet adnak.
Az államsegély tehát adassék meg,
hogy ugymondjuk, természetben.
A z állam ne fizessen meg bizonyos állami funkciókat, amelyek, sajnos, úgyis rosszul,
vagy egyáltalán nincsenek ellátva a községekben, hanem lássa el maga
ezeket a
funkciókat: teremtse meg a falvak teljes
biztonságát, gondoskodjék azok kellő iskoláztatásáról és közegészségügyek alapos rendezéséről. Ennél a háromnál alig
lehet kívánatosabb és üdvösebb szubvenció a falvak számára.

négyszázmillió kínainak ma még sincsen
meg a napi marék rizse sem.
A gazda Kina éhes, mert nem tudja kihasználni a gazdagságát, tehát — meg akarja tanulni ezt a mesterséget, uj kulturát
akar, uj intézményeket, uj ipart. Abszolutizmus helyett: parlamentet. Apró kis selyemfonó, lakkmunkát készítő műhelyek helyett:
gyárat. Pelankin helyett: vasutat és automobilt. Mandarin helyett: mérnököt és orvosdoktort. Speciális képződésü feudalizmusa helyett: kapitalista berendezkedésű társadalmat.
Nemcsak a Mandsu-dinasztia ellen és
nemcsak nemzeti köztársaság végett folyik
a kinai forradalom, hanem az elmaradt termelő rend kereteit tördeli ott a kapitalizmus.
És ez teszi jelentőségesebbé a távoli kinai
forradalmat az emberi kulturára. Ezért kell
egyszer-máskor elgondolkozni azon, mit jelent az a néhány össze-vissza távirat, amit
most Kínából kap lapja révén az európai
olvasó.
A világon élő 1600 millió emberből 500
millió kinai. A földön élő emberek közül
majdnem minden harmadik ferdeszemü kinézer. Tessék megereszteni egy kicsit a fantázia fékét: mit jelentett volna az, ha ez a
rengeteg embertömeg kisigényű kuli marad,
marék rizs-evő, éhes, kulturátlan, ötszáz
szavú bérleszoritó csorda amely egyszerűen
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A parlamenti helyzet.
— Nem tudja az ellenzék, mit akar. —
kozik Návay Lajos az elnökválságról. —
mány taktikája. —

NyilatA kor-

(Saját
tudósitónktól.)
A
béketárgyalás
meghiúsulásának eseménye uralkodik a lelkeken. Uralkodik, ámbátor sokan voltak a
szkeptikusok, akik kezdettől fogva nem igen
reménykedtek benne, hogy egyöntetű tárgyalási alapot lehessen találni egy tárgyi és
személyi ellentétek által több részre osztott,
külön utakon járó és külön taktikát követő
ellenzéktől. Ám azért a legkétkedőbbekben
is élt a bizakodásnak bármily csekélyke sugara, hogy az ellenzék hazafiassága, de sőt
saját érdekének felismerése is, végre megfontolásra fogja birni azokat is, akik obstruálnak, azokat is, akik obstrukcióellenes elvük
dacára hallgatásukkal azt támogatni látszanak.
Hiábavaló volt. Megfontolásra, belátásra,
vagy a legelemibb politikai ösztönre való
épités nem vált be. A politikai
gyűlölet
és
szenvedély
legjellemzőbb vonása, hogy amidőn nagy érdekeket veszélyeztet, kárt tesz
egyúttal önmagában is. A törvényhatóságok
elitélő szava, egyesek és testületek nyilatkozata, az egész közvéleménynek nemcsak hűvössége, hanem egyenesen ellenszenve az
obstrukció ellen nem téritette jobb útra azt
a csoportot, amely az ellenzék számos tagját is szinte rákényszeríti az obstrukcióban
való részvételre. A maga helyzetének fel nem
ismeréséből ered az a makacoság, amely lehetetlenné tette azt, hogy az ellenzéki pártok közös eljárásban megállapodjanak.
Nem tisztünk a tárgyalások tartalmát nyilvánosság elé hozni. Ha majd szüksége mutatkozik, megteszik majd azt az illetékes tényezők. De egyet meg kell állapitanunk: azt,
hogy nem csak oly propozició nem került a
tárgyaló Házelnök elé, amely az összes ellenzéki pártok közös kívánságát fejezte
volna ki, hanem még olyan sem, amely akár-

csak egy pártnak
pontját jelentette

osztatlanul
volna.

kifejezett

állási

íölhabzsolja az egész munkás-mozgalmat
Európában, Amerikában tönkretesz minden
tömegkultúrára törekvést,, ha rászabadítják
a kinai aratókkal fenvegetődző európai földesurak és kinézel gyári munkásra spekuláló amerikai katpitajisták?! Ésf mit jelent
most az a kilátás, hogy egy győzelmes forradalom utat nyit magában
Kínában
az
igényt növelő pírnak, európai
betűnek,
amely iskolát épit és pagodát rombol?!
Mert bármilyen célzattal folyik is ez a
végtelen jelentőségi) forradalom, bizonyos,
hogyha győz, hatása nem marad el a tömegek igényeinek, kultúrájának növelésére.
A kinai forradalom a mozgalmas utolsó
évtizedek
legnagyobb
jelentőségű kulturmozgalma, a „sárga veszedelem" kísértetének a valóság tömjénével kifüstölője és innét messziről is gyönyörű látvány minden
kulturembernek. Az a néhány Kínából érkező zavaros telegramm az egész civilizációt fenyegető veszedelem elhárulásáról ad
hirt. A kinai óriás ébredése annyit jelent,
hogy az emberiség egyharmada lép az emberi' kulturközösségbe és az egész társadalom nagyot lépett előre mérföldlépő csizmájával.
A sárga forradalom ügye a kultura ügye:
a mi ügyünk is.

1911 november 4

Ez a parlamenti béke lehetőségéről való
tájékozódásnak nevezetes és megdöbbentő
tanulsága. Vagyis az, hogy a békéről való
tárgyalásnak ugy szólván semmiféle szubsztránuma nem kínálkozott. Az ellenzéki pártok, amelyek a legkülönbözőbb r okokból nem
birnak együtt menni a harcban és kiváltkép
az obstrukció legalantibb fajtájában, nem

birnak

együtt

menni

a békében

sem. Sőt kü-

lön-külön önmagukban sem feltétlenül egyöntetű az egyes pártok álláspontja. Ha ilyformán a tárgyalásra való legelemibb előfeltételek teljes hiányához ugy az összes ellenzék, mint az egyes pártok részéről a garanciának teljes hiányát hozzáveszszük, akkor
tisztán áll mindenki előtt, akit pártérdek az
elelnkezőnek hirdetésére nem kényszerit,
hogy kit és kiket terhel a felelősség a házelnök jószándékának meg nem valósulásáért.
Hasztalan minden kísérlet a felelősségnek
a kormányra s a munkapártra való áthárítására. Hasztalan minden kísérlet ellentétről
kiabálni, amely állítólag a munkapárt tagjai
között, vagy kiváló egyéniségeinek nyilatkozatai között fennállana. Azt a tényt, hogy az

ellenzéki vezérek egymás
közt
és
közt
megállapodást
létesíteni nem

pártjaik
tudtak,

semmiféle félremagyarázással és hamis híreszteléssel elütni vagy elleplezni nem lehet.
Hisz ha az ellenzéki pártok között lenne
olyan a hangulat, mint a munkapárt tagjai
között; az ellenzéki vezérek egymáshoz való
viszonya olyan, mint a munkapárt vezérének
és kiváló férfiainak viszonya, akkor ma fölösleges lenne a vádaskodás, a felelősség-áthárítás és minden efféle jóhiszeműség nélkül
való fogás, akkor az ellenzéknek m á r rég
meg volna a közös tárgyalási alapja, s akkor talán már meg is lenne a béke.
A parlamenti helyzetről, az elnökválságról nyilatkozott egy újságíró előtt
Návay
Lajos, a Ház alelnöke. Többek között ezeket
mondta:

— Berzeviczy
Albert lemondásáról elterjedt hirekből semmi
se igaz. Az én meggyőződésem szerint semmi
konkrét
eset fel nem
merült,
ami az elnököt eddig lemondásra indíthatná. Az, hogy a házszabályok mikép magyaráztassanak és minő szellemben kezeltessenek, kizárólag az elnök belátásától függ.
A házszabályok
magyarázata vagy kezelése
tekintetében az elnök sem a kormánytól, sem
a többségtől, sem az ellenzéktől utasítást,
pláne előre, el nem fogadhat. A házszabályok kezelését tisztán az elnök belátása irányítja és a Ház többségének vagy az egész
Háznak csak utólag
áll módjában az elnök
eljárását kritika tárgyává tenni, illetve annak helyes vagy helytelennek vélt házszabálykezelése felett
vitatkozni.
Ismétlem,

hogy Berzeviczy

lemondására

nincs

semmi

ok, sőt az én szubjektív érzésem szerint ma
még van reménv arra, hogy a Háznak ezen
igazán érdemes és értékes tagja továbbra is
megmarad az elnöki székben. Nem hiszem,
hogy lemondjon. Szerintem az .ellenzéknek
semmi körülmények között nem lehet az a
célja, hogy a Ház működését tegye lehetetlenné. Más elbírálás alá esik az az obstrukció, amelv e?- T törvénvjavaslat elfogadását
kivánja megakadálvozni mint az, amelyik a
Ház egész gépezetének funkcionálását próbálja meg lehetetlenné tenni. Ennek a képtelen szituációnak felidézését iparkodunk elkerülhetővé tenni én és alelnöktársam
azzal,
hogy megmaradunk
az alelnöki
székben.
Eddig Návay
Lajos nyilatkozata. De nyilatokozott Andrássy
Gyula gróf is. Többek
között igy:

—

Gyerekjáték

lenne

az

elnökválasztás

megobstruálása.

Egyáltalán

nem vagyok

hive

semmiféle
obstrukciónak,
annál kevésbé egy
ilyen obstrukciónak. Szerintem rossz lenne
az a taktika, melyet egyesek hangoztatnak
és várnak, hogT- tudniillik párhuzamos
üléseket tartat a kormány. Mert mit jelentenének
a délutáni ülések? Azt, ugv-e, hogy az ülések idejét meghosszabbítaná a kormány; ezzel pedig csak azt érheti el a mostani viszonyok között, hogy több időt bocsájt az ellenzék rendelkezésére. Ez kétségtelenül rossz
taktika volna.
Budapesti tudósítónk telefonálja: A Kossuth-párt klubjában tegnap ese a szütne dacára sok volt a képviselő. Csak a fővezérek
hiányoztak: Kossuth
Ferencnek
vendége
van, Kossuth
Lajos Tivadar, Apponyi
Albert
gróf pedig Eberhardra utazott. Természetesen, élénk beszélgetés folyt a békéről, háborúról, erőszakról, meg más ilyenféle témáról. Harcos volt a hangulat, amikor a klub
társalgótermébe belépett Baross
János képviselő. Idegesen odalépett Sághy
Gyula alelnökhöz, aki újságot olvasott a nagy asztalnál :

— Szépen

felborítottátok

a békét!

— fa-

kadt ki Baross. — Én mindezt azért

toba

az os-

választójogért!

Meglepett csend lett a teremben. Sághy
a
haragtól kivörösödve ugrott fel a helyéről:
— Eddig nem szóltam semmit — mondta.
Hallgattam. Néztem az okvetetlenkedéseket.
Most azonban annyit mondok: akinek
nem

tetszik

a magatartásunk,

az lépjen

ki a párt-

ból. A függetlenségi pártnak régi tradiciója
a választójogi reform. Hiven ragaszkodunk is
hozzá.
A szóváltás kínos feltűnést keltett a klubban. Baross kijelenette, hogy a nagy kárnak
tartja, hogy a béke meghiusult.
A Neue Freie Presse
a következőket irja:
Beavatott politikai körökben azt beszélik,
hogy Khuen-Héderváry
gróf miniszterelnök
a Ház hétfői ülésén fel fog szólalni és feleletei nem lesznek elutasítóak.

A szegedi műegyetem.
-

Mérnökök, műépítészek ngilatkozatai.

—

(Saját
tudósitónktól.)
Ismeretes, hogy
Zichy
János gróf vallás- és közoktatásügyi
miniszter a képviselőház pénzügyi bizottságának ülésén nagyon melegen nyilatkozott
a szegedi
műegyetemről.
Azt
mondotta,
hogy a kormánynak Szegeddel szemben kötelezettségei vannak és a második műegyetemmel kapcsolatban elsősorban
Szegedre
akar figyelemmel lenni.
A miniszternek ez a nyilatkozata örömmel és megnyugvással tölthet el mindenkit.
A Délmagyarország
mindig azt irta, hogy a
szegedi egyetem ügye nem áll rosszul, ezt
irtuk akkor is, amikor mások már a szegedi
egyetemért indított akció bukásával beszéltek és ez a nagyfontosságú nyilatkozat arról tesz bizonyságot, hogy azok, akik bennünket informáltak az egyedül illetékes
helyről szerezték értesüléseikét. Megirtuk
azt is, sőt ezt hangsúlyoztuk, hogy
Szeged
egyelőre
egy fakultást
kap, ami alapja a teljes egyetemnek. Amint a tények bizonyítják,
Szeged tényleg kap főiskolát: műegyetemet
és ez a körülmény megnyugvással töltheti
el azokat, akik dolgoztak, küzdöttek a szegedi egyetemért.
Megkérdeztünk néhány nevesebb szegedi!
műépítészt és mérnököt, miként vélekednek
a szegedi műegyetemről. A nyiltakozatokat
itt közöljük:

(Ligeti
A vasutas

palota és több

Béla.)

monumentális
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középület szakavatott építője igy nyilatkozott:
— Végtelen öröm fogott el akkor, amikor
a kultuszminiszter nyilatkozatát olvastam.
Nagv szükség van Magyarországon a második műegyetemre és hogy azt épen Szegeden állítják föl, az nagy diadala a szegedi
egyetemért folytatott küzdelemnek. A műszaki tudományokra nem nagy súlyt fektetek Magyarországon, mert itt a legtöbb ember hivatalnoknak vagy gazdának neveli a
fiát. Nálunk sok az ügyvéd, sok a hivatalnok,
de kevés a műszaki
ember. Ilyeneket kel! nevelni és akkor nem történnek meg olyan dolgok, amelyekből csak példának említem föl
a kissármási földgáz pusztulását, ahol naponta százezrek pusztulnak el a levegőben.
Nagy baj az is, hogy a minisztériumokban
és a magasabb hivatalokban a műszaki emberek a jogászoknak vannak alárendelve s
igazán itt van az ideje annak, hogy a magyar műszaki kar magának nagyobb tekintélyt szerezzen és a vezető helyeken az őt
megillető pozícióhoz jusson. Ez elérhető lesz
akkor, ha több lesz a műszaki ember. Én azt
hiszem, hogy a szegedi
műegyetemnek
leg-

alább ezer hallgatója
lesz és bizonyos az is,
hogy a Balkánról
is sokan fogják
fölkeresni
a
főiskolát.
(Magyar
Ede)
műépítész, a mindenütt elismert szegedi
tervező ezeket mondotta:
— Bár a mostani uj budapesti műegyetem
az ország tiz évi szükségletét kielégíti, szük-

séges és kívánatos

a szegedi

műegyetem

fel-

állítása.
Németországban azért olyan fejlett,
hatalmas az ipar, mert az ország különböző
helyein, mintegy tiz városban van műegyetem, amely a művészi ipar központjává teszi
a városát. A tudomány egyetem azonnal
hasznot hajtana a városnak, de nem abban
az irányban, amelyre Szegednek szüksége
van. Értem ez alatt az iparfejlesztést. Ha itt
állítanák föl a műegyetemet, akkor Szeged
ipara hatalmas lökéssel emelkednék és Szegedet a főiskola annyival vinné előbbre, a
mennyivel azt a város fekvése, helyzete megkívánja. A tudomány egyetemnek használ
azonnal, a műegyetemét csak pár év múlva
éreznénk meg, de ez a haszon
sokkal
jelen-

tősebb

és nagyobb
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lenne.
(Tóbiás

László,)

az ismert szegedi műépítész nyilatkozata
igy hangzik:
— A gimnázium és a tudomány egyetem
favorizálása a reáliskolák és a műegyetem
hátrányára oly állapotot teremtett, hogy az
államnak
mesterséges
eszközökről kell gondoskodnia, hogy a visszás állapotok eltűnjenek. Ez irányú intézkedés, hogy a jogászok
tanulmányi ideje rendkívül meghosszabbitódik, mig másrészt a budapesti uj műegyetem
után a másodiknak Szegeden való felállítása

a produktív
pályára
készülők helyzetét
megkönnyíti.
Szeged népes középiskoláival az uj
műegyetem részére kellő számú hallgatókat
szerez és igy megvalósulása elsősorban országos érdek.

(Ottovay

István)

műépítész, a szép és jelentős sikereket fölmutató Ottovay
és Winkler
cég tagja:

— Az anyagi hasznot tekintve — én azt
hiszem — a műegyetem
ér annyit a városnak, mint a tudomány
egyetem. A műegyetem hallgatói kénytelenek a városban tartózkodni nem ugy, mint az egyetemnek legtöbb jogász hallgatója, akik csak beiratkoznak és mivel nem kapnak itt állást, szétoszlanak az egész országban. A műegyetem
tanárai kiválóbb műszaki tekintélyek lesznek,
akik mindenesetre egy bizonyos műszaki és
azzal járó ipari szellemet fognak megteremteni, amivel az iparnak és főként a gyáriparnak fejlődését érjük el. A műegyetem
felépítése nem is kerül annyi pénzébe a
városnak,

mint az egyetemé,
amennyiben a mérnöki és
építészeti laboratoriumok fölszerelései nem
nagy költséget igényelnek. Több kiadást
okoznának a gépészmérnöki és vegyészeti
laboratóriumok és műhelyek, de ezeket
könnyen össze lehet kapcsolni a felsőipariskolával, amely ebben az irányban a legtudományosabb és legmodernebb alapon van felszerelve.

— A szegedi

műegyetem

nagy

forgalomra

számithat
azért, mert itt az élet olcsóbb, mint
a fővárosban, az élet kevesebbe kerül a hallgatóknak, aki ezért szivesebben jön ide. Németországban nem a berlini műegyetem a
legelismertebb, hanem a kisebb vidéki városok műegyetemei a híresebbek és ennek az
az oka, hogy vidéken a tanárok és hallgatók
között intenzivebb az érintkezés és a kapcsolat, valóságos barátkozás fejlődik ki közöttük és igy a műszaki tudományok müvelése
is intenzivebb és nagyobb.
A Pick és Tóbiás-cégnek,
amely több díszes palotát és középületet épit, tagjai közül

(Pick

Móric)

mérnök ezeket mondotta:
— Szeged csak tudomány egyetemet kért
és rendkívüli
sikert jelentene, ha helyette műegyetemet
kapna. Ugy gyakorlati mint tudományos szempontból elvitázhatatlan a műegyetem rendkivüli jelentősége. Az
országnak elsősorban
technikusra
és nem jogaisra
van szüksége.
A modern műegyetem felállítási költsége laboratóriumai, gyűjteményei
miatt majd kétszer akkora, mint az ugyanolyan keretű tudomány egyetemé. E miatt
alig hiszem, hogy tiz év előtt a teljes műegyetem felállítása valóra váljon. A Józsefműegyetem rektorai két évtizeden át panaszkodtak megnyitó beszédeikben a műegyetem
kicsinysége miatt. Három kávéház feletti helyiségben helyeztek el rajztermeket és az uj
műegyetem felállítása késett. Végre elkészült a lágymányosi műegyetem, mintegy
tizenkét
millió költséggel,
anélkül, hogy uj,
égetően szükséges szakosztályokat áhítottak volna fel. Ezért azt hiszem, hogy a 2-ik
műegyetem nem a budapesti mintájára fog
készülni, hanem csak egyes szakosztályt fog
létesülni a német „Technikumnak" mintájára.

Leleplezések a szinház
és a szinügyi bizottság körül.
(Saját tudósítónktól.)
Nevekkel fogunk előhozakodni, tényeket irunk meg. Az itt következő dologról természetesen nekünk is lesz
véleményünk, amit nem titkolhatunk el. A
szinház körül különös jelenségek
járják
vitustáncukat hónapok óta. Sok meglepő esemény kikészítésének boszorkánykonyhájába
nem tudtunk bepillantani, a véletlen most kezünkre játszott, és mi a nyilvánosság kezére
játsziuk,
amit
a
véletlen
a
mi kezünkre játszott. Nem akarunk vádolni senkit, de ugy hiszsziik, hogy az itt következőket nem lehet elsikkasztani a nyilvánosság
elől. Tisztázni kell az eseményeket, az embereket a szenvedélyes viták legkisebb felidézése vagy elfajulása nélkül, és ebből a
célból bárkinek legnagyobb készséggel bocsájtjuk rendelkezésére hasábjainkat. Az
eset a következő:
Körülbelül két-három héttel ez előtt a
„Színházi Újság" mozgalmat indított, amelynek célja az volt, hogy a legközelebbi operett premiérek egyikén ünneplésben részesítse a közönség a társulat szubrett-primadonnáját, Déry
Rózsit. Nem tudni, hogy
Szmollényi
Nándor szinügyi bizottsági tag
(ez itt nagyon fontos!) mikor indított mozgalmat Almássy
Endre és Harsányi
Margit
iinnepeltetése érdekében, de a mult hónap
utolsó napjainál alig hamarabb. A „Színházi
Újság" november 16-ra tervezte Déry iinnepeltetését, mig Szmollényi 12-re az Almássy
és Harsányi-féle ovációt.
Ez eddig csak kevés volna, de már eddig
sincsen minden rendjén. Nem tudjuk megérteni és méltányolni ezeket a korai iinnepeltetéseket és különösnek tartjuk, amikor ilyen
ovációk rendezésének a központjában egyik
szinügyi bizottsági tag áll. Különösen nem
tudjuk ezt megérteni ma, amikor az úp társulattal szemben a rezerváltság álláspontján
kellene maradnia—már a forma kedvéért is
— minden szinügyi bizottsági tagnak addig,
amig az uj rezsim fölött állásából kiofiyólag el nem mondja bírálatát a szinügyi oizottság ülésén. Hogyan bizhat meg bárki is
a szinügyi bizottsági tagok itéletmondásá-

ban, ha az igazgatónak
ennyire
nyilvánvalóan előlegezi a
bizalmat.
De az ovációkra való készülődésnek pikáns folytatása is van. Kedden este jutottunk
a birtokába a , Nagy diákok" premierjén.
Együtt jöttek a szinház előcsarnokában Lngosi Döme dr és Miiller Károly fiatal szegedi
borkereskedő. Jön Szmollény
Nándor, pardont mond, karon fogja Lugosi Dömét és.balfeié elsétál vele. És amint néhány lépéssel
odébb megálltak, egy párbeszédüket sikerült
ellesünk. Szmollény kezdi:
— Miért nem keresett föl délután. A színházban is vártam.
— Nem értem rá, a színházban pedig Miillerrel
voltam együtt.
D a r n v d r y betegsége. Daruváry
Géza
— Hát mi lesz az ováció kérdésével?
a kabinetiroda főnöke egy hónapi tartózko— Nem mesvek
bele, mert a Déry Rózsi
dásra Egyiptomba
utazott, ahol betegsége ovációja annyira előrehaladt és annvinak az
jobbra fordulását várja. Daruváry
állapotát óhaját teljesítjük, hogy ettől vissza nem lépigen válságosnak tartják, s attól tartanak, hetek. Különben is 16-án lesz ez az ováció.
— Ennek nem szabad
megtörténnie,
mert
hogy rövid időn belül súlyos fordulat állnem
sikerül
akkor
a
mienk,
12-én.
hat be.
Ezután suttogó
beszéd következett, majd
rövidesen
Szmollény
indulatos
hangja
halÁllami
főtisztviselők
dicsérete.
latszott:
A hivatalos lap holnapi száma a következő
— Akkor a Déry Rózsi-féle mozgalmat
Alkirályi leiratot közli: Személyem körüli ma- mássy
és szinház ellenesnek
fogom a szinelőtt
bélyegezni.
gyar miniszterelnököm előterjesztésére meg- iigvi bizottság
Lugosi ezt felelte:
engedem, hogy Papp Elek és
Jeszenszky
— Tegyen, amit akar. Ilyen érvekkel rám
János miniszteri tanácsosoknak buzgó szolnem hat.
gálatuk teljesitéseért teljes megelégedésem
Mire Lugosi sarkon fordult és Szmollényit
tudtul adassék. 1. Ferenc József s. k., Zichy
otthagyta.
János gróf s. k.
Ennyit mond a krónikás. Most következnének szépen rendjében a mi kérdéseink.
1. Helyesnek találja-e azt Szmollény Nán— Nagy jelentőség ülenne, ha elsősorban
kultúrmérnöki szakosztályt állítanának fel
kapcsolatban
mezőgazdasági
főiskolával.
Csodálatos, hogy Magyarország, mint elsősorban mezőgazdasági állam speciális talajjavító, csatornázó, öntöző stb. tudományokban képzett mérnököket nem nevel. Erre
lenne legeslegelső sorban szükség, e tekinetben Szeged a fejletebb gyáriparral biró Pozsonynyal, Temesvárral szemben előnyben
áll. Szeged a nagy földesúr elsősorban látná
ennek gyakorlati hasznát. A többi szakosztály fokozatos felállítása szükségkép be fog
következni, csak a kezdet legyen meg.
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dor ur, hogy szinügyi bizottsági tagságának
fölhasználásával bárkit i s bármilyen színházi
ügyben is, bármilyen álláspont elfoglalására
presszionáljon?
2. Mit ért Szmollény Nándor ur az alatt,
hogy „Almássy-ellenesnek fogom a szinügyi
bizottság előtt bélyegezni?"
3. Mit gondolt Szmollény Nándor ur, miért van a szimház? Azért-e, hogy Almássy
Endre, azért-e, hogy a színház érdekeit
védje meg? A szinház érdekeit
Almássy
Endrével szemben is?
Ezekre a kérdésekre kérünk teljes tisztelettel választ. M a csak ezekre a kérdésekre.
Nem harcot akarunk inditani, a kötelességet teljesítjük.

A szabadkai Güi Baba.
—

Százezer rózsa egy virágházban.

—

(Szabadkai
tudósítónktól.)
Szokatlan érdek ességii eseménye van Szabadkának.
Némethy
Miklós tengerésztiszt, az osztrák-magyar flotta sorihajóhadnagya
kereskedelmi
mükertészeti telepet létesített Szabadkán, a
sándori állomás környékén. A tengerésztiszt
virágkereskedést is nyitott az uj városháza
épületében.
Némethy
Béla minden
feltűnés nélkül
kezdte meg a vállalkozását. Másfél hónappal ezelőtt harminc lánc földet bérelt Szabadkától huszonöt évi időtartamra és nyomban megindult a föld megmunkálása. Virágházakat építtetett, lázas gyorsasággal végez
mindent. Néhány nappal ezelőtt megnyílt a
virágkereskedése, amely most látványossága Szabadkának. Káprázatos színárnyalatú
rózsák, szekfük, krizantémumok és más virágok művészi izlésü elrendezése a kirakat.
A
mükertész-tengerésztiszt
törökbecsei
születésű. Nős ember, egy kis leánya is van.
Nagy hajlama volt a kertészet tanulmányozására. Világkörüli utain alkalma lehetett
megismerni a kertészet minden fajának müvelését. Különösen Kaliforniában tapasztalt
sokat a világhírű kertészeti telepeken. Idővel megérlelődött benne az a gondolat, hogy
otthagyja a tengerészetet és miikertész lesz.
Néhány hónappal ezelőtt végre is hajtotta
a szándékát. Egyelőre egyévi szabadságot
kért, amelynek az eltelte után azonban véglegesen megválik a tiszti kardbojttól.
Sorra járta Magyarország nagyobb városait és a kertészetre Szabadkát találta a legalkalmasabb talajnak. A vállalkozásához elegendő pénze van, nagyobb összegeket helyezett el szabadkai bankokban.
A Délmagyarország
szabadkai munkatársa
fölkereste Némethy Miklóst a kertészeti telepén. Látogatását a következőkben irja le:
A sándori állomás környéke még alig néhány hónappal ezelőtt elhanyagolt, kopár terület volt. Most itt-ott üvegházak bukkannak
elő és fölturták a földet. Lázas buzgalommal dolgoznak, rövid idő alatt paradicsomot
varázsolnak a kopár föld helyére.
A tengerésztiszttel az egyik virágházban
találkoztam. Impozáns termetű ember, délceg
tartású. A világjáró tapasztaltságával beszél. Már az első mondata is elárulja benne
az intelligens embert. Aliogy beszél, tömött
fekete bajuszát simogatja. Égkék szeme
olyan, m i n t a nyugodt tenger vize, amelyen
a napfény csillámlik.
— K i t érdekel a tervem, a m u n k á m ? —
mondta, amikor megszólítottam.
Igyekeztem meggyőzni arról, liogy vállalkozása országos érdeklődést kelt. Végre aztán
engedett az óhajtásomnak és részletesen elbeszélte vállalkozásának a történetét ós az
eddigi munkásságát, A tengerésztiszt nyilatkozata országos érdeklődést érdemel, mert a
műkertészet fejlesztésétől eltekintve mélyen
belevág a közélelmezés és a drágaság problémájába.
A virágkertészeten kívül a gyümölcs- 03
zöldségkertészetet is műveli.
Nagyságának

tervezi a zöldségfélék termesztését, a kaliforniai művelési mód szerint. Azt reméli,
h o g y Szabadkán
két éren belől negyven százalékkal
leszorítja
a zöldségfélék
árát. Kon-

zervgyárat is építtet. Különösen érdekes az
a kijelentése, hogy az egyik üvegházban
százezer rózsája, a másikban pedig huszonötezer krizantémuma lesz.
— Néhány hónappal ezelőtt — mondta —
harminc lánc földet béreltem Szabadkától, a
sándori állomás környékén. A huszonöt évre
bérelt területen már másfél hónapja dolgozunk. A föld nagyrészét már megmunkáltuk
ós tizennégy üvegházat építettünk. A telepen
a kereskedelmi mülcertészet minden ágát müveljük. Minden zöldségfélét, virágfajt és
gyümölcsfát kaliforniábél ültetek át. A sajátos művelési mód lehetővé teszi, liogy remélhetőleg két éven belől negyven százalékkal leszoríthatom a zöldségárakat.
Minden
gyümölcsfajt termesztek. A virágkertészetet
különösen nagyarányúnak
tervezem. Az
egyik
pedig

üvegházban
százezer rózsa, a
másikban
huszonötezer
krizantémum
lesz.

— Konzervgyárat is építtetek, mert az ilyen
nagy kertészeti telepen föltétlenül szükséges. A m i a piacról visszakerült, azt földolgozzák majd a konzervgyárban.
— Segélyt nem kérek, csak jóakaratot. Remélem, liogy a magam erejéből végrehajthatom a tervem. Az ország egyes vidékeiről
már érdeklődtek a vállalkozásom iránt.
T.

Gy.

SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET
Színházi műsor.
Nov.
„
„
„
„
„
„
„
„
„

3, péntek: Pillangó kisasszony, opera. (Páros */»)
4, szombat: Eszemadta, operett. (Páratlan '/»)
5, vasárnap: d. u : Rip van Winkie, operett.
este: Ártatlan Zsuzsi, operett. Bérletszünet.
6, héttő: Nagy diákok, szinmü. (Páros 2/s)
7, kedd: Az ezred apja, énekes bohózat. (Páratlan >/»)
8, szerda: délután: Keresd a szived, szinmü,
ifjúsági előadás
este: Babuska, operett. (Páros '/«)
9, csütörtök: Hit és haza, népdráma. Bemutató.
(Páratlan '/,)
10, péntek: Hit és haza, népdráma. (Páros '/»)
11, szombat: Hit és haza, népdráma. (Páratl. Y»)
12, vasárnap: délután: Cigányszerelem, operett
este: Bánkbán, szomorújáték. (Pá
ros */.)

Zacconi Veneziában.
I r t a Somlay

Arthur.

Ma van először színielőadás Veneziában
az ostromállapot kihirdetése óta. Zacconi
játszik a Rossiniben, Alfredo Testoni komédiájában.
Az egyébként majdnem tökéletesen néptelen San Marco egy kis bolthelyisége előtt
egymás hegyin-hátán tolakodva, kiabálva,
hadonászva gyűrik egymást az emberek jegyekért, — mindenki látni akarja a nagy
olasz mestert az II Cardinale Sambertini
címszerepében, melyet közel háromszázszor
játszott már el Olaszországban a „Comandantore." — Nagy kinnel megválthattam a
jegyemet és a többiek, akiknek még nem
volt meg a jegyük, irigykedve néztek rám,
aki már abban a boldog helyzetben vagyok,
hogy biztosan bejutok az előadásra és mohón tudakozódnak, hogy van-e még jegy, —
bejuthatnak-e ők is? — Megható az a mohóság, ez a türelmetlenség, ahogy törik magukat, hogy a színházba jussanak valahogy
és ha mindjárt egy-két bordájukba kerül is!
Láttam kis diákokat sirni, mert elfogyott
a földszinti állóhely és egy idős hölgy kölcsön kért tőlem egy lírát, mert az olcsóbb
helyek már elfogytak és neki viszont kevés
volt a pénze. Vettem a kis diáknak karzati
ülőhelyet és adtam az ismeretlen nőnek egy
lirát kölcsön és láttam érte boldog, ragyogó
arcokat, olyan boldog arcokat, mint otthon,

mikor valakit udvari tanácsosnak nevez ki
a király.
Kilenc óra van, kezdődik az előadás! A
szinházban olyan zsivaj, lárma, éneklés,
hogy nálunk már régen egy szakasz rendőr
állítaná helyre a rendet a karzaton. Csakhogy itt a földszint is kiveszi a részét a vitatkozásból. Házigazdám — aki ma este
olasz tudományom támogatója és kiegészítője lesz — mosolyogva nézi megütközésemet és tudatja velem, hogy ez a lárma azért
van, mert most jelentek meg az esti lapok
friss hírekkel a tripoliszi háborúról, azt vitatják és egy két tulboldog olasz hazafi harsány hangon csatadalokat énekel örömében,
hogy az olaszok győztek. Közbe egy urat
egy másik ur majdnem, kirugdal a szinházból, mert azt találta mondani, hogy az esti
lap valószínűleg túlozza a híreket! De végre
megjelenik egy borotvált arc a függönyrészen keresztül és szétnéz a szinházban, hogy
tele van-e m á r ? !
A karzatról lekiabálnak,
hogy „kezdjék már az előadást", mire az
ügyelő nyugodtan felszól nekik, hogy rögtön
kezdik. Egy kis szünet és a függöny Széthúzódik . . . Istenem, a diszletet, a berendezést látva, mit imának a mi kritikusaink, ha
ez nálunk megtörténne. Nem Pesten, d-; a
vidéken bármely kis városkájában. A díszletek között kilátni a zsinórpadlásra, a diszletek kopottak, de annyira kopottak, hogy
nem lehet tudni, kertet ábrázol-e, vagy tengerpartot, pedig a darab első felvonása a
kardinális könyvtárszobájában játszik. A
bútorok? . . . Talán egész Veneziában nincs
több modern asztal ennél az egvnél, amely
Sambertini szobájában díszeleg, egy elhasznált zöld billiárdposztóval letakarva. A kardinális karosszékéből alól kilóg a kóc!
Ls mindez itt nem jelent semmit: mint
ahogy az sem jelentene semmit, ha a királyi
palot i maidén bútorát ide raktározták volna
be . . . Itt, ugy érzem, egy a fontos, — a színész.
Amint belép Zacconi,
olyan egetverő
tapsorkán, mondhatnám tapstaifun zug végig a színházon, hogy szinte belefájul a fülem, pedig nekem nem kellemetlen zene a
taps.
Nagyon keveset értek a szavakból és bár
tolmácsom alaposan megerőlteti magát, mégis ugy érzem, hogy szinte fölösleges, nélküle, sőt a nyelv alapos ismerete nélkül is
értem, hogy mit beszél, annyira beszél az
arca, a szeme, a keze, amely finom, mintha
Donatello
faragta volna. Nagyon-nagyon tetszik a közönségnek . . . nekem nem olyan
nagyon, nem annyira. Én láttam Újházi
Edét
a Constantin
abbé-ban
és ez a szerep bár
jellemében egy csöppet sem hasonlit amahhoz, mégis jóságossága, kedves szeretetreméltósága, ragyogó aggkora eszembe juttatja a mester halhatatlan alkotását, a mi
Constantin abbénkat!
Mig Constantin abbé egy kézmozdulatára,
egy tekintetére egy kor elevenedik meg,
megható naivsága nagyanyánkat és gyermekkorunkat juttatja eszünkbe: addig itt elmarad mindez a nagy, az igazán nagy művészeket jellemző erő és a kor csak a ruhán
látszik, amelyben a szinész j á r !
A poeníeket mintha nagyon is kiélezné és
ugy szúrná bele a közönségbe, tudatában lévén annak, hogy most egy éle következik.
Hiányzik belőle a mester nobilitása, amit különben sem erős oldala Zacconinak: neki
még Ibsen sem imponál, mint ahogy
Novellinek sem imponál a legnagyobb drámák irója,
kifordítja, mint szabó a nadrágot és egy keletről nyugatra forgó szempillantásért meggyilkolja a logikát. Épen egy hijjánvaló a
művészi nobilitásnak Zacconi ez alakitása,
mint Osvaldja. És amig Constantin abbé minden szavában érzem egy nagy ember meleg
szivét, addig itt elcsodálkozom azon, liogy
milyen szinmü vészileg tud sirni Zacconi! A
mit csinál, most is nagyszerű, mint ahogy
nagyszerű az is, amit a „Kisértetek"-ben miivel, de ezt a darabot nem Ibsen irta, hanem
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ő. És ebben a darabban is csak az a fontos
neki, hogy az emberek nevessenek, mert ez
vígjáték!
Vari n.'.g valami, arrii elveszi a lehetőségét annak, hogy Zacconi ebben az alakban
monumentális legyen és ez a tubákos pik-.
szise. Ahogy egy idő'ben;a Pesten, járt német
nagy művészek á cvi'kkerjükkel, ugy játszik
Zacconi egész este "a tubákos pikszissel ! ,
Szinte fők szeretne az ember kiabálni. Nem
vagy, néniét és annál igazán nagyobb mii- .
vész vagy, hogy érré1 az apró jellemző nii~.
ánszra szoruljon a te SZinjátszó képességed.
De azért mégis valami elragadó geíriálitás t
van mindabban, amit csinál, de nincs meg az
a becsületesség,/ ami á mi mesterünket, Ujházy Edét mindig jéllemezte * és jellemezze
sokáig!
Firenzeoktóber
vége.
* Dugonics, mint színműíró.
Tudvalevőleg Janovics
Jenő dr, a kolozsvári színház igazgatója ciklust rendezett a régi magyar színműírók munkáiból. Az előadásokon
konferál is az agilis igazgató. Az este Bes-

senyei ; György Philosophus-át
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és

Csokonay

Vitéz
Mihály Gerson du Malhéuraux cimü
vígjátékát vezette be Janovics és koníeránsza
kiterjedt a müvekkel egykorú szerzésű Dugonics munkákra is, nevezetesen Báthori Máriára, találó szavakkal jellemezte Dugonics
András szinmüiróságát. Janovics
Jenőnek
erre vonatkozó szavai igy hangzanak:
Ebben az időben alig verhet gyökeret a
magyar dráma az irodalmi fejlődésnek ez a
koronája, mely csak ott hajthat életerős és
színpompás virágokat, ahol gyökerei a nemzet irodalmi fejlettségében rejlenek. Hogy
várhattuk volna ezt a legtökéletesebb formában való megnyilatkozást abban a korban,
amikor kezdődő irodalmunk is alig dadogott
és a saját lábain megállani nem tudott?
íróink nagy és tiszteletreméltó buzgalmukban kölcsönöznek alakokat, formát, tartalmat, szellemet az idegenből, ahol épen találják és odaadják a magyar közönség kezébe,
amely bámuló szemmel nézi, de nem érti, nem
is tudja hát megszeretni Még Dugonics András, a népies iskola vezére is csak ezt teszi,
sőt naiv hitében mint nagy érdemmel dicsekszik is veié drámáinak második kötetéhez irt
nyilt levelében, amelyben többek között Báthori Máriáról igy nyilatkozik: „Tudom, hogy
lesz ebben is kedvetek legeltetése, főképen
Báthori Máriában, melyet én (valami de
Kasztrót talpig meg másolván) agy alkalmaztam a Magyar Játékszinre, hogy épen eredeti munkának tessen. Tetszett igenis a játékszínbe gyűlt érdemes szemlélők előtt és
közönségesen mind Pesten, mind Budán előadatván, igy Ítéltek a darab felől: hogy még
ennél kellemetesebbet nem igen játszottak a
játszó személyek". Igaza van Dugonicsnak,
mert régebbi színmüveink közül talán Báthori Mária tartotta magát leghosszabb ideig
műsoron.

Kolera pusztit Tripoliszban.

Véres harcok Tripoliszért.
— Pusziit a kolera j $ ! —
Y r 1 - 1 ' r " t*

(Saját
tudósitónktól.)'
TripolíkZból jelentik,,
hogy a törökök az egész várost körülzárták. Az olasz csapatok csak'arra szorítkoznak, hogy géppuskával és ágyúval elhárítsak
a törökök és arabok támadását. Az olaszok.
tízezer uj katonát
várnak. A kolera terjedése
megnehezíti a helyzetet, s (ez a veszedelem
'különösért azért 'igerí nagy, mert
Tripoíisz

környékéri
háromezer
nul hever.... .

holttest

eltakarítatlan

A török katonai körök ujongnak, mert a,

törökök

a bumeliánai

kutakat

is

elfoglalták.

Berlin, november 2.
A Morning'post kiküldött tudósítója október 21-iki kelettől jelenti Djérbából: Tripoíisz
környékén

elkeseredetten

harcolnak.

Az

olaszok széles ivben foglaltak állást a város
körül, ágyúik "pillanatig sem szünetelnek, de ,
ugy látszik, hogy 'hátrányban vannak, A törökök és az arabok az Oázis. süriiségeibpl tá madnak. Erre váló 'tekintettel Canev.a , főparancsnok kiadta az- .utasítást, liqgy Tripoíisz:
környékén az. olajerdőt és a pálmaiigéteket
föl kel gyújtani, mert azok a törököknek fedezetet nyújtanak s. a? olasz ágyuk liiábá,
pazarolják lövegeiket. Az olász katonaság
elpusztította az olajüítetvényéket s- ezzel évtizedekre

megfosztotta

a tripoliszi

arab

nér

pet egyik fő keresetétől. Az olasz helyőrség,
minden nap várja hazulról a tízezer főnyi
segédcsapatok Tripoíisz, Benghazi ós Homs
megtartására legalább 100.000 embe.r kell.,

Ha ez igaz, akkor az olaszok viz dolgában a
flottára vannak utalva, amely a. viharos időjárás'miatt nagyon, messze van a .parttól. Az
Tripoliszban
dühöng a kolera és a j á r v á n y
olaszok ily körülmények között nem tehetné- , rémesen:-terjed-, a m i nem is csoda, hiszen a
nek egyebet, minthogy vagy
kapitulálnak, város sáncai között több mint hárofríeZer

vagy

pedig

holttest

meghalnak.

A konstántinápolyi vezérkarhoz érkezett
távirat szerint Tripolisznak
mind a hat külső
erődje a. törökök
kezében
van. Az utcai harc
még mindig nagy elkeseredéssel folyik.

Benghaziban
is nagyon
kedvezőtlen
zet az olaszokra
nézve.

temetetlenül.

'

Róma, november 2.

A külföldi katonai attasék tegnáp szállót-1'
tak partra Tripoliszban.
Olasz üldözés Egyptomban.

a hely-

A mai napon még ezek a jelentések érkeztek:
Tripoíisz visszafoglalása.

Konstantinápoly,
november 2.
Tripoliszban, október 30-án feladott távirat, amelyet tegnap későn este kapott meg
a vezérkar, azt jelenti, hogy a török sereg
ismét két erődöt vett vissza az olaszoktól Tripoíisz környékén
s igy most már mind a hat
külső erőd a törökök
hatalmában
van, de a

küzdelem nagy elkeseredéssel tart tovább.

Berlin,

hever'

november 2.

London, november 2.
Alexandriában és Kairóban tegnap ismét
nagy zavargások voltak és a mohamedánok
tüntettek az olaszok ellen. Több izben vérontásra került a dolog. Alexandriában négy
olaszt megöltek s igen sokat megsebesítettek.
Az olasz főkonzul fölszólalt az alexandriai
kormányzónál és kijelentette, hogy Olaszország az egyiptomi kormányt fogja felelőssé
tenni az olasz alattvalók életbiztonságáért
és anyagi káraiért. Először a görögökkel
vesztek össze a mohamedánok a háború miatt
csak később fajult el a zavargás az olaszok
ellen. Kairóban tegnap ötven letartóztatás
volt a tüntetések idején.

Djerbából (Tunisz) a következő távirat jött
Berlinbe:
Tegnap délután 3 órakor annyira előrenyomultak a támadó törökök, liogy- először csaptak le 70 milliméteres gránátjaik Tripoliszban. Két löveg a német konzulátus épületének
tőszomszédságában ütött le, de nem tett kárt.
Péntek

óta minden

nap

szakadatlanul

folyik

a csata, az olasz hadihajók és a tüzérség
ágyuütegei egyre dörögnek.
Tripoíisz körynékén rémesen pusztít a
kolera. Különösen az arabok és zsidók között
nagy a halandóság.

ára, 70 fillér
Kapható Szeged,
Klauzál- rKx , lv f ^ 1Y Ó
É t téren, a
-'
N J tárban.

Chiasso, noveínber 2-.
A Corriere della Ser a tudósítója jelenti,
hogy a törökök tegnap Heli község mellett,
amely alig harmadfél kilométer távolságra
van Tripoliszt!, általános támadást intéztek
az olasz harcvonal ellen s ágyúik szakadatlanul működtek, de nemsokára az olasz hadihajók ágyúi elnémították a török ütegeket.

A magyar irodalomtörténet egyik legkülönösebb jelensége az, hogy Dugonics András, aki az elsatnyulás korában első és leg- A törökök halottai meghaladják
a százat,
hatalmasabb ébresztője a nemzeti iránynak,
Konstantinápoly,
november 2.
aki zamatos magyarságával nyelvünk mély
bányájának legszebb és legelrejtettebb gyönA képviselőház tegnapi ülésének vége felé
gyeit liozta felszínre, aki népies irodalmunkfelolvasták Sulejman el Berni képviselő távnak első apostola, aki tele van lelkesedéssel
iratát, amely igy hangzik:
á magyarság ügye iránt, aki a magyarul monÖnkéntes csapataimmal
Saliehig
nyomultam
dát, magyar históriát mindenkinél jobban
előre. Ez Tripoíisz
külvárosa.
A csata véres
ismeri, akinek regényeiben gazdag költői ér
dús fantáziával s eleven jellemfestéssel egye- volt. A küzdelem még tart.
sül, a drámáiban csak magyar nevekkel felBombadobás — repülőgépről.
cifrázott idegen történeteket adott. Még a
Róma, november 2.
mikor magyar alakot, magyar történetet
Gavolti olasz műszaki hadnagy, az olasz
visz színpadra, mint „Toldi Miklós"-ában,
akkor sem használja fel a gazdag és bűbá- aviatikusok egyik legügyesehbike Tripoliszjos magyar mondát, hanem egy „korfui tör- hól felszállott repülőgépen s dél felé tartott,
ténetet szab magyar rámára". Honnan ez? hogy kikémlelje az ellenséget. Mikoí a török
Keressük okát — meg is találjuk - Írásai- t á b o r felé ért, négy bombát hajított lé. A diban: Még akarja mutatni, hogy „lehessen a namitbombák felrobbantak s mint Gavötti
tettek a töröMagyar Játékszínbe., magyarul beszéltetni a liiriil hozta, iszonyú pusztítást
kök közt.
"
külsőeket is". ,
— '
a I a g í u uczia, nsxvnwu,

JP

ÜÜUÍ

U-R-A-N-I-A

MAGYAR T U D O M Á N Y O S S Z Í N H Á Z
Kállay-(Hid)-utca. Holtzer-(Milhó)-palota.

Teleion 87

MŰSOR:
Pénteken, szombaton és vasárnap.
1. X-sugarak, tudományos felvétel
2. Te csík halgass, bohózat
3. A mostoha, szinmü
4. Az óriás kigyók, az etetés, látványos
5. A flórenci hős, történelmi dráma
6. Kecsege ur állást vállal, bohózat
7. Dráma az expressvonaton, a legizgalmasabb mozgófénykép dráma
Minden délután 'Ifi órakor gyermekelSadás.
-w- Az előadások kezdete hétköznapokon d. u.
s^i 5, .7 ós 9 órakor, vasár és ünnepnapokon
délután 2 érától 11 óráig folytatólagosan.
ta Helyárak. Fentartott hely 1 kor., 1. hely 80 fill.,
. II. hely 60 fill., III. hely 30 fill. Gyermekeknek
r
I. hely 40, II. hely 30, III. hely 201111. Katonák
őrmestertől lefelé II, hely 3Q, III. hely 20 fill.
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Agglegények adója.
—

NAPI_H!REK

Hogy védik a házasságot Lyonban ? —

(Saját

tudósítónktól.)

A lyoni

községi

hát" jónak láttam magam megemlékezni, aki
csak sportember vagyok, de annyit és azt még
is észrevettem,

ta-

nács (conseil municipál) polgármestere, a
maire, Herriot javaslatára, a következő átirattal fordult a francia kormányhoz:
„Lyon városának községi tanácsa
Elhatározván, hogy könnyiteni fog a
népesebb családok sonSán s e könnyítéshez
szükséges mintegy $00,000 franknyi öszszeget előteremti: fölhatalmazást kér a
kormánytól ós a parlamenttől, hogy a nagyobb házbéreket terhelje meg progreszsziv községi adóval.
H a pedig ezen a , módon eredményhez
nem juthatna, elhatározta, hogy adót vet
az agglegényekre, fejenként tiz frankot."
Az efajta adó eszméje nem újdonság; hasonló eszmével többször foglalkoztak
már
azok a szociológusok, akiket aggaszt a születési szám csökkenése Franciaországban, de
ilyen határozott formában eddig még nem
foglalkoztak vele.
A rómaiak idejében is volt egy törvény, a
Papia Pappoca-törvény, amelyet Augusztus
császár szentesitett, s mely szerint a házasság az állani iránt való kötelezettsége minden polgárnak; e törvény szerint maga az
özvegység sem tarthatott hosszasan, mert a
polgárnak nem szabad magát ama közteher
alól kivonnia, amit a házasság képvisel. E
törvény drákói módon bánt el a nőtlenekkel.
A k i huszonöt éves koráig meg nem nősült:
nem örökölhetett s örökrésze nős rokonának
jutott. A családapa viszönt minden
ujabb
gyermeke születésével egy-egy esztendei közszolgálat alól szabadult. Az a szenátor szavazott elsőnek a szenátusban, akinek a legtöbb gyermeke volt; az agglegény szenátor
maradt utolsónak.
Küzdöttek már az agglegénykedés ellen a
modern törvényhozók isi Volt olyan francia
törvényjavaslat is már, mely vagy házasságot, vagy katonai szolgálatot követelt a francia polgártól; aki meg nem nősül, az harmincöt, esetleg negyven éves koráig tartozik
szolgálni! . . . Volt olyan javaslat, hogy a
nőtlenül maradó hivatalnok fosztassék meg
előmeneteli jogától s kitüntetésben ne részesülhessen. Egy francia képviselő törvényjavaslata: „Minden harmincöt évet ért s nőtlenül maradt hivatalnok polgári jogaitól
megfosztandó s az államszolgálatból kizárandó".
Egy szenátor, Edme Pigt volt a francia
ujranépesités, a repopulation
legbuzgóbb
apostola; irt, levelezett, tanulmányozott, agitált, buzditott és lelkesített s alapjában az
ő eszméje, hogy adó vettessék az agglegényre a népesebb családok sorsa érdeében, mert
csakis igy lesz arányosan megosztva a közteherviselés.
A szenátor mérsékelt javaslatait azonban
túllicitálták tanítványai. Akadt, aki megszabta volna, hogy huszonöt éves korában
minden francia köteles megnősülni, s ha ezt
elmulasztja, köteles jövedelme
arányában
két személy eltartásáról gondoskodni. E g y
másik francia képviselő a társadalmi szolidaritás szempontjából tekintette kötelezőnek
a házasságot s azt kivánta, bizná az állam a
harminc évesnél idősebb nőtlenekre az elhagyott gyermekeket ahelyett, hogy a kincstár terhére magánosoknál helyezik el,
A franciák kiváncsian várják, mihez kezd
a kormány a lyoni javaslattal.

Jegyzetek a drezdai kiállításról.
(Saját, tudósítónktól.) Mikor Drezdában a
kiállítás bejárata előtt várakoztam, mert korán mentein, nagyon izgatott a kíváncsiság,
hogy vájjon a németek az egészségügy cimén
mi mindent állíthattak ki és a testedzés
ügyét mennyire találták fontosnak kidomborítani. Amint kívülről az ember pavillonját szemlélgettem, sejtelmem se volt arról,
hogy mit rejteget magában, csak annyit hallottam róla előzetesen, hogy hetekig lehetne
nézni, annyi benne a látni- és a néznivaló.
Félévvel előtt történt a kiállitás megnyitása
és mégis ezrével tolongtak egymás hátán a
látogatók. Elég bizonyíték arra, hogy menynyire sok érdekeset nyújtott a kiállitás. Bármerre mentem, szorongásig telve volt a hely,
legtöbben azonban az ember pavillonjában
fordultak meg. Aki, mint én is, csak néhány
órát szentelhetett ennek a megtekintésére,
nem sokat tanult, mert lehetetlen volt, hogy
az agy oly rövid idő alatt annyi mindent
felfogjon. Azt azonban bárki is megtanulhatta, hogy a testedzésre mindenkinek egyformán szüksége van, ha a betegség ezer nyavalyájától magát, legalább részben, meg
akarja óvni. Ahány betegségnemet ebben és
a többi pavillonban látott az ember, megborzadhatott bizonyára tőlük, és ha sohase, de
itt feltétlenül arra gondolt, hogy a sport a
legjobb gyógyszerek egyike. Hiszen amerre
mentem, mindenütt a sportolók különféle
képei voltak láthatók. Sőt, a sportnak hatalmas pavillonja volt, melyben álmélkodva
néztem a testedzés minden nemének üzéséhez szükséges, gazdagon kiállított tárgyait.
Érdekes kimutatást találtam itt a tornázás
s egyáltalán a sportüzés elterjedtségéről. Azt
hittem, liogy mirólunk kedvezően fog szólni,
azonban csalódtam. H á n y és hány állam megelőz bennünket e tekintetben, szinte resteiket j ük magunkat, kik annyira szeretünk
büszkélkedni fejlett sportéletünkkel. Mindössze kilencezer ember foglalkozik nálunk
rendszeresen a testedzéssel, ami a lakosság
számához képest 0.054 százaléknak felel meg.
Hol vagyunk Svájctól, ahol a lakosság 1.93
százaléka állandóan és észszerűen űzi a sportot.
Ugy értesültem, hogy Szegedről két kiváló
főorvos, sőt a nyáron a polgármester ur is
megnézte a kiállítást. Polgármesterünkről tudom, hogy sportszerető ember s csak ideje
engedné, sokat is tenne a sport érdekében.
De kíváncsi vagyok arra, hogy az illető két
orvos miként óhajtja gyümölcsöztetni a kiállításon tanultakat. Bemélem, hogy hátták
a modern berendezésű tornacsarnokot és a
sporttelepet. Akkor ugyan gondoltak-e Szegedre és eszükbe jutott az itteni ifjúság,
mely se nyáron, se télen nem talál alkalmas
helyet a testedzés iizésére. Vájjon most itthon emlitették-e a város ügyeit intéző vezetőembereknek, hogy uraim illenék már komolyan hozzálátni az egészségügyi kérdések
m e g o l d á s á h o z . Mert a diákok például a sportolás hiánya
folytán
könnyelmű
szórakozásokra adják
magukat
ahelyett,
hogy
mint,
Németországban,
még a tízperces
szüneteket
is testedzésre fordítanák,
D e hol v a n n a k
a

játszóterek, amik ehez szükségesek? Orvos
urak ezt sürgessék. Vagy, mikor esik végre
szó egy sporttelep, vagy tornacsarnok létesítéséről?
Azt hiszem, hogy minderről az illető orvosok nem emlékeztek meg senki előtt, igy

aminek

hiányát

ezer és ezer

ember érzi. Mert minek beszéljek én a tisztaságról, mely a városban annyira hiányzik,
s melyet a fénynyel és világossággal egyetemben a kiállításon jelszavakkal és képekkel hirdettek mindenfelé. Ez már igazán az
orvos urak kötelessége, hogy mielőbb meglegyen. Bennünket sportembereket az egészségügy szomorú képe miatt már nem érhet
a vád, mert évek óta hangoztatjuk azokat a
tennivalókat, amelyek a város hatóságáravárnak. H a a panaszainkat nem orvosolják,
ismerjék kötelességüket a továbbiakra nézve
azok az emberek, akik leginkább vannak hivatva arra, liogy az egészségügyet alaposan
felkarolják.
Homo.

— R á d i u m c s o d á k . Londonból
jelentik:
Lewis angol mérnök rádiummal való foglalatoskodása köziben ritka tüneményre jött rá.
Mialatt ugyanis az anyaggal foglalatoskodott, észrevette, hogv a mikroskop, amelyen
át vizsgálódik, csodálatos fénynyel világit. A
sötét szobában, amelyet laboratóriumnak
használt, er<r tükör állott, amelyben Lewis
egv napon kezének képét meglátta, mintha
világitó és sárgásán foszforeszkáló keztyiivel volna boritva. Lewis kezét lassan kezdte
ide-oda mozgatni, a tünemény megmaradt.
Midőn azonban hirtelen megrázta, a keztyii
levált róla, ami azt mutatja, hogy e tüneményt egy egészen finom, gyöngéd testi filuidum szolgáltatta. Mindezek a felfedezések
arra engednek következtetni, hogy bizonyos
megmagyarázhatatlan csodáknak, amelyek
eddig titokzatosak voltak, idővel megtaláljuk a magyarázatukat.
— K a t o n a i hirek. A király Bradácz Gyula
vezérőrnagynak, beosztva a szegedi I I . honvédkerületi parancsnokságnál és Neuschl
Ferenc ezredesnek, a szabadkai 6. lionvédgyalogezred parancsnokának, volt szegedi ezredesnek, egészségi tekintetből, saját kérelmükre, jelenlegi szolgálati állásuk alól való fölmentését legkegyelmesebben elrendelte; Janauschek Gyula szegedi 5. honvédgyalogezredbeli alezredest, ezredénél létszám fölött
való vezetése mellett, a honvédelmi minisztérium 4. osztályának vezetőjévé kinevezte.
— A király Nikic János vezérőrnagyot, a
honvédtájékoztató tanfolyam parancsnokát
altábornagygyá nevezte ki. Nikic vezérőrnagy évekig volt Szegeden dandárparancsnok. — A honvédelmi miniszter Kovács Aladár vezérkari századost nevezte ki a szegedi
I I . lionvédkerület vezérkari főnökévé. — A
király Seefranz Antal altábornagyot, a 7.
hadtest parancsnokát és temesvári vezénylő
tábornokot táborszernagygyá nevezte ki. —
Plank Ede vezérkari ezredest, a szegedi 1.
lovasdandár parancsnokát, a király vezérőrnagygyá nevezte ki. — Barancsi Józsa Győző
ezredest, létszám fölött á brassói 24. honvédgyalogezrednél, a honvédelmi minisztérium 4.
osztályának vezetőjét, jelenlegi szolgálati alkalmazása alól való fölmentése és a szegedi
I I . honvédkerületi parancsnoksághoz való beosztása mellett a király vezérőrnagygyá ne*
vezte ki. — A király a szegedi 5. lionvédgyalogezredben Németh K á l m á n őrnagyot alezredessé, Márky István hadnagyot a székesfehérvári 17. gyalogezredtől Urbanek István,
Bán Ödön, Bodó János és ditrói Csibi Sándor
szegedi 5. gyalogezredbeli hadnagyokat főhadnagyokká nevezte ki. — A király Jeuniker Antal őrnagyot az 5. gyalogezredben al-
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ezredessé nevezte ki. Jeuniker évekig szolgált
mint százados Szegeden. — A király Bencze
Bálint csepdőrőrnagyot alezredessé és a szegedi I I . cséndőrkerületi parancsnokhelyettesévé kinevezte.
— Szőke J e n ő birtokot vásárolt. Csapó
István foldesi és 'berettyóújfalui, összesen
166(0 kát. holdas birtokát 1,228.000 koronáért
megvette Szőke Jenő dr. parcellázás céljából.
— K ö p ü l ő s m a d á r - m ó d r a . A levegő
meghódításának nagy munkájában korszakalkotó jélentőségü lelhet az az uj találmány,
amelynek ihire most érkezik
Daytonból
(Északamerika, Ohio), abból á városból, a
hol a most használatban $évo röpülőgépek
elsejét építették meg a világhírű föltalálok,
a Wright-testvérek. A közelmúlt napokban a
Daytontól délre fekvő farmokon foglalatoskodó munkásokat — írja a oievelapdi „Szabadság" — csodálatos, madárszerű repülőgép ejtette bámulatba, amelyik motor segítsége nélkül szelte a levegőt fejük fölött,
majd kecses lebbenéssel, minderi nehézség
nélkül, könnyedén szállt le a földre. A csodálatos madár-módra repülő ember, az igazi
madárember Charles E. Stacy
daytoni föltaláló volt, aki már régebbi idő óta kísérletezik a szárnyas aeroplánjával és aki legújabban azt hangoztatja, ihogy sikerült megoldania a levegőben való utazás problémáj á t olyan módon, hogy repülőgépének hajtására semmiféle mesterséges hajtóerőt nem
kell használnia. Az aviator uj szerkezetű gépével hat izben szállott föl és végzett rövid
ideig
tartott repüléseket az elmúlt kedden.
Azt mondta, hogy találmánya még korántsem tökéletes, de hiszi, Ihogy az eddigi eredmények alapján tovább fejlesztve azt, biztos siker fogja koronázni törekvéseit. „Gépem a lebegő gépek mintájára készült —
beszélte a föltaláló — és egészen madár
módjára repül. Találmányomat ott kezdtem
tovább fejleszteni, ahol fölhagytak ezzel az
eszmével azok, akik már korábban foglalkoztak ugyanezzel a gondolattal. Bizonyos
vagyok benne, hogy találmányomat most
már hamarosan odáig fejleszthetem, hogy a
remélt teljes siker nem maradhat el." Stacy
legutóbbi fölszállásaival óránként huszonöt
mértföldnyi sebességet ért el, de részletesebben nem akar nyilatkozni repülőgépének
szerkezetéről.
— Véres
vitatkozás Tripolisz miatt.
Konstantinápolyból
jelentik:
Andermában
egy olasz lap rajzolója Tripoliszról vitatkozott egy francia mérnökkel. A vita hevében
a mérnök leszúrta a rajzolót. A gyilkost letartóztatták.
— Katasztrófa
Franciaországban.
Mair
sur Seineból
jelentik, hogy ott egy
épülő gyár beomlott s az ott dolgozó munkásokat' maga alá temette. Eddig huszonöt
halottat húztak ki a romok alól, s még harminckét ember a romok alatt van.
— Utazás a v i l á g körül. Érdekes vendégek érkeztek csütörtökön este kilenc órakor
Szegedre. Hárorn edzett fiatalember, akiken
nagyon meglátszik a hosszú ut, ezer veszélyen jöttek meglátogatni városunkat. A fiatal emberek gyalog járják be a világot, még
pedig roppant excentrikus módon. Egy gummikerekü kocsit tolnak maguk előtt, amelyben minden órában más foglal helyet. Óránként átlag 3—4 kilométert gyalogolnak. A
fiatalemberek a fáradságos hosszú utat azért
teszik meg, mert a kairói Nemzetközi sportegyesület fizet nekik személyenkint az ut
megtétele után 58.000 frankot. A fáradsagos
hosszú utat pénz nélkül kell megtenniok, könyöradományokat nem fogadnak el, csak a
levelezőlapok árusításából élnek. 1914. telére
remélik, hogy a fáradságos utat befejezik. A
gummikerekü kocsiban podgyászt is visznek
magukkal, melyben egy nagyon szépen felszerelt kézigyógyszertár is van. Magukkal
viszik az elelnőrzési könyvecskéjüket is, melyet minden városban láttamoztatnak. Szege-
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den hárjtri napig maradnak, mert a kocsijukat javíttatni kell. A három fiatalember, a
L'Egyipt védelme alatt utazik, mert áz egyik
utas Gagnon
újságíró, Canadából. Az utasok
mind intelligens emberek: R.
Schottstdedt

bányamérnök

Elszászból,

Albert

Frechettc

teknikus Kanadából.
Sok viszontagságon
mentek keresztül, különösen Damaskus körül, hogv egy izben teljesen levetkőztették
őket a beduinok, 150 kilométert teljesen mezítelenül tettek meg, mig végre az aleppói
postá., megszánták őket és bárom nagykendővel ajándékozták meg a bátor utasokat.
Schottstaedtének a nyakán még most is meglátszik az a mély vágás, amit a beduinok
tőre ejtett rajta. 1910. junius hetedikén indultak cl Alexandriából. Palesztinát, Szíriát,
Törö". Görög és Olaszországot járták már
be. 40 000 kilométert tesznek meg öt év alatt.
Az u.-irá.-ivuk, amiből már jórészt begyalogoltak a következő: Olaszország, Svájc, Tirol, Tr : mt, Trieszt, Fiume, Budapest, Wien,
Pilsen, Prága, Krakkau, Lemberg, CsernoVitz, Kolozsvár, Nagyvárad, Arad, Temesvár, Szeged, Szerbia, Svédország, Norvégország, Dánia, Németország, Luxemburg, Fran
ciaroszág, Spanyololszág, Portugália, Marokkó, Algir, Tunisz, Tripolisz, Alexandria.
A kocsijukat érdekes jelmondatok
díszítik.
Egy nagy szallagon ez áll:

Reise um die Welt.
Round the World.
A világutazók beszélnek németül, franciául. angolul és olaszul, Szeged dacára, hogy
még kevesett láttak belőle, — nagyon tetszik
nekik. Intelligens emberek, akik minden
egyes állításukat hiteles Írásokkal
tudják igazolni.
— F o d o r J e n ő ügyei. Nagy port vert föl
nehany hónap előtt Fodor Jenő szegedi vállalkozó letartóztatása. A vád eredetileg
a
felesége följelentésére történt magánokirathamisitás miatt, amit azután a följelentések
egész légiója követett. A m a i tárgyaláson
több rendbeli magánokiratkamisitás és
két
rendbeli sikkasztás vádját tárgyalta a biróság. A magánokirathamisitás vádját az képezte, hogy Fodor Jenő az arra illetékes faktorok nevében sürgönyöket menesztett a végrehajtó közegeknek, hogy az ellene, mármint Fodor ellen foganatosított eljárást szüntessék be. A sikkasztás vádját
az képezte,
hogy Fodor Jenő a birtokában volt és végrehajtó által lefoglalt ingóságok közül egy
gyöngyházzal boritott látcsövet eldugott, és
bogy egy ingaórát, mely szintén birói zár
alatt volt, megrongált, amennyiben annak faragott diszitéséből egy darabot letört, az ingákat kiszedte belőle és eldugta. Szapár József dr. királyi ügyész különösen hangsúlyozta azt a sajátságos véletlen, mely szerint a Fodort terhelő hivatalos okmányok
eltűnnek, s ha beigazolva nincs is, bogy Fodor tüntette el azokat az okmányokat, mégis
kétségtelen a bűnössége, mert egyes egyedül
neki állt érdekében azokat eltüntetni. Ezzel
szemben Fülöp Zsigmond dr. hosszas beszédben foglalkozott a váddal s kimutatta, hogy
sem a kihallgatott tanuk nem igazolják, sem
tárgyi bizonyítékok nem szólnak amellett,
hogy Fodor az inkriminált vétségeket;
—
ha érdekében állt is, — elkövette, továbbá:
bogy a távirat a törvény világos szavai szerint: nem magánokirat és igy azok idegen
név alatt küldése nem képezhet magánokirathamisítást. A birói zár alatt levő s eltűnt
ingóságok, eltekintve, hogy kis értékűek, nem
voltak szabályszerűen lefoglalva, s liogy nem
tűntek el, mert megvannak, s hogy egy végrehajtás körül fölmerült visszaélés sem terheli Fodort, mert a lefoglalt ingók igényper
alapján birói végzés szerint elárverezhetők
nem voltak. A biróság e hónap 7-én, kedden
délelőtt 9 órakor hirdeti ki az ítéletet.
— K á r o m n a p i g élve a föld alatt. Lugosi
tüdósitónk irja: Milován György odvosi kutmestert megkérték, hogy vállalja el Dumbrovieán egy kútnak a kijavítását. Milován vállalta a munkát. Néhány nappal ezelőtt, mig

társa Zsurkony Aleksza a községben bevásárolt, leszállt a kútba, liogy folytassa munkáját, de alig ért le, midőn a kut nagy robajj a l beomlott, a szerencsétlen kutmestert maga alá temetve. Midőn Zsurkony visszajött,
csodálkozva látta, hogy társa nincs sehol és
á kut be van omolva. Kis idő múlva nyöszörgést hallott a mélységből. Nyomban értesítette a hatóságot és a megérkezett segítséggel hozzálátott Milován megmentéséhez.
Közben megérkezett a szerencsétlen ember
családja is, kik sirva biztatták az eltemetett
eúibert kitartásra. Az öt éves kisleánya is lekiabált a mélységbe:
— Jer fel papa, jer

fel!

De a mentés nem járt sikerrel, mert midőn
már jó rakás törmeléket eltávolítottak, a porhanyó föld más helyen omlott be. 69 órán
át tartott a mentés és a szegény ember még
a harmadik napon élt és nyöszörgött. De midőn már sikerült a törmeléket teljesen eltávolítani, Milovánt csak holtan hozhatták felszínre.
— A z a s s z o n y m i a t t . Csütörtökön délelőtt kilenc órakor véres verekedés történt a
szegedi kenderfonógyár
részvénytársaság
Kálvária-utcai telepén. Boros
István és
Szanda
Mihály gyárimunkások összeszólalkoztak. Szanda azzal bosszantotta társát,
hogy a felesége nem tisztességes asszony,
mert szeretőt tart. Az asszonya becsületté
védő férj szikrázó szemekkel rontott a rágalmazóra, bicskát rántott és hasba szúrta
Szandát, akinek a belei azonnal kifordultak.
Szanda sebesülése életveszélyes. Borost M
gav vizsgálóbíró csütörtökön délután kihallgatta. Boros vizsgálati fogságba került.
— M u n k á s o k katasztrófája. Debrecenbő1
jelentik: A Debrecenhez tartozó Halastelepen
íiázépités közben egy állvány összeomlott és
negy munkást maga alá temetett. Szilágyi
István munkás azonnal meghalt, öcscse, Szilágyi Ferenc súlyos sérüléseket szenvedett.
A másik két munkást sértetlenül mentették
ki.
— B o t r á n y egy temetésen.
Lúgosról jelentik:
A mult héten nagy csapás érte
Rónay
Viktor pénzügyi számtisztet. Nyolcéves leánykája, Irén, difteritiszben halt meg.
A szegény családapának, hónap vége lévén,
összes vagyona 25 koronából állott. Ezzel a
pénzzel elment Mohiló Oszkár temetkezési
vállalkozóhoz és megkérte őt, hogy vállalja
a temetés rendezését. A temetés delén Mohiló egy pénzbeszedőjét küldte Rónayhoz, a
ki felszólította, hogy fizesse meg a temetésért járó 80 koronát. A szerencsétlen apa hivatkozott arra, hogy 25 korona az egész vagyona. Mikor Mohiló meghallotta az üzenetet, ugy rendelkezett, hogy a halottat azonnal emeljék ki a koporsóból, szedjék össze a
koporsót, a drapériákat, a ravatalt és hagyják faképnél a temetésre készülő szülőket.
Rónay Viktor ilyen körülmények között más
temetési vállalkozóhoz fordult, aki késő délutánra elvállalta a temetés rendezését. A temetőben azonban ujabb botrány történt. Mohiló Oszkár ugyanis korlátlan ur a lugosi sírkertekben és egyszerűen megtiltotta, hogy
sirt ássanak a szerencsétlen halottnak. A
szertartásnak tehát addig kellett várnia, mig
a sirt az izgatott és felháborodott tömeg sürgetésére megásták.
— Eleven ftlklya. Csépáról jelentik: Vas
József szentesi lakos tanyáján kenyeret sütöttek tegnap délelőtt. Vas tizennégyéves
leánya ott állott a boglyakemence mellett, a
mikor hirtelen kicsapott a láng és elborította a leány ruháját. Az égő leány sikoltozni
kezdett, de mire hozzátartozói berohantak és
eloltották, annyira összeégett, hogy súlyos
sérüléseibe estére belehalt.
— Asta Nilson Szegeden. Ma a világ leghíresebb színművésznője Asta Nilson a Dán
királyi szinház tagja, mindenütt lázasan várják megjelenését a fehér vásznon, mert azt
a mimikát, amit ez a művésznő kifejt, a világ egyetlen színésznője sem tudja utánozni.
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Pénteken, szombaton és "vasárnap egyik legjobb szerepében fog á „Vass" színház- fehér
vásznán megjelenni a Cigányvérben. Ebben
Úf A Szegcdi A K legyőzte az A r a d i TE.-t
az erkölcsdrámában, amelyet csak felnőttek
nézhetnek meg, Oly bravúros-játékot produ- A SzAK. kitűnő formában levő csapata szép
kál Ásta Nilson, liogy Budapest közönsége győzelmet aratott .szerdán Aradon, ahol a
heteken keresztül lázbán'volt, mindenki a legjobb aradi footballcsapatot az A. T. E.-et
Cigány vért akarta látni. A „Vass" szinház .saját pályáján 3:2 arányban legyőzte. A győelsőnek szerezte meg ezt a ki-nematograpli zeljem annál értékesebb, mert épen ez a csaremeket és hisszük, liogy' Szegeden is oly pat a.Zfr amely az Aradi A. K.-ot, oly nagy
nagy sikere lesz, mint a fővárosban volt, .. < dicspséges sz,ereplés után yeretíenségétőrmegfosztotta. A SzÁK. az őszi' szezónboií soha
— O l v a s ó i n k szives ü g y e i m é b e ajánl,
j u k Moskovits hazai cipőgyár Szegedi fiók- olyan sz,ép játékot nem produkált, inint ezen
ját Kárász-utca 14., ahol cipő- ós sárcipő a imec^en. Szebbnél szebb támadasók jellem-'
szükségletüket egységes, szabott árak mellett zik az egész mérkőzés Tefolyőkát, melyből
teljes bizalommal és olcsón beszerezhetik. 2169 ezúttal áz oroszlánrész a ' S z A K . ' k i t ű n ő jobbszélsőjét Rációt
és centerét, V^ért' illeti/ Az
előbbi remek leróliaüásar és precíz beadásai
osztatlan elismerést és feltűnést keltéitek, mig
Vér maga szerezte rnég mind a bárom gólt.
x A szegedi közgyűlés folytatása. Pén- Kitűnően játszott még Blúm, Gömöri, Szabó
teken délután folytatják az októberi közgyű- és Grábér. A játék' lefolyása a következő
lést. A költségvetés tárgyalása valószínűleg volt: Az első félidőben nagyobbrészt a SzAK.
hosszabb időt vesz igénybe. Póttárgyakként támadó fél, azonbán az önfeláldozó ATE. vébeterjeszti a tanács az 1912. évi kórházi költ- delem mindent'ment. Végrte siker koronázza
ségvetést és a köztisztasági vállalat házi ke- a SzAK. támadását, mert Radó pompás bezelésbe vételére vonatkozó javaslatot. A vál- adását Vér óriási süvítő lövéssel a gólbá rölalatra a költségvetésben 113.000 korona fö- píti. Félidő 1:0 a SzAK. javára. Félidő után
dözetet biztosítottak s^ a közgyűlés legutóbb megváltozik a játék képe. Az ATE. óriási
azt mondotta ki, hogy 120,000 korona keretér tempót diktál és Mandlnak a kitűnő represikerül,
ben kell megoldani. A tanács ebből a pénzből zentatívnak nemcsak kiegyenlíteni
nem tudja fedezni a kiadásokat és még de egy szabálytalan bedobásból szép fejessel
16,000 korona megszavazását kéri a közgyű- a vezető gólt is eléri. Ez .fokozottabb tempóra ösztönzi a SzAK-ot, de a támadások
léstől.
eredménytelének. Közben az egyik aradi hátg/BT
Kellemes szórakozást talál
véd a 16-osóii belül kézzel fogja labdát és
a megitélt tizenegyesből a SzAK. Vér révén
99
591
kiegyenlít. A győztes gólért óriási barc indul meg. Radó rendkivül gyors lefutása
N A G Y K A V E H Á Z U A N .
eredménynyel is kecsegtet, de elgáncsolják.
A megitélt szabadrúgásból Vér remekül heNaponta mozgófénykép újdonságok felvételei
lyezve a mécs légszebb és' a SzAK. győzelkerülnek bemutatásra.
Színházi vacsora,
met jelentő gólját rúgja. A birói tisztet
M Ű S O R :
Boros (AAK.) látta el.

SPORT

Beszélőgép vásárlók figyelmébe!
S z i á t ó Sándor gépraktárós egy gyönyörű ujdon-,,
ságot
hozott városunkba,
ugyanis egyik nagy gyárral
e
gy, olyan beszélőgépet készíttetett, amelyen a tüs gép
lemezei épen ugy használhatók, mint a tünélkülieké,
A készüléket meglepő szép
játékáért
és olcsóságáért
ajánljuk a t. vásárlók figyel- ;
mébe. <
Vételára csekély, havi résziéi kicsi.
Ugyanott a vaPdi'űj Sihger és'
karikahaiós varrógépek csekély
részletfizetésre lesznek árusítva.
i
A beszélőgép egyedüli el• 1. árusitása kizárólag cégemnél.

KÖZIGAZGATÁS

Vadaskert lakóinak etetése
természetes

Anyós és a vő

Uj!

Ui!

komikus

^ ^ ^ Si ^ ^ ^ ®

A munka és vagyon, dráma
A Párduc, mint örökség, komikus
A Távirónő, dráma

az
renc-u. 28. sz., az e l s ő r a n g ú

Pali
99

Uj!

Siwa

mmi

kézbesítő

t á n c o s n ő i é "

400 méteres érdekfeszítő szines sláger dráma.
P A L K O V X T S A N D O R , kávés

Betegek figyelmébe!
Az orvosi tudomány föladata az emberi test betegségeinek leküzdése. Ez legbiztosabban elérhető egy
uj gyógymóddal. Ézen gyógymóddal való kezeléssel a
legrégibb betegségben szenvedő is egészségét visszanyerheti.
Ernst Márk, az amerikai magyar orvos 40 éven at
ugy bel-, mint külföldön folytatott tanulmányozásai és
e téren szerzett tapasztalatai alapján ezen uj gyógymóddal, — egyedül csak az általa szerves anyagokból
előállított gyógyszerekkel, — a legnagyobb sikerrel
gyógyit mindennemű külső és belső betegséget,
Rövid
idő alatt
bámulatos
eredmény
tapasz
t alható. Asthma, tüdővésznél, a sziv, ideg, gyomor,
máj, vesebajnál, elhízásnál, vérszegénység, eskor, sápkór
sárgaság, angolkór, vizkőrnál, csnz és köszvénynél,
valamint fájdalmas és szabálytalan havi bajnál, sérvnél,
mindennemű szembetegség, nemi betegség és ennek következményei eseteiben. Orvosi tanácskozás ingyen. —
Gyógy helyiség:
Szeged, Báró
Jósika-utca
43.
szám alatti
saját házában.
— liendelési
idő:
délelőtt 9—11-ig, délután 3—5-ig. — Ingyen rendelés
620
szegényeknek: d. e. 11—12-ig.

Csak^a

minőség

©ffhon-kávéházba

^ ^ ^
D e á k Febudapesti

Hölgyzenekar

Hiskolczy 8C S á n d @ r karmester
és zenészerző közreműködése mellett,
IMF*
legújabb műsorokkal.
Pontos és ssolidi kiszolgálás.
Szives p á r t f o g á s á t k é r i
G r U n b a u m

Izidor,

2171
kávés.

NY1LTTÉR.
E rovatban közlöttekért nem vállal felelősséget sem
a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal.

Helybeli nagy gyárvállalat
3—4
középiskolát végzett
gyakorlattal biró

keres
irodai
2281

GYAKORNOKOT.
Ajánlatok „ G y a k o r n o k " jelige alatt
e lap kiadóhivatalához intézendők.

révén lett

világhírű
a valódi
vi:

« <

Szántó Sándor
elsőrendű varrógép és kerékpár árul raktára, Szeged Tisza Lajos-körut 38
szallagárusokkál szemben
a Püspök-tér átellenében.

Neményfrié
Fogmfiterme

Kossuth

L.-sugárut^L.

Készit mindenféle fogtechnikai munkát kaucsukban
ás aranybanV Aílami és közigazgatási hivatalnokoknak részletfizetésre is. Bármiiéle javítás 6 óra alatt elkészül.

T0RVENYKEZES
Fegyházra ítélt betörök.
(Saját
tudósítónktól.)
Érdekes bünügyi tár
gyalása volt ma a szegedi királyi törvényszéknek. Agyafurtságos, szerte az összes
bünügyi hatóságai előtt hírhedt két betörő
ült a vádlottak padján, névszerint:
Csányi
Zsóka
István és Griinberger
János.
Két rendbeli lopással voltak vádolva. Az
egyik* rendbeli lopást betörés utján követték
el Szentesen
1910, május 9-én, ahol feszítő
szerszámokkal és álkulcscsal kinyitották Eichenbaum
Sámuel ékszerüzletét s onnan minden elemelhető ékszerárut elloptak. A másik
rendbeli lopással egy boszniai török embert
károsítottak meg, aki velük együtt utazott a
vonatban s akinek a nyakába akasztott pénzes-zacskóját lopták el a benne levő négyszáz korona tartalommal.
A lopott zsákmány egy részét értékesite; ték, más részét pedig elásták a huszár-laktanya mögött levő trágyadombok körül.
Mikor alapos gyanuokok alapján a rendőrség letartóztatta őket, mindent tagadtak.
Végre azonban Griinberger töredelmes vallomást tett, s jelentette, hogy amennyiben enyhén birálják el vele szemben az ügyet, akkor
nyomra vezeti a rendőrséget. Azt vallotta,
hogy a lopásokat Csányi
Zsóka követette el,
— ő pedig segédkezett azért, mert
Csányi
Zsóka
életveszélysen megfenyegette. Lakatos még azt is vallotta, hogy nősülési szándéka van, jó útra akar térni s ezért tett ily
töredelmes vallomást. Ezután maga vezette
el a rendőröket arra a helyre, ahol a lopott
tárgyakat elásták. Eleinte ugyan ellenkező
irányban végeztetett próba ásatásokat a
rendőrökkel, végre azonban még is megjelölte a pontos helyet, ahol az eílopott holmit
ténvleg meg is találták.
Griinberger
azt hitte, hogy ö ellene be fogják szüntetni az eljárást, illetve bűnbocsánatot nyer ezért a rendőri
szolgálatért,
a mai
főtárgyaláson azonban meggyőződött arról,
hogy tévedett, mert ellene is folyik az eljá-

PALMA
kaucsuk-cipősarok

A hygienikus

Ima kaucsuk
minősége
elsőrangú
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rás. Erre aztán körömszakadtáig tagad ő is,

meg Csányi

Zsóka

is, akinek különben sem

volt szüksége ez irányban buzdításra.
Grütiberger
olyan színben akarta föltüntetni a rendőrségnél tett előbbi vallomását,
mintha azt a rendőrség sugalmazására tett
volna, s ő már előzőleg megbizást kapott
agent provocateur-i
szolgálatra, hogy Csányi
Zsókát a bűntett elkövetésébe beugrassza.
Be voltak idézve tanúnak a szegedi rendőrség majd egész bünügyi osztálya.
Somogyi
Szilveszter dr főkapitány. Szakáll
József dr
alkapitány, Borbola
és Schweiger
osztályjegyzők és detektívek, akikkel Szemben a
vádlottak egész -sereg alibi-tanut jelentett,
akik közt azonban alig volt büntetlen előéletű
és akik közül többet a börtönőrök kisértek
fel az ügyészség fogházából, köztük a hiresneves Kalmár
Jóskát, aki egy rendőrt szurkált meg az éjben s ezért ül most az ügyészség fogházában.
A vádlottak tanúin nagyon meglátszott az
igyekezet, hogy hasznára legyenek a vádlottaknak s különösen gyanússá tette vallomásukat az. hogy az év elején történt egyébként jelentéktelen esetek naptári dátumára is
pontosan emlékeztek.
A törvényszék ma délután öt órakor hirdette ki az ítéletet, mely szerint
Csányi
Zsóka
Istvánt egy rendbeli lopásért három
évi fegyházra itéíte. A török meglopásának
vádja alól tárgyi bizonyíték hiján fölmentették. Grüubérger
Jánost összbüntetésül másfél évi börtönre Ítélték. Vele szemben mind
a két rendbeli looás bűntettében megállapította a bíróság a bünrészességet, amennyiben
azt a rfndőrség előtt beismerte s igy vele
szemben a török meglopásának bűntettében
is meg lehetett állapítani a tulajdon elleni kihágást.
Az elitéltek büntetéséből négy és fél hónapot a ."/sgálati fogsággal kitöltöttnek vett a
bíróság.
§ K é t f ü g g e t l e n s z a v a z a t . Csalárd
szavazás vétségével vádolva állottak ma a
szegedi királyi törvényszék büntető tanácsa
előtt Kardos Péter és Kasza Ferenc Hódmezővásárhelyi földmivesek. A vétséget, melyért
ma törvény előtt állottak, az 1910. évi választások alkalmával követték el Hódmezővásárhelyen, Kun Béla függetlenségi párti képviselőjelölt érdekében buzgólkodtak oly igen
a függetlenségi párt hivei, hogy nagy buzgóságokban elvetették a határvonalat, mely a
tisztességet — a becstelenségtől elválasztja.
A választás után beadott, de később visszavont peticióból kitűnt, hogy Kun Bélára nagyon sokan liamis szavazólappal szavaztak.
A választásokon Kardos és Kasza más nevek alatt akartak szavazni, de nem sikerült
nekik, mert egy bizalmiférfi fölismerte őket.
A bíróság ma a két független magyar nyolcnyolc napi fogházra
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Költözködőknek
ajánljuk ellsriiert legnagyobb választékú szőnyeg, függöny és egyéb
akberendezési c kkeinket készpénz vagy részletfizetésre.
1029

Perzsa szőnyegek
legdúsabb

választéka.

Domún Mihály és Fia
ágVremti gyárciM
nagykereskedők.

VASS
Peketesas-utca

és szönyegnágySzeged-

mozgókép
s z i n h á z

uj Wagner-palota.

Budapesti gabonatőzsde.
A katáridőpiaeon az amerikai börzékről
tegnap jelentett olcsóbb jegyzések következtében eleinte lanyhább, délfelé azonban fedező vásáriások folytán ismét szilárdabb volt
az üzlet. Egy órakor a következők voltak a
záróárfolyamok:

Csak felnőtteknek!

Asta Nilson
a főszerepben.

Buza áprilisra
Buza októberre
Rozs áprilisra
Rozs októberre
Tengeri májusra
Tengeri augusztusra
Zab áprilisra

Pénteken,
Szombaton,
Vasámáji

erkölcsdráma
4 felvonásban.
Ezen a három napon katona, diák
és gyermekjegyek nem adatnak ki

Csak felnőtteknek! 2276

KÖZGAZDASÁG
ra"egoyilt|

(—) Szabadba a szegcdi k a m a r a kettéválasztásáért. A szabadkai kereskedők egyesülete: a Lloyd, akciót indit aziránt, hogy
a szegedi

K Nyolcvan szoba. Központi fűtés.
^ Minden szobában vízvezeték!
V Mérsékelt árak.
Tulajdonos

« D á v i d Sándor
vasúti vendéglős.

IOTO

M e g n y i l t

8
g

kereskedelmi

és iparkamarát

11.91—11.9
10.33—10.34
8.54— 5.55
9.55—9.56

A budapesti értéktőzsde.

ítélte.

-

tes állásfoglalásra késztették az ipari, kereskedelmi és mezőgazdasági érdekképviseleteket. Az érdekképviseletek vezetői és kiküldöttei e tárgyban Matlekovics
Sáhdor v. b.
t. t. elnöklete alatt az Országos Iparegyesület fővárosi tanácskozó termében ülést tartottak, amelyen elhatározták, hogy a Máv.
forgalmi bajainak kérdését tárgyalás alá veSzik és addjg pen) veszik le a napirendről,
mjg azok orvoslására nézve megnyugtató
Ígéretek és intézkedések nem történnek. Az
ülésen képviselt egyesületek abban állapodtak meg, hogy a kérdést állandóan széleskörű nyilvánosság bevonásával intézik. Az
ülés több szakértő tagját felkérte, hogy egyrészt az államvasutak adminisztrációjának
reformjára, másrészt a fennálló forgalmi bajok orvoslására vonatkozólag elaboráturnot
dolgozzanak ki, amelyek a gazdasági élet
egyetemének
kívánalmait
tartalmazzák.
Nyomatékos és közös akciójukkal az egyesületek vezetőinek az a céljuk, hogy a panaszokat, pmplyek elszigetelve orvoslást nem
találtak, meghallgatást biztosíttassanak és
hogy a tarthatatlan helyzetnek, amely mármár valósággal fenyegeti a magyar gazdasági életet, véget vessenek.

két

részre oszszák. Az uj kamarai székhely Szabadka lenne, a kamara körzetét pedig Bácsmegye területe alkotná. A terv megvalósítását előmozdítja az, liogy a szegedi iparkamara, amely a legnagyobb kamara az egész országban, állandóan tul van terhelve és széttagolt területe az adminisztrációt megnelieziti. A szabadkai kereskedők akciója széles
körben nagy tetszéssel találkozott. A Lloyd
terve legközelebb konkrét formát ölt s nemsokára megkezdik a mozgalmat az egész megyében az iparkamara érdekében.
(—) A z á l l a m v a s ú t f o r g a l m i b a j a i .
Azok a tarhatatlan állapotok, amelyek a magyar királyi államvasutak vonalain mindenfelé tapasztalhatók és óriási károsodásokat
okoznak az egész gazdasági életnek, együt-

November 2. A mai előtőzsde iránya megnyíláskor igenszilárd volt, mert külföldről
kivétel nélkü igen szilárd jelentés érkezett,
nevezetesen az a liir buzdította a spekulánsokat, liogy Newyorkban az acéltröszt változatlan osztalékot űzet és remélhető, hogy
a kormány energikus eljárásával szemben
kellő intézkedéseket léptetnek életbe. Csak a
magyar belpolitika zűrzavaros helyzete és az
olaszok tripoliszi vereségének igazolása okozott gondot, ami utóbb az árnivó hanyatlására vezetett, mert a bécsi piac magatartása,
várakozás ellenére, igen kedvtelen volt. Igy
történt, hogy áz árnyereség nemcsak a nemzetközi, lianem a helyi piacon is elveszett,
aliol a közúti részvény 5 koronás árhanyatlása, amit a kulisz realizálásának a rovására
kellett irni, rossz hatást tett. Ámde a zárlat
az egész vonalon ismét javult. A készárupiacon a Komerchank, a beacsini cementrészvény ,ő a magyar villamossági részvény, az
Auerfény-részvény és a Hermes-részvény néhány koronával drágábban kelt. A zárlat igen
barátságos volt.
Magyar hitel
Osztrák hitel
O. m. államv.
Jelzálogbank
Leszámító'óbank
Rimaniurányi
Közúti villamos
Városi villamos
Hazai bank
Magyar bank

839.
840.50
643.25—644.50
726.50—727.—
481.50—483.—
571 75—573.—
700.25—704.25
804.
807.75
417.
4<8.—
309.
310.—
717.
717.75

Viktória
Pannónia
Weitzer
Beocsini
Salgótarjáni
Alt. kőszén
Újlaki
Ganz vasöntő
Magyar villám.
Atlantika

893.
677.
807.
420.
4190.
487.

897.679.812..489.-

A déli tőzsde tartott volt, bár a berlini jelentés nem elégitett ki teljesen. A nemzetközi piac értékei kissé javultak és tetemesen zárultak. A helyi piacon az árnivó keveset változott. A készárupiac élnék volt. ^ A
járadékpiac csöndes. A valuta és ércvá'ltó
változatlan. A zárlat nyugodt. Kötöttek:
Magyar bank
717.50—716.50
Osztrák hitei
C43.25-C43.75
Keresk. bank
4125
Magyar bitel
839.
839.50
Beocsini
Jelzálogbank
4b2.
. Aszfalt
Leszámitolóbank 572.50—571.50
Salgótarjáni
Rimamurányi
704.—705.—
Ganz vasöntő
Közúti villamos 808.
805.75
Dijbiztositás : Osztrák hitelrészvényből holnapra 4—5 kornyolc napra 8—10 kor., november végére 16—18 korona.
A b é c s i b ö r z e . A mai előtőzsdén a kötések a következők
733.Ostrák hitel
643.50
.—
Osztr. államv.
111.25— — .—
Déli vasút
- var hitel
838.S0
.—
MagyaRimamurányi
703.50 .—
324.
.—
Anglo-bank
Alpesi
823.50— T-.—
541.50
.—
Bankverein
117.83
.— .
620.50
.—
Márka
készp.
Unio-bank
117.82
.—
540.50
.—
Ultimóra
Landerbank
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REGÉNY.
A vihar.

Két perc telt el igy. Nyugodt lódobogás
hallatszott és a sötétben két óriássá nyúlt
árnyék tiint elő, majd az ut közepén két ember, aki hallgatagon himbálódzott nyergében.
Sliwin sokáig feküdt rejtekében és a lelkéEgy orosz barrikádharcos regénye.
ben lassan és érzéketleniilérthetetlen és öszIrta M. Arzybasew.
50
szefüggés nélküli események játszódtak le.
Gyávaság — balga és gyalázatos futása,
Ugy volt, mintlia lelkében két ember harcolt volna egymással; az első minden izében mikor érezte, hogy egész világa a menekülés
megveti a másikat és nem ismer irgalmat szá- vágyában központosul — ez a gyáva éjszakai
mára, m i g a második aggódva, kin és bánat ragadozók odvához hasonló verem, a furdaló
lelkiismeret, hogy ő is megállhatott volna,
közt siránkozik.
liogy ne kelljen éreznie ezt a szégyenletes
Kissé még előbbre mentek és megálltak megvetést önmaga ellen és a nem kevésbé
megint. Tul a sarkon, nagy, ragyogó máglya kinzó érzés, hogy ez már késő és lehetetlen
lángolt a kövezeten és eleven árnyékok ug- volna, mindez, mint hegyoldal le a porszemrándoztak a liázak pirosló falain. A katonák re, szakadt a lelkére. És ehhen a pillanatban
a tüz körül álltak vagy melléje telepedtek. magát látta a legparányibhnak és leggyáTovább, a lovak árnyékba vesző alakjai lát- szosahhnak a világon.
szottak, melyek fényes szemű, értelmes feje
És m i g egész valóját a szégyen emésztette,
m a j d határozottan bontakozott elő, majd belehosszú,
otromba teste ide-oda forgolódott és
merült a homályba.
hogy mind teljesebben burkolódzék a sötétKét katona, aki gyűrött köppenyét tréfásan ségbe, görcsösen húzódott he a verem szögnyaka köré csavarta, feküdt az n t közepén letéhe. Olykor ugy liitte, m á r egészen elmeés óriás árnyékaik szintén birkóztak a falon. rült a homályban. De a következő pillanatA többiek nézték a harcot és nevették.
ban gyenge fénycsikot fedezett fel kezei és
— Trofinow, ne liagyd — kiáltotta valaki. térdei szélén és erre ismét beljebb bujt, mint— J a j a vékony dogánjunak — vélték má- ha a falba akarná m á r bevenni magát.
sok kacagva.
— Bitang, bitang! K i innen, ki veled azon— O . . . oh! . . . — nyögte az egyik bir- nal! Várd meg, m i g visszajönnek és lődd . . .
kózó.
lődd hátba őket . . . egyszer és utána újra,
A feketeszakállas ember hirtelen iszonyú még egyszer . . . mind a k e t t ő t . . . Bizonynyal
erővel szorította össze Sliwin karját a sötét- nem állnak meg i t t e n . . . És h a nem találod
ben.
el őket! M i lesz akkor? — nyomta el az első
A gazok — súgta alig hallhatóan. — A gondolat mindjárt egy ujabb és ez az őrületig
társaik embereket öldösnek és ők itt még — kínozta.
az istennyila . . .! Közéjük kellene lőnni! KöAgya lázasan és szakadatlan dolgozott. Elzéjük szaporán! — tette hozzá élénken.
mosódó viziók lebbentek tova szemei előtt. A
Aztán valami irtózatos esemény követke- néptömeg éneke, mely elhalt a kék alkonyatzett, melyben az egész világ, mint egy óriás, ban.
tüzes gomolyag sistergett és kavargott Sliwin
(Folyt, köv.)
szemei körül.
A feketeszakállas ember kinyújtotta karját
Felelős szerkesztő Pásztor József
és liárom, felcsillámló tüzü, éles lövés dördült
a katonák felé. Valaki önvesztetten felhördült
Lapkiadó-tulajdonos a Déímagyarország hírlap- ós
és Sliwin érezte, hogy száz arcból, elődülledő,
nyomdavállalat
ijedt szemek néznek egyenesen a lelkébe. A
másik pillanatban m á r csak az üres, sötét
Nyomtatta a Déímagyarország hírlap- és nyomda
utca volt előtte és heves szél csapott az
vállalat Szegeden. Korona-utca 15. (Bokor-palots.
arcába.
Kezükben a revolverrel, végigiramodtak
az uton, mely, ugy látszott, szemberohan velük. A sötétben fekete ablakok, kapumélyedések és kísérteties utcai lámpások suhantak
el mellettük, mintha élő teremtések volnáÍZLÉSES KIVITELBEN KÉSZÍT GYORSAN A
nak.
Sliwin lihegett és nyögött futtában. Szive
féktelenül dörömbölt és töméntelen iszonyata
űzte és tovasodorta, mint a forgószél.
H Í R L A P - É S NYOMDAVÁLLALAT
— Mit . . . M i t tett! . . . — libegte fogyó
lélegzettel.
— Jót, pompásat! — kiáltotta a feketeszakállas mámoros örömmel és hangja hirtelen
2
s
elfulladt a futásban és izgalomban.
Mögöttük m á r tisztán hallatszott a vágtató
i
paták dübörgése és a katonák dühödt kiáltásai. Fénylő tüzek szakadtak bele a nagy söKOSZORÚ- É S CSOKOR-SZALAG FELIRATOK
tétségbe és nyomukban száraz recsegés hasiARANYOZASÁT GYORSAN és OLCSÓN K É S Z Í T
tott a levegőbe. Mintlia az egész utca megelevenedett volna, hogy őt űzőbe vegye, érezte
Sliwin.
— Mindhiába — rezgett át agyán, mintegy
KÖNYVKÖTÉSZETE. — TELEFONSZÁM 836.
álomban — mindjárt elfognak és megölnek!
Nehezen lélegzett, remegő nedves ajkai
mögül siirü, forró nyálka csordult; szeretett
volna a kövezetre rogyni és várni érzéktelen
F i g y e l e m ! Ne mulassza el senki Szegeden a
megadással. Rettenetes erőlködésébe került
ezt a vágyát legyűrni.
— Mindegy, elvesztünk úgyis, — kiáltotta kávéház-helyiségét meglátogatni, ahol kellemes szóraa feketeszakállas ember hirtelen és megtor- kozást talál. — Kitűnő italok. — Valódi buckái borok.
Elsőrendű cigányzene. — Változatos mozgó-fénykép.
padt. — Megállj!
De Sliwin vergődő testtel befordult a sarM Ű S O R :
kon és — maga sem tudja, mikép — átbujt
1. Hírénisch-csoport, látványos
egy kerítésen s egy fojtó levegőjű, fekete
2. A szerelem nem ismer kort, humor
3. Elefántok versenyfutása Berakban, humor
veremben volt. Lihegve és a szájából tajtékzott nyálkát visszahörpölve, lapult meg ot- 4• A hegedű, dráma
5. Max és anyósa, humor
tan. Bódult szeme előtt tüzes gömbök kering6. Savelli, 400 méteres szines dráma
tek.
Mindennap Kis Chikaló Móric zenekara hangversenyez.
Egész közelről lövések gyors, szakadatlan
Jenő,
ropogósát, egybezuduló kiáltásokat hallott és Számos látogatást kér tisztelettel Schwartz
Kossutta-kávée.
aztán csend jött.

NYOMTATVÁNYOKAT
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A l k a l m i vétel.
Valódi schevro és
borju-box-bőr női
magas, fűzős és
.".
gombos
.-.

Cl p o
párja 8 és 9 kor.
Valódi schevro ós
borju-boksz-bőr
.'. cúgos férfi .'.

c i p ő k
ezelőtt Gyéres M, Mártonnál
Szeged, Tisza-szálló mellett.

j iajjfflllH || H

a

B
0

a
a
őszi és téli idényre. a
a
Modern kosztüm, dublé a
a
és kabát-kelmék legol- a
a
csóbban beszerezhetők a
KSeiw M á r t o n n á l a
Szegeden, Oroszlán-utca a
a
=
Politzer-palota. = a
a
a
a

a

a

2237

NAGY HALESTELY!
Van szerencsém a nagyérdemű közönséggel
tudatni, hogy a Kossuth Lajos-sugáruton levő

Alföldi - szállodát
átvettem és minden szerdán és pénteken
halász által főzött halpaprikás, turóscsusza és tejfeles lepény. — Tisztán kezelt
borok. — Kőbányai részvénysör.
2177

Külön termek társaságok

részére!

A n% é. közönség pártfogását kérve, tisztelettel
S O Ó S J E N Ő , az Alföld-szálloda tulajdonosa.

SZEGED, KORONA-UTCA 15.
* §
é m
P w

%

párja 9 ós 1 0 kor.
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KOSSUTH - KÁVÉHÁZ

MfiBCTOB-ASZTALOS

SZEGED,

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

Elvállal minden e szakmába
vágó mnnkát, úgymint: háló-,
ebédlő-, nriszoba és szalon::

berendezéseket.

::

Tervekkel és kbltségvetéz3= sel készséggel szolgák »

Középiskolát végzett fiuk
tanoncul fizetéssel felvétetnek a
Délmagyarország nyomdájában.

1911 november 1

TELEFON 844.

TELEFON 844.

Aki igazán szolidan és Ízlésesen
akarja lakását berendezni, az forduljon bizalommal a jókirnevü

I

B a l o g és P o i l n e r

gg

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

M

NAGY

ü

angol bőr- és maquet-butorokban
Teljes

villafliosvilágitési és erőátviteli vállalata

Motorok és ventilátorokból
Kg®

C5A l M

f

~!tbereiulezések.

21. SZ.

magánház

ÉÉIÍÍÉI.

eladó.

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

L a j o s - sujjárut é s

villamossági részvénytárS szegedi képviselője.

Rasá

0.

keresek egy irni és olvasni tudó

bolti szolgát

Schillinget csőudvar
Mérey-utca 6.

22.SZ.a.

2277
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R A S O L

|

kés nélkül borotvál

Készíti és szétküldi:

1 Kg. <;lég 30 borotválkozásra. §j

— 2-40 K
S Ara heiyben
h Vidékre — — — — 3'—
E Bérmentve, utánvéttel 3'20
1
KAPHATÓ:

|

0
0
q
0
0
á

R A S O L - :
vegyipari vállalat

fi-**
'
'
x ® Drogériákban, illatszerkeres- s Budapest, VI., Eötvös-U. 3 3 . si
í l i l C l * G t * í 1 kedésekben és a készítőnél. 1
Telefon: 109-53.
2001 ö
a&fflBRBBBSBBINRBgSSiaBBBaBI

sarkán

saját házába.

tt£H 2121

Azonnali belépésre

H a t szoba mellékhelyiség e k k e l , gáz- és vízvezet é k k e l és n a g y pincével.
T u d a k o z ó d h a t n i : Téleky-U.

Bruckner Testvérek

Lajos - körút

állandóan nagy raktárt tart.

JMJDA.JPTF.RT.

Üzletáthelyezés!

Tisza

ti£aí

SPECIALISTÁK

Hirdelssehel felvesz a

s\9 XGcseij-utca, Wagnsr-paloia.

Készít teljes viilamosvilágitási berendezéseket, továbbá
ipari teljes üzemhajtásokat villamos motorokkal, t^sar^sa

Költségvetés es rajz dijtalatwl!

Kossuth

11
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mMra.-tezilsi

2168

Telefon 226. szám. "Bat

| j i | ÍI t i fi h u s a i B í U B j j w u M ^ s j a l u u t t i

s^bui

Lumfijt

a színházzal szemben
Nagyszentmiklósi

Baksör — Szalonsü

A legelőnyösebb kamat mellett nyújt kölcsönt arany, ezüstre, ruhanemüekre,
& papírokra és tömegárukra.

Szegi B r t e i p i l W e y l f sasft

ffiwMn.

érték-

Szegei

Glóbus kölcsön
tartályokban,

QQSQSQQQCQOSSQQOCSOCIQOOOQQDESSDOQOQOOOQOQDOOQOODQOOQOQ

üve-

••

gekben min-

o
a
a
a

valamint

denkor házhoz
szállít

Gfobus-sor-

VÖlfálOt

Szeged,

Üzleti
elefoi
g telefon

24. kíeíOR 717. Sí.

B
a
53
a
•

Kapható

a

Somogyi - utca
min-

den fűszer- és

928.

1 U R I

S Z A B O - U Z L E T

|

n
O
g Az első szegedi szabóipari szövetkezet elsőrendű üzlet- JJ
g

a

o
•

vezető-szabász vezetésével a legkényesebb igényeknek g

o

•

o
a

Műhely
telefon g

O megfelelő nri szabóüzletet tart fönn, Bástya-utca 9, 13
Q
•
q sz. vetraktár,
alatt, a pontos
Kass-vigadó
mellett.
Választékos
kiszolgálás
és —
mérsékelt
árak.sző= ga
•

760.

a

a

Q
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l J csemegekeresl l l g j f kedésben. 2205

SZIGORÚAN SZABOTT ARAK!

Francia szabású fűzők

#

SZAGGATASOS
E S SZÚRÓ F Á J D A L M A K
"MEGSZÜNTETÉSÉRE KÜLSŐ HASZNÁLATRA BEDÖRZ5ÖLÉ5RE ALKALMAS

§
v

áf /

&
w

S O S B O R S Z E S Z ö y
vtZBH FELÜL KITŰNŐ FERTŐTLENÍTŐ/
Afo.
SZER

- I I Í M

mW

g
ö

női divat különlegességek

=

szőrme áruk

—

PollákTestvéreknél
Szeged.

Szentes.

SZIGORÚAN SZABOTT ÁRAK!
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Minden ««ó egy. »ri hirdetése 4 fillér, a címszó, valamint m . i d e n vastagabb bétából
szedett szó dnplán számítódik. Tiz szó'" teredó apróhirdetésnek az ára 40 fillér, 15 szóig
80 fillér, 20 szóig 8 0 fillér, minden további
szó 3 fillér. Apróhirdetések csakis a díj
előleges lefizetése ellenében közöltetnek.

A hirdetés alatt álló kis szám alapján megtudható a cim a kiadóhivatalban. Levélbeli
tudakozódásokra pontosan válaszolunk, ha
válaszbélyeg mellékelve van.
Apró hirdetéseket postautalványnyal is lehet
feladni, a szelvényen a szöveg könnyen elfér.
Apró hirdetéseket fölvesz a kiadóhivatal

SZEGEM KOKOX4-ITCA 15. SZÁM.

Levelezés.

fi Délmaggarország apróhirtíetési-leuelézólapjsi kaphatók
Szerdán délután 2-3
10 szóig 40 fillér, 15 szóig
óra közt a Széchenyi-téren
60 fillér, 20 szóig 80 fillérért:
főposta és Tisza közt séBékéi
hírlapíródéban,
táló 2 hölgy közül a piros
Kigyó-utca.
kalapuval
ismeretséget
Mihály /"ty-féle Kecskeóhajtanék kötni. Választ
trafik, Iskola-utca.
e lap utján „Dr" cimre
Nagy-tőzsde, Kárász-u.
kérek
2280
.Pefó'Ernö, Széchenyi-tér.
Özvegy Karg Józsefné,
Széchenyi-tér.
Ismeretséget óhajSsameth Auréllá, Kátok kötni 20 éven aluli
rász-utca.
barna hölgyekkel, akiket
Özvegy Halmos Jenöné,
anyagiakkal támogatnék.
Széchenyi-tér.
Ajánlatokat
postrestant
Steiner Emma, Kele„Szén fiu" jeligére a főmen-utca 5.
postára.
2261
Szabó Józsefné, BástyaTtca, Kass-vigadóval szemben.
Intelligens
fiatalSzántóné, Kelemen-utca
r
ember
megismerkedne
iéderer N., Kossuth Lacsakis feltétlenül szép uri
jos-sugárut 1.
Fényképpel elLevélszekrényeink a leánynyal.
levelet e lap kiadólíövetfceseő EielyeJíess látott
vannak
e l h e l y e z v e : hivatalába „U. D." jeligére kérek.
2262
Bartos Lápot könyvkereskedő, Kárász-utca
Özv. Kargné, Széchenyitér.
Ssameth Auréiia, Kárász-utc i
Ifj. Árvay Sándor, Kárász-utca
Özv. Halmosné, Széchenyi-tér
Az apróhirdetések dija levélbéluegekben is beküldhető.

Két babnska ismeretségét óhajtja két fiatalember. Leveleket e lap
kiadó ivatalába „460" jeligére kérjük.
2263

A jeligés leveleket csakis az
ellenőrzési szelvény felmutató jónak adja ki a kiadóhivatal.
Ajeligés leveleket, ajánlatokat
s eféléket posta ntján is elküldjük bárhová, h a a hirdető
ebbeli kívánságát a hirdetés
feladása alkalmával kifejezi és
a megfelelő postadijat előre
fedezi.

Egyedülálló, független, snájdig úriasszony
keresi katonatiszt érdeknélküli barátságát századostól fölfelé. A megismerkedést óhajtó küldje
levelét e lap kiadóhivatalába „Katonának is van
szive" jelige alatt és ott
jelezze
1336

S z o m b a t este a
Kass - kávéházban látott
úrhölgyet, akinek e lapot
mutattam, kérem nyújtson módot a megismerkedésre. „Búzavirág" jeligére a főpostára. 2263
Akar On szellemes
lenni? Akar a társaságban tekintélyhez jutni ?
Akarja, hogy kellemes
társalgónak tartsák ? Olvassa el a
Társalgás
Művészete (Ellenálhatatlanság titka) cimü rendkívül érdekes könyvet!
Megtudja
ebből, mint
viselkedjék, hogy férfit,
nőt, alattvalót, feljebbvalót egyaránt meghódítson!
A köny v korrekt útmutatója
lesz az élet
minden helyzetében, bálokon, banketten, esküvőn,
szinházban és mindenütt,
ahol tár: aság van jelen.
Tartalomjegyzéket ingyen (diszkréten) küld
Deák, Budapest, Rákócziut 80.
—

rint bebitongitolt legjobb
létező aUfliMl

ÓTtzer-

Oktatás.

Bérlet
Hónapos szoba bérletéhez magános fiatalember lakótársul kerestetik Cim „Lakótárs" jeligére a kiadóhivatalba.
Modern 5 szobás lakás azonnal bérbe adandó
Petőfi Sándor-sugárut 25.
2245
M o d e r n l a k á s két
utcai szoba, egy előszoba
stb. gáz és villanynyal,
kiadó Téglagyár-utca 31.
sz a.
2267

Házasság.

Különfélék.

Eltűnt kisfiú. Imri
Béla 1908-ban eltűnt, kéri
a kétségbeesett anya, ha
tud róla valaki, jelentkezzen a városi bérház házmesterénél kétszáz korona
jutalmat kap.
2274

iskolakönyvek
féláron, tanszerek igen
jutányos árban kapható

ifj. Árvay Sándor
könyvkereskedésében.
Szeged, Kárász - utca.
Minden vevő igen szép
ajándékot kap. —1
A poloskák t'Japos
kiirtását petéivel együtt
csakis a Cimexin-nel eszközölhetjük. A Cimexintől nemcsak az élő poloskák, de a peték is nyomban elpusztulnak. A Cimexin nem piszkít, foltot,
szagot nem hagy. Moly
ellen egyedüli biztos szer..
60 fillérért n- indenüti
kapható. Főraktar: Meák
Gyula, Temesváry József,
gyógyszertárak és Vajda
Imre drougeriájában Szeged. Löcherer gyógyszerész, Bártfa.
—

n é g y s z o b á s l-ső emeleti

e r k é l y e s
GUMMIkülönlegcaség,
A tndoniay
mai állása sze-

Magánnyomozó,
privátdetektiv és felvilágosítási iroda Szeged,
Egy szép ebédlőKossuth Lajos-sugárut 27.
kredenc, diván, kisdiván
sz. Elvállal bizalmi, örökfotelekkel és székekkel
jutányosán eladó. Cim a ségi, házassági és egyéb
kényes ügyekben kutakiadóhivatal han.
tásokat férfi és női személyek, éjjeli és nappali
feltűnés nélküli megfigyelését, A legnagyobb
Felső - ipariskolai titoktartás mellett levélbeni meghívásra bárhol
növendékeket kézi gyamegjelenek. Vezető Fodor
korlatra előkészít Deutsch
A. Hivatalos idő d. e. 9—
Mór műszerész, Korona12-ig, d. u. 4—7-ig. 2243
utca 4.
Az összes intézetek és
iskolák részére hivatalosan előirt használt

Eladás.

Örök becsű minden
óra, ékszer és disztárgy.
mit a „Pontos időhöz"
Modern lakások és
cimzett ékszer- és órásraktárhelyiségek
Arany
János, Berzsenyi és Ka- üzletben vásárolunk. Árjegyzék ingyen és bérzinci-utcák által határolt
Házasság! 19 éves
mentve. Scheiner Samu
Lövész-házakban
2,
3,
4
polgárleány 500.000, huutóda Szeged, Kárászés 5 szobás lakások és
szonkét éves kisasszony
utca 8. sz.
—
irodának is használható
160.000, huszonöt éves
raktárhelyiségek azonnal
árvaleány 40.000 korona
vagyonnal és még sok vagy november l-re ki- Hajhullás, hajkorpa
adók.
2259
száz vagyonos hölgy óhajt
gyorsan elmúlik a Leinférjhez menni. Komoly
zinger-féle „C h i n a h a jszándékú urak Írjanak e
Műhely villanyvezes z e s z " által. Ára 1 kor.
cimre: Davidovics Ferenc
tékkel, esetleg lakással
Kapható Leinzinger Gyula
Budapest, Erzsébet-körut
is kiadó Téglagyár-utca
gyógyszertárában Szeged,
16. Telefon.
—
31. sz. a.
2265
Széchenyi-tér.
7

Egy
több mint 2000
orvos által legmegbízhatóbbnak van
ajánlva. Kapható minden
gyógytárban,
jobb drogueriában stb.
2 évi jótállás.

Szerencsés asszony
lesz, aki menyasszonyi
kelengyéjét Soós Lajosnál
szerzi be, mivel nála
készülnek a legjobb női-,
férfi- és gyermek-fehérnemiiek. Oroszlán-u. 14.,
Iskoia-u. 11.

s e r e k

u r i fal

azonnal kiadó.

2273

Bővebbet Szent István-tér 1. sz., II. emelet ajtó 7. sz.

A j ánlatok ármegj elöléssel „Finale" jeligére
a kiadóba kéretnek. 228.

A r a tucatonként 4, 6, 8 és 10 korona. Követelje azonban, bog]
szállítója önnek csakis OLLA-t adjon és ne engedjen magánal
•sekélyebb értékű silány utánzatot mint „tp oly jót" feldicsérni.
— Az elárusító helyek kimutatását és árjegyzéket- Ingyen külc
az OLLA gummlgyár W i e n , II/S06, Praierstrasse 57.

SzegPden kapható : Vajda Imre és Társa, Varró Béla
Sandberg Henrik, Barcsay Károly.
wi/B

OROSZ

minden

kivitelben

kaphatók

Tisztelettel értesitem az igen tisztelt úrhölgyeket, hogy Ivreis József úrral társultam, Megjegyzem, hogy társam elsőrendű munkás, sőt művész
nemcsak a modern és históriai frizurákban, hanem
(Postische) azaz modern hajmunkákban specialista,
amiről minden úrhölgy meggyőződhetik.
Tizenötévi tapasztalatai Árdelyan és Pessl cs. ós
kir. udvari fodrászoknál Bécsben, Müller Berlini
udvari fodrásznál, úgymint Marsell első ondolateurnél Parisban szerezte, ami elég garanciát nyújt
arra, hogy minden úrhölgy bizalommal fordulhat
hozzánk.
Kiváló tisztelettel
1011

hölgyfodrászok

Szeged, Kőlcsey-u. 2., Royal-szállodával szemben.

cipőgyár részv.
társ

fiókjában

SZEGED

Május elsejére

3 é«4 s i o b á s m o d e m
b o l t h e l y i s é g e k

2169

p i n c e

Tisza Lajos-körut 19. szám alatti
3 emeletes bérházban (lutheránus
templommal szemben) kiadók

Kárász-utca 14.
(Ungár- Mayer-palota)

é s

iakáiok

K o h n

N . é sT á r s é

(Ungar—Mayer-palota).

nagy választék.

c é g n é l

Kölcsey-u, és Feketesas-u. sarkán.

Szeged, Kárász-utca 14. sz.

2272

Egységes szabott árak.

2169

Telefon 10-59.

