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Miért hiusuií meg
a parlamenti béke ?
A z ország polgárságának m a m á r módjában van, hogy a hírlapok utján nap-nap
mellett figyelemmel kisérhesse az eseményeket. A gondolkodó emberek nagy tömege a tendenciózus hirek tömkelegéből is
ki tudja ma m á r hámozni a való tényeket.
És ezek a tények igen világosan és igen
határozottan ellentmondanak annak a silány taktikai célokat szolgáló ellenzéki ráfogásnak, hogy a békeakció
sikere a kormányon múlott.
Kétségbevonhatatlan
dokumentumok
igazolják azt, hogy a békeakció eredménytelenségét mi okozta.
idézzük mindenekelőtt Berzeviczy
Albertnek, a képviselőház elnökének nyilatkozatát. A tárgyalásokat ő intézte. Minden szál az ő kezébe futott össze. A z akció minden részletével tisztában van. Tárgyilagosságát az ellenzék is nagyra tartja.
És ime ez a legautentikusabb személyiség
a maga munkájának eredménytelenségét
ilyenképen magyarázza:
„Ha a lefolyt tárgyalásokat összefoglalom, ugy meg kell állapitanom, hogy még
az sem sikerült,
hogy legalább
minden
egyes pártnak
álláspontját
fixirozzam.
An-

nál kevésbé lehetett azután szó arról, hogy
valamennyi ellenzéki pártnak annyira eltérő nézeteit összeegyeztessem. Az egyik
párt azt vallotta, hogy a parlamentnek leg-

Együíi . . .
I r t a Paul

Hervieux,

Amint a sírásók ráerősítették a kis márványtáblát a koporsóra, s ráeresztették a
kőlapot a sírboltba, Lassalle Guy a barátja
karjára támaszkodva, ingadozó léptekkel távozott a temetőből. Egy pár meghitt barátja
ajánlkozott, hogy hazakísérik, de nem fogadta el az ajánlatukat és egyedül szállt be
az egyik gyászkocsiba, a műtermébe vitette
magát, elreteszelte belülről az ajót s a divánra borult.
Még mindig látta az elhunytnak utoljára
hullatott könnyeit; utolsó szavai ott csengtek egyre a fülében:
— Szenvedek, mert ha el fogok tűnni, késlekedve talán, de végzetesen uj csókok fogják letörölni az arcodról a mi egykori csókjaink nyomát.
Egy szép verőfényes napon a függönyökön át beszűrődő fény megvilágította az ittott heverő, félig megkezdett mintákat, míg a
hosszú állványon a leendő szobor megmintázására szánt agyagtömb várta az alkotó
kezet.
Lassalle Guy fölemelte a homlokát. Tekintete az agyagtömbön állott meg s élénken
csillant fel; hirtelen felegyenesedett, hátrasimította hosszú haját és mohón munkához látott. Ebből az agyagtömbből a hőn szeretett
lény képe, imádott alakja emelkedett ki.
Elet hiján legalább az illúzió mosolyoghat rá
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fontosabb és mindenekelőtt megoldandó feladata a választói jog reformja. A másik
pártnak a választói jog Hekuba volt. Ez a
párt katonai téren állította fel követeléseit. A pártokon kivül álló hatvanhetesek,
negyvennyolcasok és a néppárt megint más
kívánalmakat hangoztattak. Hogy matematikai példával éljek, törtekkel állottam
szemben, melyeket közös nevezőre hoznom
nem sikerült. Ennek azután egyéb következménye nem lehetett, mint a tárgyalás
fonalának elszakadása."
A házelnök
megállapításaiból két következtetést vonunk le.
A z első az, hogy ime, a házelnök akciója heteken át való fáradságos munkája
ellenére sem jutott tovább egy jottával
sem annál a negatívumnál,
hogy a legkülönbözőbb irányokban szétágazó vélemények összeegyeztetésének teljes lehetetlenségét konstatálja.
A másik pedig az, hogy, Berzeviczy
Albert megállapításai szerint, a kormány
egyáltalában még csak abba a helyzetbe
sem juthatott, hogy a házelnök fáradozásainak valamely konkrét eredményéhez
állást foglaljon. Világosan szólva: mivel a
kormány elé olyan békepontozatok, amelyek az egész ellenzék felfogásának lettek
volna kifejezője és igy a parlamenti tárgyalások normális rendjét tényleg biztosították volna, egyáltalában nem is kerültek,
ennek folytán a kormány
ilyen
békeponto-
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két is sem el nem fogadhatta,

sem

pedig

vissza
nem utasíthatta.
Ezek mellett a tények mellett nem sikerülhet az ellenzéknek,
hogy a felelősséget a kormányra ráhárítsa.
Szolgálhatunk azonban más koronatanúval is, aki bizonyságot tesz a mellett,
hogy az ellenzéknek a házelnök fáradozásai során tényleg nem jutott el még csak
az akció sikerének ahoz az eredménytől
még mindig ugyancsak messzeálló kiinduláshoz sem, hogy legalább a maga kebelében összeegyeztesse a nézeteket. Ez a koronatanú, akire hivatkozunk: Kossuth
Ferenc. aki a következőket mondja:
„Az ellenzék készséggel belement abba,
hogy a Ház elnökével eszmecserét folytasson a kibontakozás lehetősége körül, de
konkrét
javaslatokkal
vel szemben állhatott

csak olyan
tényezővolna elő, a k i n e k fel-

hatalmazása lett volna a kormány nevében
való tárgyalásra és határozásra. Az ellenzék pedig előre nem licitálhatott lefelé és
magát az ismeretlenben le nem köthette".

a bé-

Ebből a nyilatkozatból az mindenesetre
megállapítható, hogy az ellenzék konkrét:
javaslatokkal nem állott elő.
De felvesszük a vitát Kossuth nyilatkozatának egyéb tartalmával is.
Kossuth Ferencnek igen tiszteletreméltó
meggyőződése lehet az, hogy az ellenzék
valamely nagyobb felhatalmazású személyiségnek egységes és konkrét indítványokat tett volna, mi azonban az általunk is-

néha és esténkint, mikor ködfátyol borit be
mindent, az elfolyó nagy csöndben bizonyára késői visszfénye villan fel a szoknya redői közt, hacsak egy pillanatra is s muló
árny élénkíti meg a márványarcot.
Szégyelje magát kétségbeeséséért, szégyelje magát öngyilkossági terveiért! Megölni magát? Micsoda biztositéka van rá,
hogy csatlakozhat hozzá a túlvilágon, mig
tudja, hogy mi módon lássa őt viszont a jövőben! A lelkesültség láza járta át az agyát,
tette lihegővé a mellét. Mintázott, mintázott
őrült hevülettel, feltéve magában, hogy csak
a befejezés után pihen meg.
Csak az éj kényszeritette, hogy távozzon
a műterméből.
De mielőtt lement volna, féltékeny óvatossággal zárta be az ajtót, magával vitte és
eldugta a kulcsot.
Ettől fogva a bejutás a házába szigorúan
meg lőn tiltva, senki sem zavarta magányát.
Ebédre a cselédség mindig kettőre teritett.
Két vánkos nyugodott egymás mellett az
ágy fejénél és a szobákban ékszerek, ruhák
tettetett hanyagsággal ide-oda dobva várni
látszottak, hogy az elhunyt feldíszítse magát.
Az életrekeltés müve pihenés nélkül haladt előre. A hasonlatosság mindinkább nyilvánvalóvá lett; a finom arc már kivált az
első vázlatból, a csipők kecses körvonalai
már kirajzolódtak. Heves íulizgatottsággal,
őrült mozdulatokkal, hallucináló szemekkel

Guy alig evett, alig aludt, elzárkózott a külvilágtól.
De ime lassan, öntudatlanul különös tünemény állott elő. Bizonyos, a hőn szeretett
lény emléke élénken megmaradt nála, eszébe
idézte a legcsekélyebb részletét, a legcsekélyebb kifejezését a bálványozott arcvonásoknak; és mégis, amint a napok multak,
ezek az egykor bűbájos vonások, ez az egykor páratlanul gyönyörű test megszűntek őt
elbűvölni, nagyon anyagiasak kezdtek ránézve lenni.
Egy sugárzóbb, légiesebb tünemény kerítette hatalmába az ábrándozását. Ha szféránkon történt elvonulása közben az eltűnt
csodás lény megtestesítette a minden halandó szépségek összességét, a haladás most
örökössé lett, a megtört chrisalideből fensőbb lény származott isteni világ számára
teremtve. A nő angyalt nemzett és Guy deliriumának önkívületében néha azt képzelte,
hogy szelíd szárnylegyintéseket hall maga
mellett, melyek lágyan simogatják őt.
Az uj látomány fokozatosan kisértett az
elméjében; primitív munkája elrémítette,
durva próbálgatásnak tünt fel előtte, önkívülete által elfogva, elmebeli erői fuzionáltak, ugyanazon cél felé sugározódtak: hogy
az agyag/ból akaraterővel és talentumával
az igazi tökéletes hasonmását váltsa ki, nem
többé az ő földi élettársának, hanem légies
és tündéri társának, kinek menyei fénye elbűvölte őt.

zatokat

és ezzel

együtt

tehát

magát
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mert tények a l a p j á n határozottan kétségbe vonjuk ezt a lehetőséget is. Kossuth
ugyanis ezt a feltevését arra alapítja,
h o g y „ m i g a Máz elnökével az eszmecserék folytak, az ellenzéki pártok
egymás
közt tárgyaltak a köztük fenforgó nézeteltérések elsimítása végett, ami
messzemenőleg
sikerült
is". Nem tudjuk, mit ért
Kossuth Ferenc akkor, amikor a két függetlenségi párt nézeteltérésnek „ messzemenő
elsimítását" újságolja. A z t azonban
tudjuk, hogy a felfogásoknak valóban lényeges közeledése semmi esetre sem következett be.
Szeretjük az állításainkat olyan tényekkel erősíteni, amelyek autenticitását a másik fél sem igen v o n h a t j a kétségbe. Épen
ezért, ha mi most azt állítjuk, hogy erős
tévedés azt mondani, hogy a két függetlenségi párt felfogásának összeegyeztetése csak legcsekélyebb mértékben is sikerült, ugy hivatkozunk Justh
Gyulának a
bajai népgyűlésen elmondott beszédére. A
legerősebb nagyítóval sem képes senki eltérést találni abban, amit Justh
Gyula
m i n t a m a g a álláspontját v a s á r n a p hirdetett és abban, amit az egész k a m p á n y megindulása óta a m a g a részéről a béke árának kitűzött. Közeledésnek tehát, legalább
a z ő részéről, n y o m á t se látjuk.
A z általános, egyenlő és titkos, a legradikálisabb választói jognak haladéktalan és minden egyéb törvényhozási
feladatot megelőző megalkotása és a véderőreformnak egy uj országgyűlés teendői
k ö z é v a l ó átutalása, — ime, a Justh G y u l a
békefeltételei, amint azokat a bajai piacon
minden diplomatikus cikornya nélkül előadta. Ezek bizonyára nem lehetnek az ellenzéki pártok feltételei?
Jogunk van tehát állítani, h o g y a nézeteltérések elsimitása v a l a m i n a g y mértékben talán m é g sem sikerült.,
A modern öltözet helyett, amelyet kezdetben vésett, egy libegő drapéria szobrát
fejtette ki könnyedén, libegtetve a repülés
fuvalma, által s mely mögött egy aromából
és fényből álló test bizonytalan körvonalai
hullámzottak. A fej átalakult: a csodás
szemgolyók kimondhatatlan szemlélődésekben vesztek el; a keskeny, finom orr cimpái
menyei szerelemtől pihegtek; a titokzatosan
mosolygó ajkak közt két sor gyöngy tündökölt és a leglégiesebb szövetnél finomabb
haj hófehér vállakra omlott alá.
Tiszta, diadalmas
szenvedély tüzelte a
szobrászt ezért a lelkének harmonikus rezgéséből született fantomért. Határtalan volt
a bizodalma misztikus észleleteinek a tényleges valóságában, rendithetetlen volt a hite
a neje közelségében; akit szeretett a múltban, szeretett még a jelenben is, de glorifikálva, termésaetfölöttin!
Büntetlenül nem lehet hosszan nyújtani az
ilyen életet. Ez a szigorú elzárkózottság, ez
az örökös alvajáró állapot, az agynak ez az
egyre növekvő erjedése megtámadta az elméjét. Hatalmas kiábrándulások kábították
el, fenséges himnuszt énekelt szivében és idegei megfeszülve, mint a líra húrjai, szétpattanni fenyegettek. Lesoványodva, megvénülve, tüdője makacs köhögés által marcangolva, gőzölgő homlokkal, révedező szemekkel folytatta az eszméjét lázas megátalkodottsággal. Csak a konokság tartotta már
fenn és a reakció beállása nagy veszélyt jósolt.
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DÉLMAGYARORSZÁG
Levonjuk a végső konklúzióinkat.
Autentikus nyilatkozatok utján szinte
perrendszerüleg igazolva látjuk Kossuth
Ferenc és Berzeviczy Albert egyértelmű
kijelentéseiből, hogy az ellenzéki
pártok

nem
voltak
abban a helyzetben,
hogy
olyan békepontozatokat
állapíthattak
volna meg, melyekben
a normális
parlamenti
tárgyalások
helyreállításának
feltételeit
egyértelmüleg
képesek
lettek volna
fixirozni.
Képtelenségüknek minden kétséget
kizárólag az volt az egyetlen oka, hogy a
baloldali pártok felfogása a helyzetet dom i n á l ó legfontosabb problémák tekintetében élesen eltér.
Akármelyik oldaláról tekintjük is ,a kérdést, az eredmény csak az, hogy semmi
kétség sem foroghat fenn aziránt, h o g y a
lefolyt békeakció azért m a r a d t meddő,
mert az önmaguk
között
meghasonlott
el-

lenzéki
téteket

pártok a köztük fenforgó
áthidalni
képesek nem

elvi ellenvoltak.

Ezért bukott meg a béke!
A T i m e s " n, ü í m c i hadseregről. Londonból táviratozzák: A Times katonai munkatársa végigcsinálta a nagy német hadgyakorlatokat és cikksorozatban számol be tapasztalatairól. A cikkek szenzációsak, mert
az angol újságíró a német hadsereget nem
látta olyan kitűnőnek, mint azt általában
hiszik. A német vezérkar nem bizonyult valami csodásan ügyesnek a gyakorlatok alatt
— irja a tudósító. — Azok a hibák, amiket
elkövettek, b á b o m esetén súlyos következésekkel jártak volna. A gyakorlat fővezetősége olyan hibákat csinált, amelyek megingathatták a külföldiek bizalmát a német liadvezetőségben. A gyalogság minden lendület
nélkül való; nem tudta kihasználni a terep
előnyeit, rosszul fedezte magát, rendkívül
lassan volt a mozdulataiban, könnyű célpontot nyújtott az ellenségnek közeli támadásra, elhanyagolta őrszemek állitását és ugy
látszott, mintha fogalma sem volna a modern
lövészet hatásairól. A lovasságnak szép és jól
idomitott paripái vannak, de egy jó felderítést sem végzett. A tüzérség kivénült anya-

gával, lassú és hatástalan lövő-módszerével
nem mérkőzhet

a francia

tüzérséggel,

de m é g

csak egy közönséges átlag-tüzérséggel sem. A
kormányozható léghajókat és a repülőgépeket a németek nem tudják használni.

Szeged város költségvetése.
— fiz októberi közgyűlés novemberben.

—

(Saját
tudósítónktól.)
Pénteken folytatták
az októberi rendes közgyűlést és alkalmasint folytatják azt a jövő pénteken is. Néhány jelentéktelen kérdés elintézése után a
költségvetés tárgyalásához fogtak, ami elég
érdekes volt és ezért elég sokan szóltak is
hozzá. A tanács által javasolt tételeket elfogadták, nagyobb vita a hídvám kérdésénél
volt, de itt is megszavazták a tanács előterjesztését és a közgyűlés többsége nem járult
hozzá a hidvám eltörléséhez.
Balogh
Károly tanácsos expozéjában kitért mindazokra a nagy kérdésekre, amelyek
a legközelebbi jövőben nyernek
elintézést.
Nagyon helyesen mondotta, hogy mielőtt
ezek a kérdések megvalósítva nincsenek, addig a város jövedelmező vállalkozásokon kivül másra nem fordíthat pénzt.
A költségvetés, amelyet a közgyűlés általánosságban, a részletes vita alapjául elfogadott, végig reális keretekben mozog.
Ötmil-

lió hétszázezer
korona
kiadással
szemben
százezer
korona hijján négymillió
a bevétel,
a hiány tehát nyolcszázezer
korona,
amelyet
fedez az ötven százalékos
pótadó.
Mindenesetre nagy érdeme a hatóságnak,
hogy a kiadások nagymérvű
emelkedése
mellett megtudta tartani az ötven százalékos
pótadót, amely a rekonstrukció óta nem változott.
A pénteki közgyűlésről alábbi részletes tudósításunk számol be:
(Póttárgyak.)

Elnök: Lázár György dr. polgármester.
Jegyzők: Taschler Endre főjegyző, Tóth
M i h á l y dr. tb. tanácsos, Bárdoss Béla osztályjegyző.
Aznap este, hogy müvét befejezte, Guy
adta, hogy az 1912. évre 4,095.488 korona 50
majdnem öntudatlanul,
ingatag
léptekkel
fillér bevétellel szemben 5,706.973 korona 50
alig birt hazavánszorogni s beérve, elvágó- j fillér a kiadás, fedezetlenül marad tehát
dott a földön.
801.485 korona, amelyet ötven százalékos
Agyláz állott be.
pótadóból fedeznek. Elmondja, hogy a költségvetésbe fölvették mindazokat a jövedelLassacskán mégis fellábbadt. De ekkor
meket, amelyeket a törvény, szabályrendelecsaknem teljes feledés állott be nála, még a
tek, szerződések előírnak. Minden tételt hábetegségének az okaira sem emlékezett. Varom évi átlag alapján állapítottak meg.
lami homályos ösztön nógatta, hogy keresse
fel a műtermét; zűrzavaros emlékezete bi- Ugyanígy történt a kiadásoknál is. A tanázarr kísérletekről, talán megvalósított nagy- csot az a szempont vezette, ihogy a város
Taschler Endre olvassa a mult ülés jegyszerű koncepciókról beszélt neki. Vágya szünetlenül erősbödött, mindamellett
valami zőkönyvét, amelyet Kiss Gyula és Sáry János
gyermekes félelem, babonás aggodalom küz- hozzászólásai után hitelesítenek.
dött még türelmetlenségével, tartotta vissza
Elnök bejelenti, bogy a városi közkórbáz
egész délutánonként az ablakban könyö- 1912. évi költségvetését, a rókusi és ujszegedi
kölve.
templomok
hullaházainak épitését, Tóth
Hirtelen elszánta magát. Félénken, lopva, Gyula felebbezését, a Magyar Kender- és Lenlihegve, mint valami szentségtörő haladt fel ipar Részvénytársaságnak telepe kibővítése
Guy a lépcsőkön; a kulcs fordul a zárban, és munkásházak építése céljából a vámhoz
terület átengedése iránt intézett beadványát,
az ajtó feltárult.
El volt kápráztatva; vele szemben tün- a külterületi kántorok földilletményének kérdését, az árvaszék előterjesztését, az árvadökölt a lángelméje által nemzett csoda, az
széki pénzek elhelyezését, illetőleg póttárgyeszményi jegyes, mely felé csengett lelkéként tárgyalják a közgyűlésen.
nek minden vágyakozása. Szédület fogta el.
Ezután Regdon István segédvámfeliigyelőLehajolva, fuldokolva, kitárt karokkal, ösznek,
Szabó József hivatalszolgának, Pisztrai
szeszoritott fogakkal, mintegy földbe gyökePéterné szülésznőnek szabadságot engedéreztek a lábai borzasztó bámulatában, maid
lyeztek, Heger Ferencnek kilátásba helyezéles kiáltással remekmüvére vetette magát,
ték a községi kötelékbe való fölvételt és kiátölelte, egyensúlyt veszített, földre zuhant
hirdették Perván Racsev Anasztázia szülészs magára rántotta a roppant márványtöm- nő oklevelét.
böt.
(Balogh
Károly
expozéja.)
Előrohantak. A szobrász repedt koponyáBalogh
Károly pénzügyi tanácsos terjeszval, holtan hevert a szobor romjai alatt.
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tette be azután a jövő évi költségvetést. Elöfejlesztésén és rendezésén kivül csak olyan
beruházásokat lehet eszközölni, amelyek jövedelmezők a városra.
Fölsorolja azután a tanácsos azokat a kérdéseket, amelyek a legközelebbi jövőben
megvalósulásra várnak. Ilyenek a légszeszvilágitásnak a város egész területére való kiterjesztése, a villamos világítás fejlesztése, a
körtöltésen belül fekvő temetők kitelepítése,
a statisztikai hivatal szervezése, a második
városházának mielőbbi megoldása, a bérház
restaurálása, a gőzfürdő kiépítése, az egészségtelen ideiglenes épületek lebontása, a nedves pincelakások megszüntetése, a magasnyomású vizvezeték kiépítése, a tanyai vasút kérdése, a csatornázás, a vásárcsarnok. A
mig ezek a kérdések nincsenek
megoldva,
addig más kérdéseket nem lehet elintézni.
Rátér azután a tanácsos a második egyetem kérdésére.
Beigazolja, hogy Szeged
sokkal több áldozatot hoz az államnak, mint
Debrecen. A két város között az a különbség csak, hogy Debrecenben 95.000 kálomista, Szegeden meg 120.000 katolikus lakik. Szeged van épen annyira magyar, épen
annyira nagy mint Debrecen.
Végül arra kéri a tanácsos a közgyűlést,
hogy a költségvetést a részletes tárgyalás
alapjául fogadja el, szavazza meg az egyes
tételeket és hatalmazza föl a tanácsot arra,
hogyha január elsejéig nem jön meg a minisztériumi jóváhagyás, azért a kiadásokat
a költségvetés keretében eszközölhesse.

Pillich
Kálmán hosszabb beszédben a
nyugdijszabályzat reformját, az ujszegedi
építési szabályzat elkészítését és a fogadalmi
templom környékének rendezését sürgeti.
Tóth Mihály városi főmérnök fölvilágositásul elmondja, hogy Újszeged a harmadik
építési kerületbe tartozik és igy ott az ebben a kerületben érvényes intézkedések a
mérvadók.

Ezután a költségvetést
a közgyűlés
általánosságban,
részletes tárgyalás
alapjául
elfogadta.
,, ú-ji
Következett a részletes tárgyalás.
(Az ujszegedi

hídvám.)

A részletes tárgyalás során a bevételi rovat első tételeit a közgyűlés elfogadta. Az
első fölszólalás a liidvám kérdésénél volt.
Hoffmann Ignác indítványozza, liogy a
hidvám tételét teljesen töröljék és kéri kimondani, hogy 1912 január
elsejétől kezdve
a hidvám szedését szüntessék be. A n n a k ellenére, hogy a polgármester kijelentette, hogy
a hidvám eltörlése a pótadó fölemelését vonja maga után, ide liozza a kérdést. A hid
fönntartását a város egyéb jövedelméből
kell fedezni. A hidvám nem egyéb, mint a
város közönségének megadózása. Amiként az
utakat fönn kell tartani, úgyszintén kötelessége a városnak fönntartani a liidat is.
Indokolatlan, liogy épen Újszegedet zárják
el a város többi részétől. Indokolatlan
ez
annál is inkább, mert a könyékbeli falvak
lakói ingyen jönnek be és igy jogosulatlan
dolog épen a város polgárait megadóztatni.
Hidvámmentesség esetén óriási fejlődést fog
venni ez a városrész. A hidvám jövedelme
százhatezer korona. Hidvámmentesség esetén
elesnének a személyi kiadások,
amelyek
tizenhatezer koronát tesznek ki. Kéri indítványának elfogadását.

Wimmer Fülöp az előtte szóló bizottsági
tag indokainak nagy részét magáévá teszi,
de az indítványát nem fogadja el. Nem fogadja el pedig azért, mert százezer korona
bevételt eltörölni nem lehet. Ilyen nagy öszszeget ^ t ü n t e t n i a költségvetésből nem szabad. A m i g az állani nem törli el a hidvámot, addig nem kell azt Szegednek sem eltörölnie."
Pillich K á l m á n elfogadja Hoffmann Ignác
indítványát és csodálkozik azon, hogy Wimmer Fülöp nem tette azt magáévá. Ezúttal
megszavazza a tételt, mert nem tehet egye-
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bet, de arra kéri a tanácsot, hogy tegyen valamit a hidvám eltörlése érdekében.
Balogh Károly tanácsos elvben igazat ad
az indítványozónak, mert tudja azt, bogy az
iparra és kereskedelemre minden vám bénitólag hat. A hidvámra szükség van a városnak. Érdekesnek tartja megjegyezni,
hogy
a liidvám eltörlését épen azok sürgetik, akik
érdekelve vannak. (Ellentmondások.)
Kéri,
hogy a tételt változatlanul fogadják el.
Pillich K á l m á n személyes kérdésben szólal
föl. Visszautasítja azt a vádat, liogy épen
az érdekeltek szólnak a vám eltörlése mellett. Hol van az anyagi érdekeltsége az ujszegedieknek, akik belementek a régi harmincszázalékos pótadó helyett az ötvenszázalékos pótadóba? Kéri a hidvám eltörlését.
Hoffmann Ignác a zárszó jogával él. Szeged iparának és kereskedelmének szüksége
van arra, hogy eltöröljék a hidvámot. Kéri
az inditványa elfogadását.
Balogh Károly tanácsos kéri a közgyűlést,
amig nem tudnak előterjesztést tenni arra
vonatkozólag, hogy miből fedezzék a hidvám
jövedelmét, fogadják el a tanács előterjesztését.
A közgyűlés többsége a tanács javaslatát
fogadta el és megszavazta a hid hevételét.
(A vizvezeték

kiterjesztése.)

A vizvezeték bevételének tételénél Pillich
K á l m á n azt indítványozta, hogy utasítsák a
tanácsot, hogy hat hónap alatt tegyen előterjesztést a külterületi vizvezeték ügyében.
Az inditványt elfogadták.
Ugyancsak Pillich K á l m á n
indítványára
elhatározta a közgyűlés, hogy a tápéi komp
jövedelméből a kompot jókarba hozzák.
(A

gőzfürdő.)

A városi gőzfürdő tételénél Pillicli K á l m á n
azt indítványozza, utasítsák a tanácsot, tegyen előterjesztést hatvan nap alatt, hogy
miként lehet a gőzfürdőben gyorsfürdőt csinálni.

Kovács József dr. azt mondja, liogy rossz
karban tartják a gőzfürdőt. A falai penészesek, a csapok piszkosak és a szomszéd liázak is nedvesek leéznek a gőzfürdőtől. Olyan
intézkedéseket kell tenni, liogy ezek a bajok
megszűnjenek.
Regdon Károly dr. előadj liogy a gőzfürdő kezelése hibásan történik és a szegedi orvosok még ma is sok beteget kapnak a gőzfürdő miatt. Tiz év előtt átadott a helyettes
polgármesternek egy memorandumot, amely
a gőzfürdő megfelelő helyes vezetését célozta.
Kérdezi, m i történt a memorandummal.
Bokor Pál polgármesterhelyettes elmondja,
liogy ő nem kapott semmiféle memorandumot Regdon dr.-tól. Reflektál az egyes fölszólalásokra. Nagy megfontolás tárgyát képezi az, liogy gyógyfürdőt létesítsenek a gőzfürdőben. A tanács meg fog tenni mindent,
hogy a panaszok megszűnjenek. Kéri a tétel
elfogadását.
Kormányos Benő dr. szól még hozzá lioszszasan a tárgyhoz és beszéde végén azt indítványozta. liogy adják bérbe a
gőzfürdőt.
A közgyűlés többsége a tanács előterjesztését elfogadta és Kormányos Benő dr. indítványát elvetette.
Elnök ezután a tárgyalás folytatását szombatra halasztotta.
N a g y vérengzési K i n á b a n . Pekingből jelen-

tek: hogy a Senziben táborozó császáriak segítségére küldött ezred föllázadt. A lázadó
katonák megölték dandártábornokukat és
legyilkoltak
több mint ezer mandsut, köztük
a kormányzót és családját. A kormányzó palotáját elpusztították. — Pekingből jelentik:
Tsatse herceg volt pénzügyminiszter a nemzetgyűlésnek hat százalékos és 90 év mnlva
visszafizetendő belső kölcsonmissziót javasolt.
A nemzetgyűlés a javaslatot elvetette. Pénteken ediktumot tettek közzé, amely megbízza a nemzetgyűlést, hogy az alkotmánytörcényekct kodifikálja. Jincsang tábornok pénteken Pekingbe érkezett. Á pályaudvaron

nagyszámú kinai és sok száz
hivatalnok
gyidt össze. Lelkesedés nem volt, de zavargások sem fordultak elő.

A parlamenti helyzet.
—

A miniszterelnök Budapesten. —
Tisza és
az elnöki kérdés. — Berzeviczy lemond f —

(Saját

tudósítónktól.)

Héderváry

Károly

gróf miniszterelnök ma visszatért Budapestre két napos pihenőjéből s visszaérkezésével
már most előreláthatóan enyhülni fog az a
nagy bizonytalanság, mely a békeakció
meghiúsulása óta a politikai helyzetet jellemzi. Egyelőre azonban semmi olyan jelenség nem merült föl, amely fényt vethetne a
kormány várható elhatározásaira s a többség, ép ugy mint az ellenzék, e találgatásban
leli kedvét. Az érdeklődést elsősorban az elnökválság
dolga foglalkoztatja:
Berzeviczy
Albert lemondása és Tisza
István gróf vállalkozása. Rendkívül érdekes
Berzeviczy
Albert nyilatkozata, melyet a munkapárt m a
esti értekezletén tett. Berzeviczy ugyanis kijelentette, hogy a Ház elnöki
állásáról
le-

mond és lemomlását
a
parlamentben.

a hétfői

ülésen

jelenti be

Azok a nyilatkozatok, melyeket Tisza
István gróf a í í á z legutolsó ülése alkalmából a
folyosón tett, általában azt a meggyőződést
keltették az ellenzéken, hogy Tisza föltétlenül elvállalja, talán máris elvállalta azt a föladatot, hoc- a házszabályok rigorózus kezelésével megbénítsa vagy épen lehetetlenné
tegye az pbstrukciót. Tisza nyomban megcáfolt
ugyan minden idevonatkozó kijelentést, amelyet neki tulajdonítottak.
Már a mult esztendei bankvita alkalmával, mikor a Justh-párt ugyancsak obstrukcióval fenyegetőzött, fölmerült a kormány rérészéről az a gondolat, vájjon nem lesz-e
szükség a házszabályok szigorú alkalmazására? Tisza István gróf akkoriban olyan nyilatkozatokat tett bizalmasabb körben, a párt
vezetőemberei előtt, amelyekből e cél keresztülvitelére az ő személyes hajlandóságára lehetett következtetni. Tiszát barátai akkor s
általában mindig, valahányszor ez az eshetőség szóba került, lebeszélni igyekeztek vállalkozásáról. Egyebek közt ellene vetették,
hogy olyan veszedelmes pozíciót foglelna el,
ahová háború idején nem az admirálisokat
szokták állítani, hanem pótolhatóbb embereket. Tisza ezekre az ellenvetésekre körülbelül ezzel válaszolt:
— Az én egyéniségem olyan, hogy sose
haboztam azt teljesíteni, amit egyszer kötelességemnek'ismertem föl. Az ilyen mérlegelésekben pedig a magam személyének érdekeit vagy biztosságát soha se vettem számításba.
Tisza mostanában ismét gyakran tett ilyerr
és efféle nyilatkozatokat a pártban s akik őt
közeletiin öl ismerik nem kételkednek benne,
hogy Hédervárv gróf első óhajára átveszi a
Ház tanácskozásainak vezetését.
A munkapártban számolnak azzal a haraggal s azokkal a fenyegetőzésekkel is, melyekkel ellenzéki oldalról előreláthatóan fogadnák Tisza
vállalkozását.
— Számítunk erre, — mondotta forrásunk
— s erős áramlat van a pártban arra, hogy

Tisza
ügyükké

vállalkozását
tegyék.

a párt

tagjai

személyes

Ugy értjük ezt, hogy ké-

szek
vagvunk
minden
invektivát,
amely
Tisza személyéi
a szenvedelmek
részéről érheti, olvan megtorlással
utasítani
vissza,
rnelv páratlanul
és példa nélkül áll a parlamentek történetében
. ..
Tisza elnökségét tehát készen áll a munkapárt a kgénefgikusabb módon támogatni,
ha erre csakugyan sor kerül.
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A pártok különben egyelőre fölcsigázott
érdeklődéssel várják Héderváry Károly gróf
miniszterelnök nyilatkozatát, melyet a politikai helyzetről a Ház hétfői ülésén tenni fog,
s amely bizonyosan meg fogja világítani a
kormány legközelebbi szándékait is. A Fremdenblatt
a nyilatkozattal kapcsolatosan, mint
Bécsből jelentik, egyelőre ezt irja:
Ha most megkezdődik is az aktív elelnálíás az obstrukció ellen, ugy az ellenzéki pártok nem panaszkodhatnak, hogy nem adtak
neki elég alkalmat arra, hogy jobb belátásra
jussanak és tisztességgel abbahagyják a tekarikai obstrukciót. Ha a magyar képviselőház

többsége hétfőn lezárja a passzív
korszakát,
hogy az aktív ellenállást

ellenállás
kezdje

meg, ez nem erőszakosság, nem az ellenzék
jogainak megrövidítése. A házszabályon
nem
Jog sérelem
esni. Csak visszaélést és rendellenességet fognak meggátolni. A
házsza-

bályt az obstrukcióval
szemben
kell kezelni, mint rendes ellenzék

másképen
ellen. Ezt a

magyar kormány és a többség végre elismerte és szilárdan elhatározta.

Olaszország mozgásit és cáfol.
—

(Saját

A tripoliszi hadjárat.

tudósítónktól.)

—

A Frankfurter

Zei-

tungnak
jelentik Milánóból, hogy az olasz
kormány belátta, miszerint az eddig mozgó•sitott hadserege nem elégséges Tripolisz elfoglalásához, s ezért két uj hadtest mozgósítását rendelte el. Az olasz kormány hivatalosan megcáfolja az olaszok vereségéről
elterjedt híreket, ami azonban egyáltalán
nem jelenti azt, hogy ezt föltétlenül el kell
hinnünk. Annál kevésbbé látszik ez valószínűnek, mert más oldalról ép ellenkező jelentéseket adnak.
Konstantinápolyból jelentik: A hadügyminisztérium
liszi

jelenti,

ó-városban

hogy

körül

az olaszok

vannak

a

zárva

tripo-

és n e m

mernek kitörni. Az olasz katonák majdnem
Mvétel nélkül serdületlen fiuk, akik a fegyelmet nem ismerik és minden erkölcsi érzés
liijján vannak. A Sába értesülése szerint a
török csapatok a legutóbbi harcokban ezerötszáz láda liadiszert, harmincöt golyószórót
•és néhány tábori ágyút vettek el az olaszoktól. Az Ikdam jelenti, hogy a török csapatok
Derna mellett négy golyószórót és két ágyút
•vettek el s egy század katonát elfogtak. A
külügyminiszter egy hozzá intézett kérdésre
azt a reményét fejezte ki, hogy a törökök
Tripoliszt

már

a legközelebbi

napokban

visz-

$za fogják foglalni, A háborúról a következő
értesüléseink szólnak:
Ujabb olasz hadtestek

mozgósítása.

Milánóból
táviratozza a Frankfurter
Zeitung
tudósítója: Miután bebizonyosodott,
hogy az expedíciós sereg, amely mindössze
két hadosztályból áll, nem elegendő Tripolisz
meghódítására, sőt még csak a partvidékeket sem képes biztosítani, az olasz hadvezetőség sürgősen felfegyverezte a harmadik
iiadosztályt s már el is küldte a harctérre.
E z a hadosztály a 18., 22., 53. és 99. gyalogezredekből van összetéve. Most mozgósítja
a hadügyminisztérium a negyedik hadosztályt, amely a legrövidebb idő alatt szintén
írtnak indul Északafrikába. Éhez a hadosztályhoz több alpesi vadászosztályt is csatolnak, amelyeket az osztrák határról vonnak
vissza. Két hadtestparancsnok megy ezzel a
negyedik hadosztálylyal Tripoliszba.
Az olasz flotta kicserélése.

Berlinből
jelentik: Az olasz kormány elhatározta, hogy a Tripolisz előtt álló olasz havdihajók legnagyobb részét kicseréli.
Mozgo-

sitotta a haditengerészet tartalékát és ezt
küldi le Tripoliszba. Ezenkivül 35
ágyúnaszád már elindult Tripoliszba.
Ezek az ágyúnaszádok tulajdonképen nem alkalmasok
rendes tengeri hadjáratra, csakis parti szolgálatra. A Tripolisz előtt cirkáló hajóhadból

csak a régi páncélosok

maradnak

ott, mig a

modern hajók Aubry admirális vezetése alatt
már október 30-án elhagyták a tripoliszi kikötőt. A hajók parancsnokai lepecsételt
uta-

sítást kaptak
mennek.

és igy nem tudni,

hogy

hova

Egy római távirat szerint az olasz kormány a már régebben bérbevett kereskedelmi gőzösöket ágyukkal és ideiglenes védőpáncélokkal látta el és csapatszállításra,
postára és felderitő szolgálatra alkalmazta
a Tripolisz és Szicília közötti vizeken.
Ütközet Benghazinál.

Konstantinápolyból
jelentik: A török és
arab egyesült sereg Benghaziban megakadályozta áz olaszok partraszállását. Két órányira Benghazitól az olasz hadihajók csapatokat küldtek a szárazföldre. Az olasz haderő Sairinál akart kiszállani, de a törökök
visszakergették.
A kijátszott nagyvezir.

Londonból

j e l e n t i k : A Daily

Telegraph

mai

száma feltűnést keltő leleplezést közöl arról,
hogy milyen ügyetlenül és könnyelműen viselkedett a német diplomácia a török fővárosban a liáboru kitörése előtt. Hakki pasa
nagyvezir feltétlenül megbízott Marschall
báró német nagykövetben s vakon követte
tanácsait. Marscliall báró mindig azt hajtogatta, hogy Olaszország nem fogja fegyverre vinni a konfliktust s megnyugtatta Hakki
pasát, hogy Tripolisz miatt még csak egy
gyalogezredet

sem fog

mozgósítani

Olaszor-

szág. Igy történt aztán, liogy Hakki pasa
semmiféle készületet nem tett s az északafrikai tartomány úgyszólván védtelen maradt.
A német diplomácia szégyenletesen kompromittálta magát s ennek tudható be, hogy
Said pasa szakitott a német befolyással s
most egyedül a francia nagykövetre hallgat.
Fenyeget az olasz sajtó.

Milánóból

jelentik: A Corriere

della

Sera

kézre került, Hassuna pasa polgármester átpártolt hozzájuk s jutalmul Caneva tábornok
őt nevezte ki Tripolisz helyettes kormányzójává. A herceg fia az elmenekült török
helyőrséggel maradt. Hassuna pasá levelet
küldött fiának, liogy térjen vissza, mert különben ő maga fogja szivében megforgatni
a tőrt, ha az olasz sereg bekeriti a törököket. Ismail bey akkor azt felelte atyjának,
hogy megtagadja őt, mert áruló lett és ha
a törökök visszaveszik Tripoliszt, ő lovának
farkára köti atyját s ugy fogja végighurcolni
a városon.
Bekerített olaszok.

Berlinből
jelentik: Benghaziból jelentés érkezett Konstantinápolyba, hogy az olaszok
tegnap két órányira a várostól csapatokat
akartak partraszállitani a hadihajók ágyúinak fedezete alatt. Sakir bey vezetése mellett a törökök az araboktól támogatva, megtámadták az olaszokat s kényszeritették
őket, hogy visszatérjenek a hadihajókra. A
törökök olyan biztos hatással ágyúzták az
olasz flottát, hogy az kénytelen volt meszsze eltávozni a parttól. A Benghaziban levő
olaszok halálos fenyegetéssel kényszeritették tisztjeiket, hogy vigyék őket vissza a
hadihajókra. Benghazit rnost bekerítve tartja
az egyesült török és arab sereg, amelynek
két vezére Jussuf Setven képviselő és Murát
mutessarif. Enver bey vezeti a hadi operációkat, s az ő terve szerint kerítették be a
törökök a várost.
Tripoliszt

Londonból
jelentik: Tegnap általános támadást intéztek a törökök Tripolisz ellen.
Massirit ágyúzták Ainzarából, de ágyúik
nem sok kárt tettek, mert 3500 lépésre voltak
beigazitva. Bumeliana és Nezra között, a
mely terület október 26-ika óta a törökök
hatalmában van, éjszakának idején az olasz
hadihajók fényszórói működtek, de nem fedeztek föl ellenséget. Az olasz ágyuütegek
szakadatlanul bömbölnek. Szerdán Caneva
tábornok levelet küldött Carába a török parancsnoknak, de hogy mit irt neki, nem lehet
tudni. Tripolisz előtt az.egyesült török és
arab sereg 12—14.000 főnyi, mig a városban húszezer olasz katona van.

vezetőhelyen cikket közöl Tőrre képviselőtől,
aki az afrikai hadjárt céljait fejtegeti s arra
a következtetésre jut, hogy Olaszország
kényszeríteni fogja Törökországot a békére,
mert olyan eszközei vannak rá, hogy Törökország nem térhet ki előlük.
Az olasz nagykövet Aehrenthalnál.

Bécsből
jelentik: Avarna
herceg, Olaszország bécsi nagykövete tegnap délután meglátogatta gróf Aehrenthal
közös külügyminisztert és több mint két óra hosszat tanácskozott vele. Ez a látogatás nagy feltűnést
keltett diplomáciai körökben, mert kétségtelenül a tripoliszi háborúval van összeköttetésben. A Vaterland
ma reggeli száma azt
irja, hogy az olasz kormány, tekintettel a
Tripoliszban felmerült váratlan nehézségekre, hajlandó a béketárgyalásokra és közvetí-

tésre szólította fel az osztrák
ügyi
kormányt.

és magyar

kül-

Ezt a jelentést kiegésziti a Berliner
Tageblattnak
következő konstantinápolyi távirata:
„Itteni diplomáciai körökben elterjedt hirek szerint a hatalmak most már elérkezettnek látják az időt arra, hogy a közvetités
munkáját ismét megkezdjék."
Áruló apa és a fia.

Parisból jelentik: A" Le Journal
hirt kapott Tripoliszból, hogy török katonák meggyilkolták Ismail bey lovaskapitányt, aki nem
más, mint az áruló Karamanli
hercegnek,
Hassuna pasának fia, akit Tripoliszban az
arabok öltek meg. A török katonák meggyanúsították Ismail beyt, hogy valahányszor
támadásra készültek az erődök ellen, mindig
előzetesen értesítette az olaszokat s nem sikerült a meglepetés. Mikor Tripolisz olasz

ostromolják.

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

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

Egy színész emlékbeszéde,
(Saját
tudósítónktól.)
Elmúlt immár a halottak napja. Egy szomorú jelentőségű napon ismét tul vagyunk. Kiki lerótta a kegyelet adóját.
A szegedi színészek is kivették részüket a
gyászos emlékezésből. Nem érdektelen néhány szóval méltatni ezt a kegyeletes
tényt,
melynek előkészületei ilyenformán történtek.
Társulati gyűlésen, Almássy
Endre igazgató beszél: Tisztelt Uraim! Minden esztendőben — halottak napján megemlékezünk a
szegedi színművészet elhunyt jeleseiről. Kimegyünk a temetőbe, koszorút helyezünk
jobb létre szenderült nagynevű kartársaink
sirjánál, s néhány szóval méltatni fogjuk
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azok érdemeit. Tisztelt uraim! Kiosztom a
szerepeket. Makó
Lajos sírjánál A. ur fog
beszélni. Csóka
Sándor sírjánál B. ur, Kükemezey
Vilma sírjánál C., Csajághy
Ferenc
sírjánál D., Éltető
Gyula sírjánál E., Mosonyi Gyulánál pedig F. ur.
Így történt, hogy a régi világ, a régi színjátszó modor egyik nagytehetségű, rég sirbaszált művésze: Éltető
Gyula sírjánál E. ut
volt emlékbeszédet mondandó. Ez az E. ur
a jelen esetben Zátony
Kálmán a szegedi
szinház ifjú hősszerelmese volt. Kiosztották
neki a szerepet, — de íratlanul. Zátony
pedig annyit tudott Éltető
Gyuláról, mint a
mennvit Éltető tudott Záíonvrói. Ez az ismerethiányt Zátony ugy akarta pótolni, hogy
egy öreg szegedi kóristát kérdezett meg
nagy bizalmasan:
— Te. mondd csak ki volt az az Éltető?
Az egy nagy nimolista volt. A mai színtársulat tagjai között sok rossz színész van, de
olyan rossz egy sincs. Én is nagyobb színművész vagyok, mint az volt.
Igy kitűnően megismerve Éltető
Gyula érdemeit, Zátony
Kálmán a következő emléke,
beszédet mondotta Éltető
sirjánál:
— Örezsem!

E l j ö t t ü n k , mert

a direktor

föl-

ültetett a villamosra. Koszorút is hoztunk neked. Az

árát

már

levonta

tőlünk

Czecz

Ka-

rola javára. Örezsem, én nem ismertelek, de
azt mondják a kollégáim, liogy nagy pitiáner
voltál. Mint színész nagyon fiatal. Ilyen fiatal. Nekem semmi közöm alihoz, hogy milyen színész voltál, de mint ember sajnállak,
élhettél volna még egy pár hónapot. Azt is
mondták, hogy szeretted a bort. É l j soká! Én
is szerettem. H a nem ittál volna annyit, még
most is itt lehetnél közöttünk. Igaz, hogy
szerződés nélkül, mert ma már a régi iskola
l e j á r t , csak a moderneké

a jövő.

Éljenek

a

modernek! Szervusz Örezsem!
Eddig van. Igy mondá gyönyörű emlékbeszédében Zátony
Kálmán, a szegedi szinház
oszlopos tagja, hősszerelmese. Aki halotti
beszédében uj csapáson halad, kijelenti arról
a megholtról, hogy nagy
pitiáner
volt, ilyen

fiatal,

szeretted

a bort,

örezsem,

szervusz.

Igy mondá Zátony Kálmán halotti beszédében, igen, igy mondá. — de azért a beszéde
méltatásától elállunk.
* Vigli Ferenc

kiállítása.

Vigh

Fe-

renc szobrász és felesége Chevalier
Antónia
festőmüvésznő kollektív kiállítást akarnak
rendezni legújabb müveikből november közepén. Vighék a szegedi városi tanácstól a kultúrpalota egyik termének átengedését kérik.
A mű vészpárt a kiállítás rendezésében a Szegedi Képzőművészeti Egyesület anyagilag is
támogatja.
* Uj színház Debrecenben. Debrecen város jog- és pénzügyi bizottsága legközelebbi
ülésén fogja tárgyalni a mérnöki hivatal
azon javaslatát, hogy a város 10.ÖÖ0 korona
pályadíj kitűzése mellett hirdessen országos
pályázatot egy u j szinház létesítésének, vagy
a régi szinház átalakításának terveire.
* D e á k Ferenc szobra. Deák Ferencnek
tudvalevően Szegeden szobrot állítanak.
A
szobrot a Széchényi-téren, a törvényszékkel
szemben lévő parktükörben állítják föl. A
szobor készítője Zala György
szobrászművész ma arról értesítette a polgármestert,
hogy a szobor készül, sőt az alapzat terve
már kész is. A mester elküldte ezt a tervet
Szegedre, ahol Lázár György dr. polgármester intézkedik, hogy az alapzatot elkészítsék.
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Három hét alatt
Szegedtől Makóig.
—

Fiebinger «mérnök» kalandjai.

—

(Saját tudósitónktól.)
Ezelőtt három héttel Szegeden járt egy Fiebinger Imre nevü
turista, aki a szegedi újságíróknak elmondotta, hogy gépészmérnök, aki Svájcban tanult, itt liozta össze a sors két milliomos ke.reskedővel, akikkel fogadást kötött, hogy tizenkét év alatt bejárja a világot és ez idő
alatt 84,000 kilométrenyi utat tesz meg. 1904
december 16-ika óta a következő helyeken
volt: Berlin, Kjöbenhavn, Stockholm, St.Petersburg, Moskau, Tomsk, Irkuczk, Mukden, Dalny, Port-Arthur, Tienchin, Athén,
Konstantinápoly, Teherán, Bagdad, Jeruzsálem, Kairó, Tripoíisz, Tunis, Algir, Tanger,
Gibraltár, Lisboa, Madrid, Páris, Messina,
Nápoly, Róma, Budapest.
Bejárta Afrikát, Ázsiát és Európát. Afrikában nem egy súlyos megpróbáltatáson
kellett keresztül esnie. Messinába éppen a
földrengés

idejére

érkezett.

Végigment

az

afrikai sivatagon, ahol irtózatos küzdelmeken ment át. A sivatag vadjai nem egyszer
támadták meg és csak ugy tudott megmenekülni, liogy a kenyérfákra kúszott föl és az
éjszakákat is ott virrasztotta keresztül. Első
időben sokat szenvedett az éghajlat miatt és
igy Pekingben sárga lázba esett. Elment
Pien-tschinbe, hajóra akart szállni, de csak
oly feltétellel vették föl, ha a bajó-gépészt,
aki éppen akkor meghalt, helyettesíti. Ezért
ajánlottak neki kétszáz frank havi fizetést,
amit Fiebinger el is fogadott.
Ezeket mondotta el a sovány és lerongyolódott turista. A szegedi lapok másnapra
megírták a gépészmérnök hőstetteit, a gépészmérnök összeszedett néhány koronát és
eltűnt. Senki sem kérdezte, hogy hova tünt
el Fiebinger, senki sem törődött az elvitt koronákkal, pedig nagyon jó lett volna utánanézni a dolognak, mert ez a világkörüli utazó sokkal érdekesebb ember, mint hinnénk.
Fiebinger két napig tartózkodott Szegeden, de ez a két nap éppen elég volt arra,
liogy Fiebinger ur veséjébe lássunk. Már az
első napon gyanús volt ez a vakmerő globetretter. Sőt sokkal több volt, mint gyanú, de
futni engedtük, mert nem voltak kezeink között pozitív adatok. Megvártuk, mig lesznek
és várakozásunkban nem is csalatkoztunk.
Fiebinger Szegeden azzal a dajkamesével
állott elő, liogy ő naponként hatvan kilométert gyalogol és Szegedről Kolozsvárra, onnan pedig Romániába megy. Azóta már elmúlt három liét és Fiebinger, a kitűnő gyalogló még csak Makóra ért. H á r o m bét alatt
Szegedről Makóig. Ez csodálatos és hihetetlen. I g y nem fogja Fiebinger megnyerni a
nagy fogadást, amit a milliomosokkal kötött, mert igy 3473 év alatt sem gyalogolja
körül a világot. De Fiebingernek nem is ez
a célja. Ezt már elárulta Szegeden való tartózkodása alkalmával is, mert olyan primitív földrajzi és nyelvismerettel rendelkezik,
hogy egy liat éve gyalogló világjárónál ez
abszurdum. Fiebinger csak magyarul beszél,
de a magyar nyelvet is töri, mert sokkalta
müveitebben szeretne beszélni, mint tud és
ez groteszkké, nevetségessé teszi.
Fiebinger

sohasem

járt

külföldön.

A k i ve-

le csak egy félóráig is beszél, az azonnal észreveszi ezt. Bárgyú dajkamesékkel áll elő
és még véletlenül sem mond el komolyabb
megfigyeléseket, amit intelligens gépészmér-

nök ember létére elvárna tőle az ember. Vitéz H á r i János jut eszünkbe, ha beszélni halljuk. Mikor Messinában járt, éppen akkor
földrengés volt ott. A Szaharát átgyalogolta
és pusztító fenevadakkal harcolt. Párisról
(fsak azt tudja, hogy ott fránya franciák
Iáknak. Tripoliszban bábom van és ő sok
szolgálatot tett az olasz hadseregnek.
Nápolyban szépen süt a nap és a narancsok
lógnak a fákon.
Ezek és eliez hasonló megfigyelései vannak Fiebingernek, akiről most a Makói Hírláp is ódát zeng és jól sikerült fényképét
közli. Fiebinger a megfigyelések analfabétája. már akkor mesélni kezd, mikor gépészmérnöknek adja ki magát. A mérnöki tudományhoz annyit ért, mint tyúk az abc-éhez.
Mert, ba gépészmérnök lenne, elsősorban értené a mesterségét, másodsorban pedig magával hordaná az okmányait és a külföldi
útját igazoló iratait. Ezek az irások csak a
holdban léteznek. A ravasz világjáró ezt a
hiányt ngy pótolta, hogy a magyar falvakban lestainbilozott könyvére bizonyság jeléül
ráírta I I I . könyv. Hiszi, aki hiszi, de m i nem
hisszük, mert nem is hihetjük.
Fiebingernek ezzel a kis szélhámossággal
az a célja, ami a többi daristának. A közönség
jóhiszeműségéből

vagyont

akar

kovácsolni

Kellemes szórakozást talál

A "NEWYORK"
NAGYKÁVÉHÁZBAN.

Naponta mozgófénykép újdonságok felvételei
kerülnek bemutatásra.
Színházi vacsora.
M Ű S O R :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Piramis hegyek Egyiptomban, látványosság
A szemtelen 14, humoros
A nyaklánc ügye, detektivtörténet
Ninike babái, életkép
A paraszt Don Jüan, komikus
Biroteu császár, történeti dráma
Az amerikai gróf, komikus
A „Démon" érdekfeszítő kém dráma
P A L K O V I T S A N D O R , kávés

Legnagyobb választék mindennemű terem- és
futószőnyegek, tüll, csipke és szövetfüggönyök,
teritők, paplanok, vas- és rézbutorok stb., stb.
Közvetlen behozatalu eredeti

Perzsa és Smyrria
SZÖNYEttEk fe:

Hitelképeseknek kedvező
fizetési feltételek mellett.
2236

Haas Fülöp és Fiai
szőnyeg, bútorszövet

és ágynemű

és

jól akar élnj. Hogy nem a világot akarja körüljárni, az faktum. Szegedtől Makó
nincs
olyan messze, mint Makótól Jeruzsálem és
Fiebinger mégis három hét alatt tette meg
ezt a rövid utat. A napnál is világosabb, liogy
ez nem tiszta üzlet. Különben is Fiebinger
Imre még csak szélhámosnak sem zseniális.
Legjobban bizonyítja ezt az a két epizód, ami
Szegeden játszódott le:
Fiebinger Szegeden panaszkodott, hogy
nincs pénze. A jószívű emberek szórták a sovány ember asztalára a koronákat és Fiebinger örült,, hogy két-három hétre lesz mit
ennie és könnyebben birja megtenni a nehéz
utat. Gyűltek a koronák és valaki éjjel öt
üveg pezsgőt ivott meg egy éjjeli kávéházban
egy kaszirnő barátságos társaságában. Ez a
valaki Fiebinger volt.
A másik eset az sokkal jellemzőbb. Fiebinger egy levelet hagyott az utazókönyvében,
a levélre szórói-szóra nem emlékszem, de körülbelül ez állott benne: Imriském, vigyázz az
egészségedre és nyírasd le hajadat, mert a
feketebogarak megint megszaporodnak benne.
A telket megvettük, gyere, látogass meg bennünketés azután mehetsz tovább. Csókol
N. N.
Ennyit Fiebinger Imréről. A hírlapok és a
hatóságok figyelmébe ajánljuk a merész és
tudós globetrottert. Aki három hét alatt
csak Szegedről Makóig tud gyalogolni, az nem
világgyalogló, hanem darista.

gyárosoknál
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Hálái az Iskolában.
- Mi történt a szegedi főreálban? —
(Saját tudósítónktól.) A zörgős csontú kaszás váratlanul belátogatott egy szegedi iskola padjai közé és lialványarcu, vézna fiúcskát magával vitt oda, ahol a jóakaratú tanári dorgálás helyett néma csönd honol. A
szegedi főreáliskolában pénteken délelőtt kilenc órakor a negyedik osztályban történelem volt. Zimer Károly kinyitotta a noteszét
és kihívta felelni Nedelkov Mihály negyedik a) osztályú tanulót. Nedelkov bátran kiállott a katedra elé és ujjával mutatta Magyarország térképén a Bocskay-háboruk színhelyét. A zörgős csontú halál beosont a tanterembe és a felelő fin egy jajszó nélkül a
földre zuhant.
A tanár lerohant a katedráról, megragadta a szerencsétlen fin kezét és élesztgetni próbálta. Semmi sem használt. A fiu már halott volt. A barátai, a tanuló testvérei ijedten tódultak ki a padokból és könnyes szemekkel nézték a mozdulatlan fiut. A megrémült gyermekek mozdulni sem tudtak a
helyükről, halálos csend uralkodott a terenben, ahol néhány perccel ezelőtt a halál
csontos ökle sújtott le egy ártatlan tanulóra.

Zimer Károly tanár tért legelőször magához. Telefonált a mentőkért és orvosért. Az
orvos sem tudott már segiteni és csak azt
tudta megállapítani, hogy a fiut szivszélhüdés ölte meg.
Munkatársunk a szerencsétlenség után elment a szegedi főreáliskolába és a tragikus
szerencsétlenségről a következőket tudta
meg:
Pénteken délelőtt kilenc órakor Zimer Károly történelemtanár kezdte meg történetóráját a reáliskola negyedik a) osztályában.
Alig foglalta el helyét a katedrán, elővette
noteszát és kihivta Nedelkov Mihályt, az
osztály jó elemenetelü tanulóját. A kihivott
tanuló kiment padjából a katedra mellé, a
hol a falon térkép is van. Ott kellett elmondani a föladott leckét: Bocskay István erdélyi fejedelem háborúit.
Nedelkov Mihály alig kezdett bele a leckébe, ingadozó léptekkel megindult a katedra felé, a tanár felé fordult, merően ránézett néhány másodpercig, azután a katedra
dobogójára bukott.
A tanár fölemelte a leszédült fiut. Azt hitte, hogy csak ájulásról van szó. A padokból
előrohanó tanulók segitségével felbontotta
ruháit, vizzel kezdték locsolni, de Nedelkov
Mihályt nem sikerült életre tériteni. Hétnyolc másodpercig vergődhetett a szerencsétlen fiu és azután meghalt.
Megjelent a helyszínen Borbola Jenő dr.
osztályjegyző Bózsó rendőrbiztossal és jegyzőkönyvet vett fel az esetről. Értesítették a tragikus véget ért tanuló apját is.
A tanároknak az a véleményük a tragédiáról, hogy Nedelkov Mihály felhevült állapotban ment a történelem órára, mert az
óra előtt fotbalozott és nagyon kifáradt. Nedelkovnak pedig az iskola orvos már többizben megtiltotta, hogy fothalozzon, mert a
fiu szívbajos volt.

A mentők a holttestet elszállították a szülei
lakására. A szerencsétlenül járt fiut nem fogják felboncolni, hanem a boncolás mellőzésével szombaton délután temetik el.

NAPI HÍREK
Orosz álmenekültek.
(Saját
tudósítónktól.)
Magyarország hemzseg a könyöradománygyüjtőktől. Nincs
olyan város vagy falu, ahol a legrövidebb
időközökben föl ne bukkanna a könyöradománygyüjtö tipikus alakja. Legtöbbnyire lerongyolódva, szánalmas ábrázattal házalnak
a könyörület filléreiért. Az orosz program
óta a könyöradománygyüjtők társaságában
divatba jött az „orosz-zsidó
menekült"
maszkja. Uton-utfélen találkozunk pájeszos,
csizmás-kaftános emberekkel, akik könyvecskét szorongatnak az ujjaik között. Ezek
az úgynevezett orosz-zsidó menekültek. A
hangjukból, beszédjükből kiárad a szenvedés
nyomasztó melegsége. Akadhat
közülök
olyan is, akit tényleg a halálfélelem üldözött
ki Oroszországból. A közönség azonban már
elvesztette a bizalmát a könyöradománygyiijtőkkel szemben. A legtöbb esetben kiderült, hogy szélhámosok a „menekültek", akik
erre az alapra bazirozzák az életüket.
A napokban Szabadkán
lepleztek le ilyen
szélhámosokat. Három orosz népviseletü ember ütött tanyát a városban. Nádler
Izráei,
Silberberg
Albert és Silberberg
Ábrahám:
ezek alkották a triumvirátust. Mielőtt a rendőrségtől engedélyt kértek volna a könyöradománygyüjtésre, ajánlólevelet szereztek a
rabbitól. A rendőrség azonban gyanakodott.
Át vizsgáltatta az iratokat és ugy találta,
hogy az oroszok dolga nincs egészen rendjén. Vallatóra fogták őket. Kiderült, hogy
Silberberg Albert hamis néven szerepelt, Fogéi Dávid a. valódi neve. Bevallotta, hogy
orosz menekült, hanem falusi kántor. Négy
nappal ezelőtt ismerkedett meg a társasággal. A másik két könyöradománygyüjtő
tényleg orosz származású, Nádler Izraelt
azonban egy évvel ezelőtt kitiltották az ország területéről.
E meglepő fölfedezés után tüzetesen átvizsgálták az iratait. Egy postatakarékpénztári betétkönyve is volt, amelynek a lapjaiból egy enyveshát fénykép hullott ki. Ebben
az arcképben Heimlicht
Hermant, a kemecsei zsidó kántor fiát ismerték föl. Heimlicht
szintén könyöradománygyüjtő volt. Siketnémát miméit, ugy csapta be az embereket.
Volt egy társa, Hauszman
Májer, akit csalásokon is tettenértek.
Egész szövetkezet
hálózza be tehát az országot. Csak a legritkább esetekben sikerül
rajtuk ütni. Abban az esetben is olcsón megszabadulnak, alig néhány napot ülnek tiltott
könyöradománygytijtésért.
A
szabadkai
rendőrség nyolc-nyolc
napi fogházra
itélte a
szélhámosokat.
Ezzel azonban nem javul a helyzet. A szélhámosok folytatják ott, ahol elhagyták, sőt
még ujabb karaván is bevándorol. Erélyes
intézkedéssel rendezni kellene már végre ezt
az ügyet. Zsarolják a hiszékeny közönséget
és emellett gyanút ébresztenek az iránt is,
aki pedig méltó a könyörület kegyeibe.
— Uj orvosdoktor. Szombaton avatják
Ötvös Ervint Budapesten orvosdoktorrá. Tanulmánvainak egy részét külföldön töltötte,
ahol hallgatta Strumpelt és Ziehent, a világhírű ideggyógyászokat, ö maga is ezzel a
szakmával szándékozik kizárólag foglalkoz-
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ni. utvös Ervin dr fia Goldschidt
György dr
tiszteletbeli kórházi főorvosnak, aki a jövő
év elején üli 40 éves orvosi működésének jubileumát.
— A v i l á g í t á s fejlesztése. Szeged város és a gázgyár között megindult tárgyalások során — mint azt megirtuk — a gyár
hatvannégyezer koronát kért a gázvilágítás
olyan mértékű kifejlesztéséért, hogy az
egész város területét gázlámpákkal látják el,
A város a tárgyalások során megkérdezte
azt is, hogy ennek az összegnek keretein belül hajlandó-e a gyár az Auer-égőket
Inimú/z-égőkkel kicserélni. A vállalat erre
nem mutat hajlandóságot. A tárgyalásokat
azért folytatják, mert a vállalatnak vannak
kettős Inwerth-égői is.
— Ferrer-körb®!. A szegedi Ferrer-kör
mint tudvalevő több előadás tartását vette
föl programmjába. A legközelebbi előadás
november 12-én lesz a városháza közgyűlési
termében.
— Az ujjszegedi internálna. A belügyminiszter értesítette a várost, hogy jóváhagyta
azt a közgyűlési határozatot, amelylyel az
uj szegedi szerb internátus részére ingyen telket és kétszázezer darab téglát ajánlott föl.
Igy most már semmi akadálya sincs annak,
hogy fehértemplomi vagyonközösségből alakult szerb bánsági vagyonközösség internátusát fölépíthesse, annál is inkább, mert a
mérnökség már dolgozik is az internátus tervén.
N é m e t o r s z á g és A n g l i a . Londonhói
jelentik: A Mansion-Houseban csütörtökön
gyűlés volt, amelyben a lordmajor a következő nyilatkozatot terjesztette elő:
— A gyűlés kifejezésre akarja juttatni a
Németországgal való félreértések megszüntetésére irányuló és egész Nagy-Britanniában észlelhető óhajt és biztosítani akarja a
német népet arról, hogy Nagy-Britanniának
egyetlen felelős testülete sem óhajtja elvitatni és ellenségesen felfogni Németország
azon igényét, hogy részét kivegye a nemzetközi kérdések elintézésében vagy gyarmatbirtokot szerezzen. A lordmajor a következőket fejtette ki: Biztosítani kívánjuk németországi barátainkat arról, hogy nem a brit
közönség nagy tömege, hanem csak kisszámú lármás sovinista táplálja ezt az ellenséges érzületet. A mi kötelességünk, — mint a
canterburyi érsek kifejezte magát, — immunizáljuk magunkat e politikai moszkitók szúrásai ellen egymásnak fokozottabb megismerése által. Ez arra indit, hogy az első rezolució kiegészítésére még a következőt terjesztem elő: A gyűlés szükségesnek tartja,
hogy lépések tétessenek Németországgal
való barátságos viszonyunk erősítésére és
fejlesztésére. A vvülés e cél elérésének gyakorlati eszközéül azt ajánlja, hogv 1913. évben Londonban angol-német kiállítás rendeztessék, amely célért való munkálkodásra külön bizottság küldendő ki.
— K o l e r a T o r o n t á l m e g y é b e n . Nagybecskerek város polgármestere arról értesítette Lázár
György dr polgármestert, hogy
Nagybecskerek koleramentes. Az érfesités
következtében a hatóság a torontáli határt
föl akarta oldani a zár alól, de közben távirat érkezett a torontáli alispántól, hogy a
megyében, Felsőaradiban
ujabb
kolerameg-

betegedés

történt.

— Rendben vannak az anyakönyvek. A
A polgármester Tóth Mihály dr. tb. tanácsos megvizsgálták a szegedi alsóközpontt
anyakönyvi hivatal könyveit. Mindent rendben találtak.
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— Az U n i ó h a j ó h a d a . Newyorkból
jelentik: Taft elnök pénteken szemlét tartott a
Hudsonon összegyűlt 98 hadihajó felett és
beszédében többek között ezeket mondotta:
— Mindenkinek el kell ismerni flottánk
harcképességét és legénységünk képzettségének magas fokát. Még kellő számú torpedózuzóra
van szükségünk,
melyekből
négynek kellene jutni minden csatahajóra. A
többi nemzetek a csatahajókon kivül még
nagy sebességű hatalmas cirkálókat is építe-

nek. Az Egyesült-Államok
flottáját
hasonlóképen kellene kifejleszteni.
Ha a flottát nem
tartjuk a harcképesség
legmagasabb
fokán,
ugy minden ráfordított
költség felesleges pazarlás
marad.
— Az újszeged! munkáslakások. Pénteken tanácsülés volt, amelyen a közgyűlésre
póttárgyként bekerülő ügyek kerültek megvitatás alá. A tanácsülésnek egyik legérdekesebb tárgya volt az a beadvány, amelyben
a Magyar Kender- és Len ipar Részvénytársaság telepe kibővítésére és munkáslakások
épitésére területet kért a várostól. A gyár,
amint már megirtuk, a telepe kibővítésére
szükséges területért fizet, ellenben munkáslakásokhoz szükséges területet ingyen kéri.
A tanács elhatározta, hogy a kérdés póttárgyként viszi he az októberi közgyűlésbe
és ezt a polgármester pénteken délután he
is jelentette. Most már nem valószinii. hogy
nagyobb érdeklődés lesz a kérdés tárgyalása
körül, mert az ügy átment már a pénzügyi
és gyáripari bizottságok és a tanács retortáin, átment már a kérdés ugy, hogy ennek
a közgyűlésnek nem is lesz egyéb tárgya,
mint a harminc nap múlva tartandó közgyűlés tárgysorozatára a kérdést kitűzni.
— Hírek

a

gazdasági

egyesületből.

A

van. Follrath alkapitány kiküldte Molnárt
a kórházba, miután előzőleg telefonon intézkedett, hogy vizsgálják meg. Molnár el is
indult a kórházba, útközben azonban a Rigóutcában annyira elővették a fájdalmai, hogy
összeesett. Telefonoztak a mentőkért, akik
mikor meghallották, liogy a beteg a gyomrát
és hasát fájlalja, nem mertek hozzányúlni,
attól tartván, liogy tényleg kolerabeteg.
Follráth alkapitány intézkedésére a beteget
visszavitték a rendőrségre, aliol egy elkülönített szobába fektették le. Rex Izsó dr. kerületi orvos megvizsgálta a beteget s határozottan konstatálta, hogy Molnár nem kolerás. Intézkedésére azután a közkórházba
vitték, ahol szintén megvizsgálták és szintén megállapították, liogy nem kolerás. Molnárt rendes orvosi kezelésben és ápolásban
részesitik, bizonyságául annak, hogy egyáltalán nincs ragályos betegsége.
— A k í n a i d i á k l e ó n y becsülete. Pétervárról
jelentik: Van Yu, egy bájos kinai
diákleány bünpörét tárgyalta ma a törvényszék a finnországi Divinezben. A tárgyalást
már egy izben elhalasztották, mert ujabb tanukat kellett megidézni, köztük egy kinai
herceget is. A vádirat szerint Van Yu agyonlőtt egy Tankhan
nevü lovassági katonai
akadémiai hallgatót, aki éjszakának idején
rátörte hálószobájának ajtaját. A törvényszék most felmentő
ítéletet hozott, mert bebizonyitottnak vette, hogy Van Yu női becsületét védelmezte.
— I p a r o s o k és g y á r i p a r o s o k

figyelmébe.

A szegedi kereskedelmi és iparkamara a kereskedelemügyi miniszter urnák a női alkal-
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— Az illetékesség. Rég irta!-, meg ennél
humorosabb mesét. Árról szól, liogy milyen
fontos az életben valakinek az illetősége. Pedig Budapestnek majdnem egymillió lakosa
közül legalább félmillió nem tudja, hová illető.
Egy nyolcvanegy éves öreg asszony jelent
meg a mult hetek valamelyikén az elöljáróságnál.
Evek óta szomorú özvegységben van, hát
egy kis segélyt kér.
— Adunk, adunk, — mondták jóságosan az
elöljáróságnál — de csak ugy, ha idevaló illetőségű.
És ennek bizonyítékáért elküldték a rendőrségre. Ott is jóságosan beszéltek az agg matrónával.
— Adunk, adunk illetőségi bizonyítványt
— mondták — de előbb azt kell tudnunk, hogy
ide való illetőségii-e? Hát hol született?
— Itt születtem Pesten nyolcvannégy év
előtt.
— Kezd a dolog kedvező lenni magára —
szólt gyengéden a rendőrfogalmazó. — Na
és lakott-e valahol máshol is?
— Nem én; soha! Nyolcvannégy éven át
csakis Pesten éltem.
— Kitűnően áll az ügy, néni — mondta jóságosan a fogalmazó. — Aztán volt-e férje?
— Volt. Az isten nyugosztalja szegényt.
Együtt éltem vele ötvenhárom esztendeig,
aztán meghalt.
— A férje hol született?
— Sterzingben született, Tirolban. De már
két éves korában idekerült és azontúl mindig
itt élt.
— Na, öreg néni, akkor maga nem is ide
való illetőségű, hanem sterzingi. Nem adunk
illetőségi bizonyítványt. Hanem, mivel koldulni mert, hát eltoloncoljuk az illetőségi helyére.
Ezzel a nyolcvannégy esztendős nőt vonatra ültették és eltoloncolták . . . Persze útközben meghalt.
Ez az egész. Elég humoros.

szegedi gazdasági egyesület november 12-én
Röszkén, november 19-én Mórahalmán, no- mazottak éjjeli munkája
ügyében
kiadandó
vember 26-án Röszkén és Felsőtanyán, de- rendelet előkészítéséül most gyűjti össze
cember 3-án Feketeszélen, december 10-én azokat az adatokat, amelyek e rendelet kiboFeketeszélen, december 23-án Feketeszélen, csájtásánál figyelemre érdemesek. A kamara
— A s z e g c d i r e n d ő r s é g k r ó n i k á j a . Kozma
1912. január 7-én Mórahalmán, január 14-én
elnöksége ez uton is felhívja mindazokat a József gyári munkás a mult hónap végén
Mórahalmán. január 28-án Mórahalmán, feblakásadójától ellopott egy aranygyűrűt s naruár 2-án Zákányban, február 19-én Zákány- gyárakat és ipartelepeket, amelyek gyors gyobb értékű ruhaneműt, aztán megszökött.
ban rendez gazdasági előadásokat. Kosár- romlásnak alávetett anyagokat vagy fél- Az enyveskezü munkást Derekegyházán lekötő tanfolyamot a röszkei alosztály helyi- gyártmányokat dolgoznak fel, és amelyek- tartóztatták, mert ott is betört s lopást köségében november 12-től december 3-ig. a ben a gyártási müvelet tárgyául szolgáló vetett el. A derekegyházai csendőrség Kozfeketeszéli aloszály helyiségében december nyersanyag vagy félgyártmány másképen, mát átkísérteti a szegedi ügyészség fogházá3-tól 23-ig, a mórahalmi alosztály helyiségé- mint nőmunkásoknak éjjel való foglalkozá- ba. — Makóról pénteken reggel táviratot kaben január 2-től január 28-ig, a záknvi alsával a romlástól meg nem védhető, hogy pott a szegedi rendőrség, hogy ott az éjszaka betörők jártak az izraelita hitközség temosztály helyiségében január 28tól február
kívánságaikat, óhajaikat, javaslataikat mi- plomában. A templomban a nyitott ablakon
19-ig tartanak.
az keresztül másztak be a betörők. Felfeszítet— Orosz g a b o n a l i a j j ó k f e l t a r t ó z t a t á s a . előbb közöljék a kamarával, hogy igy
ték a perselyeket, ahonnan 60 korona készérdekeltség
minden
óhaja
figyelembe
vehető
Budapestről
jelentik: A budapesti tőzsdére
pénzt vittek el. Többet nem találtak. A szelegyen.
pénteken táviratok érkeztek, hogy Törökorgedi rendőrség is nyomoz a tettesek után. —
szág nem engedi át a Dardanellákon az orosz
— E t e l k a holtteste. A szegedi rendőr- A kerekegyházi csendőrség ma reggel táviragabonahajókat, melyek középtengeri és óce- ség utászkatonákkal kerestette a Vértóba
tozott Szegedre, liogy Kozma József szegedi
áni rendeltetéssel indultak el. A hírt még
fult Baráth
Etelka holttestét. A katonák csü- gyári munkást Kerekegyházán betöréses lonem erősítették meg hivatalosan. Két héttel
törtökön este mégis találták a foszlásnak in- pás miatt letartóztatták. Információt kérnek
ezelőtt diplomáciai lépések indultak meg az
dul holttestet, amelyet a belvárosi temető az előéletéről. A szegedi rendőrség meg is
iránt, hogy Törökország engedje át a gabohullaházába szállítottak. A kis leány testét küldte azonnal az értesítést Kozma Józsefnaszállitó hajókat és a közbelépés eredmé- | fe iboncolták és pénteken délután eltemették
ről. Megállapították, hogy körözés alatt álló
nyeként a porta megjelölte azokat a kikoto- | a b e ] v á r o s i t e m e t ö b e .
ember. Betörésért már számtalanszor volt
büntetve. Legutóbb ez év október 29-én megket. a m e l y e k b ő l é r k e z ő b a j o k a t átengedi a f
_ s 6 s a v a t t v „ t t . Pintér Lajos szegedi bor.
szökött Szegedről. A bűne az volt, hogy HorDardanellákon. A mai hir tehát azt jelenti, b é l s é d p é n t e k e n délelőtt öngyilkos szánváth Lajos lakásadójától ellopott egy aranyhogv Törökország nem tartja be a nagyha;,,„„„,„
A
dókkal sósavat ivott. Állapota súlyos, de gyűrűt, több felső- és alsóruhát és egy takatalmaknak tett igéretét.
Kolerartadalom
Szegeden. Nagy nem életveszélyes. A kórházba szállították. rékpénztári könyvet, Pap Lajos munkástársától pedig ezüst órát lopott. A rendőrség inriadalmat keltett ma a városban egy kolera- Kihallgatni még nem sikerült, de a házbeiek tézkedett, hogy Kozma Józsefet Szegedre
gyanus megbetegedés, amelyről azonban ma állítása szerint életuntságának oka remény- szállítsák.
már kiderült, hogy nem koleramegbetegedés. telen szerelem. Pintér állítólag szerelmes
— Uj kávékáz « Valéria-téren. A VaMolnár Géza szerelősegéd jelentkezett ma volt egy csinos varrólánykába, aki azonban
léria-téren,
az uj Bokor-palotában ma, szomdélután a rendőrségen, Follrath Gyula ügye- nem viszonozta érzelmeit. Az életunt borbély- baton este nyílik meg Elefánt J. kávéháza,
letes rendőrtisztviselő előtt, ahol arról pa- segédet a közkórházban ápolják és az orvo- a Valéria, kávéház. A díszesen berendezett uj
naszkodott, hogy beteg, s különösen a liasát sok véleménye szerint néhány nap múlva fel kávéházat a Szegeden jól ismert tulajdonos
szolid alapon kivánja vezetni és biztosítja
fájlalja s attól tart, liogy kolerabetegsége is gyógyul.

i villamos vasúti jegyekre hirdetéseket jutányos
árban fogad el a „Bélmagijarorsiág" kiadóhivatala.
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a közönséget a legpontosabb és legkifogástal/angbb kiszolgálásról. A kávéházban esténkint Farkas Feri kitűnő zenekara hangversenyez. A tulajdonos arra kéri a közönséget,
hogy új vállalkozásában támogassa.
— O l v a s ó i n k szives f i g y e l m é b e a j á n l j u k Moskovits hazai cipőgyár szegedi fiókját Kárász-utca 14., ahol cipő- és sárcipő
szükségletüket egységes, szabott árak mellett
teljes bizalommal és olcsón beszerezhetik. 2169

mint a pöstyéni iszapfürdő reklámján a sánta
ember! Ebben a lakásban nincs asztal, nincs
éjjeli szekrény, nincs rendes szekrény, ebben
a lakásban nincs lámpa, nincs szék, nincs
mosdó és a többek között magam is hiányozni fogok belőle. Ajánlom magam.

A színész lakást keres,

Megérkezett

—

Aktuális jelenet.

—

Istenem, istenem, már megint itt van, azaz
hogy már csak volt az elseje. A szabó, a suszter, pék és társaik. De ez az elseje különb
volt a többieknél. November elseje! Hisz
tetszik tudni, kérem, ez nemcsak szabó, suszter & Comp, hanem ráadásul még házbérnegyed, sőt költözködés is. Az ember az egy két
lábon járó, emlős és költözködő állat. Az ember tehát, mikor rájön, nagyobbrészt májusban és augusztusban, költözik. Azonban ezt
könnyű mondani, de nehéz megtenni. Mert
hová költözzék az ember, ha még a mosókonyhákat is „elegánsan bútorozott garzonszobának" adják ki s még arra is buknak az
emberek? Egy szinészbarátomat elkisértem
a nemes egyszerűséggel lakáskeresésnek elnevezett távgyalogláson. A lakáskeresés körülbelül a következőleg zajlott le:

A színész: Csókolom kezeit, kegyelmes aszszony!
A lakásadónő: Mind a kettőt csókolja meg.
A színész (mindkettőt csókolja): Itt van
kiadó lakás?
A lakásadónő: Eltalálta, fiatal ember. Tényleg. Itt lakott tavaly a Muzsafi ur is, a hősszerelmes.
A színész: És kivehetném . . .
A lakásadónő: Lehet róla csevegni.
A színész: Hát csevegjünk!
A lakásadónő: Hát itt van a szoba. Szellős,
tágas, modern berendezésű.
A színész (szomorúan): Hisz ez egy kamara!
A lakásadónő: Jól hallok? Azt mondta,
bogy kamara? Bár olyan szerencsém lenne
nekem, hogy ez nem kamara. Amikor József
főherceg tavaly itt volt oroszlánvadászaton,
direkt e?t a lakást akarta kivenni. Maga nem
tud mondani olyan előkelőséget, aki ne ebben
a .szobában lakott volna.
A színész: És mibe kerül?
A lakásadónő:
Ne ijedjen meg, nem lesz
nagyon drága. Az angol koronában levő gyémánt sokkal drágább. Magának olcsóbban
számítom, hát legyen 16 forint.
A színész: Tizenhat forint! H á t kefét ettem? Hiszen a párisi Rotschild is csak 10
forintos lakásba lakik.
A lakásadónő: Hát akkor fizessen maga is
10 forintot. Cipő pucolásért egy forintot, kiszolgálásért egy forintot, kapukulcsér egy
forintot, takarítónőnek egy forintot. Tehát
Összesen tizennégy koronát, azaz huszonnyolc
forintot.
A színész: (elkeseredetten.) Ezért a szobáért? Hiszen még ablak sincs rajta!
A lakásadónő: De nem lehetetlen, bogy
még lesz. Soha se tudjuk, hogy mit hoz a
jövő.
A Színész: És az ágy? Hiszen még a poloskák is összebeszéltek, hogy meg csipik azt a
szerencsétlen frátert, aki befekszik. H a rá
nézek a lepedőre, eszembe jut elhunyt öreg
anyám halotti drapériája. Ez az ágy biceg,

Uil

UH

Uj!

az Otthon-kávéházba Deák Ferenc-u. 28. sz., az elsőrangú budapesti

Holgyz

N i s k e i c z y ü . gágf€§@r karmester
és zeneszerző közreműködése mellett,
P f "
legújabb műsorokkal.
m i

Pontos és szolid kiszolgálás.
Szives pártfogását kéri

Orünbaum Izidor,

2171
kávés.
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N y u g a t . A Nyugat,

Ignotus,

Fenyő

Miksa

és Osváth Ernő szerkesztésében megjelenő
szépirodalmi és kritikai folyóirat november
1-én megjelent 21. |2á'ma fölötte érdekes és
értékes tanulmányt közöl Babits Mihály tollából ,?Az ifjú Vörösmarty" cimen. E számban közli Kuncz Aladár Gyulai Pálnak Pákli
Alberthez irt rendkívüli érdekű kiadatlan
leveleit, E cikkeken kivül a Nyugat e szama,
mély vaskos kötet, gazdag és igén érdekes
tartalommal jelent meg. Babits Mihály: Az
ifjú Vörösmarty. Lányi Sarolta: Versek. Szini Gyula: Aktualitások: Maetferlinék. Móricz
Zsigmond: Ludas Matyi. (Vásári komédia. —
Részletek.) Kuncz Aladár: Gyulai Pálnak
Pák Alberthez irt levelei. Gyulai Pál: Levelek. Kaffka Margit: Emberke. (Vers.) Ambrus Zoltán: Drámain rálát. II. Szomory Dezső: Meyerbeer. (Novella.) Szabó Dezső: Paul
Verlaine.
Ady Endre: Versek. Figyelő:
Sebőpflin Aladár: Heltai Jenő uj novellái:
Szines kövek. Várady István: Biró Lajos:
A fekete ostor és más novellák. Fenyő Miksa:
Attila. Márkus László drámája, Karinthy
Frigyes: Hit és liaza. Schönherr drámája.
Lengyel Géza: Hagyatékok. Boross László:
A parlamenti helyzet. Simái Ottó: Gelléri
Mór jubileumi könyveiben. Disputa: Babits
Mihály, Ignotus. A Nyugat hirei. A Nyugat
főmunkatársai: Ady Endre, Ambrus Zoltán, Babits Mihály, Halász Imre, Hatvany
Lajos, Móricz Zsigmond. A Nyugat előfizetési ára: egész évre 24 korona, félévre 12 korona. Egyes szám ára 1 korona 20 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, V., Mérleg-utca 9. Szegeden, Bartos Lipót könyvkereskedésében kapható.

Kállay-(Hid)-utca, Ho!tzer-(Hilká)-palota. Telelőn 87
MÜSÓI?:
Szombaton és vasárnap.

1. X-sugarak, tudományos felvétel
2. Te esak 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 '/fi órakor gyermekelöadás.
Az előadások kezdete hétköznapokon d. u.
5, 7 és 9 órakor, vasár és ünnepnapokon
délután 2 órától 11 óráig folytatólagosan.

padozato
Készítését vállalja

Helyárak. Fentartott hely 1 kor., 1. hely 80 fill.,
II. hely 60 fill., IH. hely 3ö.fill. Gyermekeknek
I. hely 40, II. hely 30, III. hely 201111. Katonák
őrmestertől lefelé H. hely 30, Hl. hely 20 fill.

fakereskedése és építési anyagraktára

Szeged, Mars-tér 2.
- = Telefon 755.=
ellen k i p r ó b á l t hatású a FianMféle Szájvíz. A saájbüst eltávolítja, a leheletnek kellemes illatot &d. Ara 70 Bllér.

használja a Frankl-fále H n j l i j i t ó - t . — Nem festék, nem
pirosít, — Kezelése egyszerű!
Ára 1 és 2 korona.

Kapható egyedük

i FRANKL

ANTAL

*j PelsSváros.
®sa

SZERED.

^

gyógyszertárában
=

Szt. fiyörgy-tér.

TÖRVÉNYKEZÉS
§ Az enyveskezii

l é g t o r n á s z . Tipikus tol-

vaj fölött Ítélkezett pénteken a szegedi törvényszék, Bárány Mihály a vásári bódékban
volt légtornász, közben azonban a földi javakról sem feledkezett meg. Mindent ellopott, ami a kezeügyébe került, ötször .volt
már büntetve lopásért. Ez év szeptemberében
njból lopott. Szegvári vendégszereplése alkalmából a testén felejtette egy korcsmáros
felöltőjét. A törvényszék tekintettel az enyA hygienikus
tAÍAri

Csak a

minős §§

révén lett

világhírű
a valódi

P^B^lJMiJ^

kaucsuk-cipősarok

Pálma kaucsuk
minősége
elsőrangú
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hitő körülményekre, hat hónapi börtönre
ítélte az enyveskezii légtornászt. Az
ítélet
jogerős.
§ V á s á r o s o k rémei. Kökény István és felesége ez év áprilisában a csongrádi vásárban meglopták a vásári árusokat. Különösen az asszony nagy leleményességgel működött. Vásárlás ürügye alatt befurakodott a
sátorokba és egy őrizetlen pillanatban már
elrejtett valamelyes apróságot. Szükség esetén a férje segítségét is igénybe vette, aki
mindig körülötte ólálkodott. A csongrádi vásárban azonban rajtavesztettek. A tolvaj házaspárt tetten érte a csendőrség. A szegedi
"törvényszék lopás bűntettével vádolva pénteken vonta felelősségre Kökényéket. Az aszszonyt másfél évi, az embert pedig
három
hónapi börtönre ítélte a biróság.
§ A n a p s z á m o s pénz nélkül. Szilággi Gábor napszámos volt Nagy Bálint szentesi
földbirtokosnál. A napszámos fizetését túlhaladó igényei voltak. Könnyelmű életet élt.
Amikor már nem tellett a fizetéséből, bűnös
utón jutott pénzhez. Fölfeszitette Nagy Antalné lakásának az ajtaját és a nyitva felejtett fiókból ellopott negyven koronát. A következő napon pedig elsikkasztotta a gazdája busz koronáját. A szegedi törvényszék pénteken vonta felelősségre a napszámost lopás
és sikkasztás bűntettével vádolva. A biróság
nyolc hónapi börtönre ítélte.
§ Safíópör a Pmiíer miatt.
Budapestről jelentik: A mult évben nagy cikk jelent meg „A Nap"-ban a Panter hadihajón
történt állítólagos borzalmakról és a matrózok lázadásáról. A haditengerészet parancsnoka, gróf Montecuccoli tengernagy felhatalmazására a budapesti kir. ügyészség sajtópert indított A Nap ellen. Péntekre volt kitűzve az esküdtszékti tárgvalás, amelyen a
cikk szerzője kijelentette, hogy a tudósítás
minden adata valótlan, s ezért bocsánatot
kért mindazoktól, akiket meghurcolt.
Erre
dr Bálás Elemér kir. ügyész a vádat elejtette,' s a biróság megszüntette a további eljárást.

nek tervbevett rendezése és helyzetük javítása következtében a dohánytermesztés jövedelmezősége emelhető lesz, a Gazdasági
Egyesületek Országos Szövetsége mozgalmat indított, hogy a dohánytermesztők jelenlegi termelésüket kiterjeszszék, valamint
az iránt is, hogy alkalmajs területeken uj
termelők vállalkozzanak a dohánytermesztésre.
(—) A MÁV. a porosz széli ellen. Egy
berlini távirat jelenti a következőket: A magyar államvasutak legközelebb felemelik a
poroszországi és felsősziléziai szénszállítmányok tarifáit, hogy ezzel a belföldi szénbányákat megvédelmezzék a külföldi erős ver-'
seny ellen. Csak a felsősziléziai szénbányák
évenként másfélmillió tonnát importálnak
Magyarországba.
(—) A hagymapiacról. Makóról jelentik : A
hagymapiacon teljesen változatlan a helyzet.
A külföld csekély érdeklődése a 15 koronás
árfolyamon tartj cl 9. vöröshagymát. A külföld Stájerországból és Hollandiából igyekszik szükségletét beszerezni, ahonnan 2—3 koronával olcsóbban kaphatja a vöröshagymát,
de ott a készletek csekélyek arra, hogy fedezzék a külföld nagy szükségletét. Az olasz
vöröshagyma pedig nem olcsóbb, tehát nem
versenytársa a makói hagymának, hacsak a
fuvar tekintetében nincs valami csekély differencia. A foghagyma ára egy kissé megszilárdult és métermázsáját 20 koronával fizetik. Dughagyma kevés kerül a piacra; ezért
a cikkért hallatlan árakat kérnek. Métermázsáját 42 koronával fizetik.

Költözköddknek
ajánljuk elismert legnagyobb választékú szőnyeg, függöny és egyéb
akberendezósi c kkeinket készpénz vagy részletfizetésre.
1029

Pensa

indusai!la

ágyremü gyárosok
nagykereskedők.

Helybeli nagy gyárvállalat
3—4
középiskolát végzett
gyakorlattal biró

keres
irodai
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Ajánlatok „ G y a k o r n o k " jelige alatt
e iap kiadóhivatalához intézendök.

(—) S z e g e d t é l i k i k ö t ő j e . Ebben az
évben a folyammérnöki hivatal megteszi^ a
téli kikötő épitésére az előkészületeket. Erről ma hivatalosan értesítette a folyammérnökség a tanácsot, amely az értesitést
tudomásul vette.
(—) Szeged aranyérme. Megírtuk, hogy a
budapesti országos lmskiállitáson Szegedet a
vágóhidért a kiállítási aranyéremmel és díszoklevéllel tüntették ki. M a erről hivatalosan
is értesítette a várost a kiállitás igazgatósága. A díszoklevelet és az aranyérmet a muzeumban helyezik el.
(—) A d o h á n y t e r m e l é s e l ő m o z d í t á s a .
A magyar dohánynak mostani jó kelendőségére való tekintettel, a jövedék hajlandó a
jelenlegi termési területet uj dohány-engedelmek kiadásával jelentékeny mértékben fölemelni. Mivel pedig a dohány árának legutóbb történt fölemelése és a legközelebbi
három éves ciklusra remélhető további áremelés, valamint a dohánykertészek ügyé-

839.
840.50
643.25—644.50
726.50—727.—
481.50—483.—
571.75—573.—
700.25—704.25
104.——807.75
417.
418.—
809.
310.—
717.
717.75

szőnyegnagySzeged.

berlini fogtechnikán

és fogklinikán képesítve

Fogtnüterae

Kossuth L.-sugárut^i.

Készit mindenféle fogtechnikai munkát kaucsukban
éa aranyban.f*" AHami ép, közigazgatási hivatalnokoknak részletfizetésre is. Bármiféle javítás 6 óra alatt elkéső!

C 1 Mozgókép
Szinház :: ;
Feketesas - utca,

Ca i k

uj

Wagner-palota.

élni ttekne
MŰSOR:

Szombaton és vasárnap,
1. Erdei madarak etetése, természetes
2, Pali mint kézbesítő, humoros,

3- Cigáiwwér
dráma 3 felvonásban

Előadások kezdete hétköznap este 7 és 9
órakor, vasárnap délután 2-től este 11-ig.

11.05—11.96
—.
.—
10.54—10.55
—.
.—
8.54— 8.55
—.
.—
9.55—9.56

H e l y á r a k : Páholy-ülés 1 kor. I. hely 70 fill.
H. hely 5 0 fill. III. hely 3 0 fill. Katonák, diákok és gyermekek: páholyülés 5 0 fill. 1. hely
3 0 fill. II. hely 2 0 fill. III. hely 1 0 fillér.
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November 3, A szilárd külföldi jelentés a
mai megnyitáskor hosz,mozgalomra adott
oköt az egész vonalon. Később alaposan lecsendesedett a spekulánsok jókedve, mert a
magvar belpolitikai helyzetről rosszabb hirt
közöltek. Bécsben pedig a vaspiac ellanyhult.
A zárlat újra barátságos volt. A készárupiacon a lámparészvény, néhány kőszénértek,
kiváltképen a felsőmagyar, azonkivül a
Ganz-féle részvény és az agrár bankrészvény emelkedett néhány koronával, mig a
többi kivétel nélkül tartott áron cserélt gazdát. Kötöttek:
Magyar hitel
Osztrák hitel
O. m. államv.
Jelzálogbank
Leszámító lóbank
Rimamurányi
Közúti villamos
Városi villamos
Hazai bank
Magyar bank

és

P ü t i U S i C S l J

A határidőpiacon szilárd volt az üzlet, mert
a spekuláció, állítólag a külső politikai helyzet bizonytalansága 'és a malmok jobb vételkedve folytán ismét élénkebben vásárolt.
Egy órakor a következők voltak a záróárfolyamok :

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

a

IVTí^mi-S Ó r í ^ / í -rr.

A budapesti értéktőzsde.
K rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget sem
a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal.

választéka.

ily és Ha

Budapesti gabonatőzsde.

Buza áprilisra
Buza októberre
Rozs áprilisra
Rozs októberre
Tenfrftri májusra
Tenyéri augusztusra
Zab áprilisra

ssSnyegek

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

HléDlShQlQl ílIEil tt
Vví}

Osztrák hitel
C43.25—643.75
Magyar bank
717.50—716.50
Magyar liitel
839.
839.60
Keresk. bank
4125
Jelzálogbank
482.
.Beocsini
—.
.—
Leszámitolóbank 572.50— 571.50
Aszfalt
—.
.—
RimamurAnyi
704.
705.—
Salgótarjáni
—.
.—
Közúti villamos 808.
805.75
Ganz vasöntö
—.
.—
Dijbiztoeitás: Osztrák hitelrészvényből holnapra 4—5 kor.
nyolc napra 8—10 kor., november végére 16—18 korona.
A b é c s i b ö r z e . A mai eiötőzsdén a kötések a következők
733.
.—
643.50
.—
Osztr. államv.
Ostrák hitel
Déli vasút
111.25
.—
838.50
.—
Magyar hitel
Rimamurányi
703.50
.—
324.
.—
Anglo-bank
Alpesi
823.50
.—
541.50
.—
Bankverein
117.83
.—
Márka készp.
620.50
.—
Unio-bank
Ultimóra
117.82
.—
540.50
.—
Landerbank

1
fizetéssel azonnal felvétetnek

> Bélmagyarország <
könyvnyomdában

897.—
679.—
812.—
.—
.—
489.—

A déli tőzsde meglehetősen kedvező volt,
de a magyar belpolitikai hírek nem kedveztek. A nemzetközi piac értékeinek ára lemorzsolódott, csak az államavsurészvény
volt
keresett. A helyi piacon a közúti és a magyar
bankrészvénv ára emelkedett néhány koronával. A készárupiacon az agrár bankrészvény tünt ki áremelkedésével. A zárlat nyugotd. Kötöttek:

«
^sr

REGÉNY.
A vihar.
—

E g y orosz barrikádharcos regénye.
Irta i í g
Avzybasew.

—

50
Lövések, melyek megvilágították a falakat
és egy feketeszakállas arcot. Sinotska szelid
szemei, a menekülés, a kiáltások, lovak óriás
árnyékai . . . Mind elvonultak, változtak,
megint előbukkantak és mintegy uj életre
keltek ködös, derengő öntudatában és ezalatt
hosszú idő telt el. Aztán hirtelen felrázkódott
egész bensője és szemei előtt a hajnal első
sugarai kéklettek. Látta a fehér kövezetet és
rajta a palánk sötét árnyékát, mely mögött
rejtőzött és magát, a bevont görbe lábait.
Kellemetlen hidegséget érzett, fájt az egész
teste és gyámoltalan gyengeséggel remegett.

10
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Előbujt és kinézett az útra. Alig birta kiegyenesíteni lábait. Kihalt, csendes és világos volt minden. A'' fehérlő kövezeten didergő
galambok tipegtek és egész sajátosan hatottak a csend és üresség közepette. A levegő
tiszta volt és nyugodt és az enyhén fényes,
átlátszó égbolt peremén apró rózsaszín felhők
virítottak.
Az első pillanatban ugy hitte, hogy vége
van mindennek és ő aludt azalatt. De azután
hirtelen távoli lövések zúgását hallotta; a
harc még folyt,
— Oda kell mennem — gondolta felállva és
támolygott a gyöngeségtől. De a hideg köd
nem ereszkedett fel agyáról. Sem gondolkozni,
sem tovamenni nem akart.
Nézte az eget és csodálkozott, hogy m á r
huszonnégy óra telt el. Ugy tiint neki, mintha a harrikád csak legfölebb két órája épült
volna fel. Mily gyorsan m ú l t el az idő! D e
aztán a közbeeső idő annyi jelensége és esetnénye idéződött fel, hogy ugy látta, a tegnap
és avval búcsúja Sinotskától, a macska, mely
elsurrant a kerités mentén és Lawrenko doktor, mind végtelenül messze marad mögötte.
A járó uton állott és érzéktelenül tekintett
körül.
— Milyen súlyosan, borzasztó súlyosan tört
reám mindez! Lehetetlen ezt túlélni. Ámbár...
— gondolta és e szónál Sinotska jutott eszébe és erre a könnyeken keresztül, melyek
szemeibe gyűltek, mosolyognia kellett.
— Nem b a j i Előbb-utóbb elkövetkezik a
gyönyörű, u j világ, mikor ez m i n d elmúlt és
csak olyan lesz, mint egy álom . . . Akkor
szokatlan fényes u j élet kezdődik! Mennyire
megbecsülök akkor minden pilanatot és minden érzést, mely nekem kijut!
Tömör/tompa hang dübörgött át a levegőn
és aztán durranva robbant valami a városban.
— Ágyuk! — gondolta Sliwin azonnal. —
Elment a palánk mellett,és érezte, mint élénk ü l és., bátorodik fel..egész valójában,. Lázas
éberséggel, a legkisebb zajra is felhorkanva,
könnyűn és nesztelenül, mint az árnyék, lépett a fehér járóuton.
— A kikötőbe kell mennem, bizonynyal ott
harcolnak — gondolta és tágra nyilt szemekkel nézett maga köré.
— Krikk-krakk! — roppant most két lövés
a szomszédos utcában.
Sliwin, mintha lábai gyökeret eresztettek
volna, megállt és érezte, amint hideg veríték
üt ki az arcán. Lomha testébe hirtelen csodálatos rugékonyság szökött. Megragadta a palánk legfelső deszkáját, közben figyelmesen
nézegette sovány, kékes és fagyos ujjait,
szótlan a palánk tetejére vetette magát és egy
nagy üres kertbe ugrott át.
Innen látni lehetett a város acélosan kéklő
tetőit és a felszálló siirü füstrajokat, melyek
lassan siklottak tova az égbolt halvány, violás
színében. Köröskörül nagy üres kertek nyúltak el; a fekete virágágyak, amelyekből alig
látható, zöld csirák fakadtak fel, csendben és
pusztán álltak itt, m i n t a sírhelyek. Senki
sem volt a közelben. Sliwin, aki bensőjében
még mindig remegett, megállt és körülnézett.
A tetőkön eltájékozódott, merre kell mennie,
áthaladt a kerten, a másik palánknak rugaszkodott és átdobta magát rajta.
Az egyik, közeli kis utcában vergődőn
vánszorgott előtte egy ember, a k i valamit
dörmögött maga elé. Óriás, szikár férfialak,
a teste fekete, üszkös és sötétvörös szennyréteggel födött. Minden lépése nyomán piszok
és vórfoltok maradtak a kövezeten, ahová
véres cafrangjai leértek. Sliwin meg sem tudta különböztetni, letépett liuscafatok-e azok,
vagy vérrel ázott, üszkös ruharongyok.

Fodrász és borbély
üzletnek alkalmas

s ar okhelyi s ég
forgalmas
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Telelőn 440

Bővebbet a kiadóhivatalban.

KLEIN MANO

leleftüi 440,

épület-, tűzifa- és szénkereskedő
Szeged, Brüsszeli-körut 8. szám.

valamit venni

vagy eladni akar,

hirdesse a „Bélmagyarország"-ban.

Száraz

elsőrendű

Asztalosoknak

Ajánlatok ármegj elöléssel „Finale" jeligére
a kiadóba kéretnek. 2282

tűzifák

ölenkint és fölaprózva. Nagy raktár szalon iüt őszén
és coakszból. — Waggon szerint kivételes olcsó áron.
nagy raktár

mindenféle

és

építőknek

fákból és épitő anyagokból.
2160

Ingyen kapható!

rhuiladék
csomagoláshoz és fűtéshez

ingyen kapható
A SZÉNSAVAS ÁSVÁNYVIZEK
1

KIRÁLYA!
Kopható: TÓTH PtTCR füsierKeresKedésében

o

J Í Í M S M f f i i r - kDnyvnvBDid3bon.

Ingyen kapható!

Telefon 218.

Középiskolát
végzett fiuk ta=
noncul felvé =
tetnek a Dél=
magyarországi
nyomdában.

Redőnyös

iratszekrényeket

íruir

Modern

fiSraC2SÜ2^3S3E5
nTiKrTSrrg 1' ••• STS

irodaberendezéseket
!

HIRDETÉSEK t

ieyjuiányosabban szállít

felvétetnek a í

részére

Felelős szerkesztő Pásztor J ó z s e f

o ÉdiMta

Nyomtatta a Délmagyarország hírlap- ég nyomda
vállalat Szegeden, Korona-utca 15. (Bokor-palota.

g A J v i l l a m o s vasúti t

a z o n n a l kiadó

(Folyt, köv.)

Lapkiadó-tulajdonos a Délmagyarország hírlap- és
nyomdavállalat

helyen
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Nagyszentmikiósi

TELEFON 844.
TELEFON 844
Aki igazán szolidan és Ízlésesen
akarja lakását berendezni, az forduljon bizalommal a jóhirnevü

B a l o g és P o l l n e r

eddig el nem ért kitűnő minőségben ismét forgalomba került.

kárpitos mesterekhez.
S Z E G E D , O r o s z i á n - u t c a 21.
NAGY

SPECIALISTÁK
Rendelhető ugy globustartályokban mint palackokban minden e
szakba vágó üzletben, de főleg jobb
fűszer és csemegekereskedésekben
• vagy a
.

angol bőr- és inaquet-butorokban
Teljes
'"'íberendezések.
Költségvetés es rajz díjtalanul!

mmmmmm\

• SS
S
iíwl

Sc rrak árnál
- y t c a 24.

magássház
eladó.
H a t szoba mellékhelyiségekkel, gáz- és vízvezetékkel és n a g y pincével.
Tudakozódhatni: Telehy-U.
1
1

s®- T e l e f o n s z á m

797.

2247

__ríiííiiün

t n a i s i i i

22.SZ.Cl.
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Í Z L É S E S K I V I T E L B E N KÉSZÍT GYORSAN A

S
%
A

tóep!

« 0

@

A vizgyógymód edz és gyógyít
idegesség, agy- és szivbántmalak,
álmatlanság, emésztési zavarok,
köszvény, csnz stb. sikerrel kezelhetők a Wagner-f'ürdö
külön
férfi és női gyógyosztályában. Kipróbáit kezelő ós kezeiőnő.
GőzKád- és zuhaay-fürdőnket is a natjyérd?míi kSzSrséíi gyeimébe aiátiliuk

állandóan friss csapoiásu nagyszentmiklósi

SOR

tó

HÍRLAP- ÉS NYOMDAVÁLLALAT
Május elsejére

S Z E G E D , KORONA-UTCA 15.

SÁNDOR

p i n c e
Tisza Lajos-körut 19. szám alatti
3 emeletes bérházban (lutheránus
templommal szemben) kiadók:

KOSZORÚ- ES CSOKOR-SZALAG FELIRATOK

M.

1 ARSNYGZASÁT GYORSAN és OLCSÓN KÉSZÍT
9

és

Társa

c é g n é l

Kölcspy-u. és Feketesas-u. sarkán.

MAGYARORSZÁG1

favágó és aprító vállalata

2272

Iroda: Szeged, Kérász-u.
|—

3

4

Elvállal

marha-, Jah- és
sertésbeleket szállít aiagy:: ban és kicsitiybesi a ::

Mindenféle

KÖNYVKÖTÉSZETE. — TELEFONSZÁM 836.

feSítiSíf

fiuk

Szeged, Kossuth Lajos-sugárut 9 7 — 9 9 .

tanoncul fizetéssel felvétetnek a
öélmagyarország nyomdájában.

Postai rendelések rögtön eszközöltetnek.
2035
Telefon 709.<*sz.

uizépiskolát végzett

2128

t ű z i f a ' v á g á s t
SS

BiÉÉíi Villa

j

a - p r i t á s t

négy köbmétertől kezdve bármily menynyiségben, olcsón és gyorsan, házhoz
járó kocsira felszerelt motorfűrészeivel.
Megrendeléseket
Benő

elfogadok

szállító - vállalat

Ungár

irodájában.

gBHBSaBaBSaBBBB&SmBBBBaagBg&SaBaaffiBBBS
j§ I kg. ilég 30 borotválkozásra.

®

kés nélkül borotvái

— —
0 Ara heiyben
E Vidékre —
E Bérmentve, utánvéttel
a
a
KAPHATÓ:

2 40 K
3- „
3"20 „

|

Készili és szétküldi:

El

B

ÁSOL
vegyipari vállalat

a
Budapest, VI., Eöívös-u. 33. a
a Drogáriákban,
íllatszerkeresTelefon: 109—53.
1 kedésekben és a készítőnél, a
2001
iBaBaESEBSissis0BassBa®assgB8BssgaaiBSBaaBaBa8BaBfflB8«»
-aKa^BSEffiBsaastBSíaa
E g y sssép
ebédlőkredenc, div á n , k i s d i v á n fotelekkel és székekkel jutányosari eladó. Cim a kiadóhivatalban.
BŰflŰUfM UU0APL5IMAROÍT RAKPART A5.7LLLFOÍÍ lkÁtf IljfERURBÁtl

Értesítem a t. közönséget, hogy Maros-utca 3 7 . sz. alatt
modern gépekkel felszerelt épület- és m ü l a k a t o s m ű h e l y t
n y i t o t t a m . — Elvállalok a szakmámba vágó minden munkát, s
azt pontosan, jól s mérsékelt áron kószitem. Költségvetéseket
díjtalanul kószitek. A közönség pártfogását kéri
2020
Tanoncok felvétetnek.

£

épület- és
mülakatos.
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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 hirrte éseket, fölvesz a kiadóhivatal
S Í E f o L , . K O R O N A - U T C A 15. S Z Á M .

-Ondén u t
-ti hirdetést* 4-tó.ér. a címszó, calamint in. . .mi
a s t a•: :i!,io betűből
szedett szó duplán számítódik. Tiz s z " " teredö apróhirdetésnek az ára 40 fillér, 15 szóig
SO fillér, 20 szóig 80 fillér, minden további
szó 3 fillér. Apróhirdetések csakis a dij
előleges lefizetése ellenében köiöltetnek.

'• OéimagyBrsrszág apr tlifreétési-'pydé'ílűpiai Kaphatók

: n szóig 40 fillér. 15 szóig

,60 fillér, 20 szóig FO flllóiérí:

Békéi
hirlapirodában,
Kigyó-utca.
Mihdlyfy-féle
Kecsketrafik, Iskola-utca.
Nagy-tőzsde, Kárász-u.
Pető Ernő, Széchenyi-tér.
Özvegy Karg Józsefné,
Széchenyi-tér.
Szameth Aurélia, Kárász-utca.
Özvegy Halmos Jenőné,
Széchenyi-tér.
Steiner Emma, Kelemen-utca 5.
Szabó Józsefné, BástyaItca, Kass-vigadóval szemben.
Szántóné, Kelemen-utca
r
iéderer N., Kossuth Lajos-sngárut 1.
Levélszekrényeink a
következő helyeken
vannak
elhelyezve :
Bartos Lipót könyvke
reskedő, Kárász-utca
Özv. Kargné, Széchenyitér.
Szameth Aurélia, Kárász-utc *
I f j . Árvay Sándor, Kárász-uica
Özv. Halmosné. Széche-.
nyi-tér
Az apióhirdeiásek (Jiia leválbélyegekben is beköídhetS.
A jeligés leveleket csakis as
ellenőrzési Bzelvény felmutatójának adja ki a kiadóhivatal.
A jeligés leveleket, ajánlatokat
s eféléket posta utján is elküldjük bárhová, ha a hirdető
ebbeli kívánságát a hirdetés
feladása alkalmával kifejezi és
a megfelelő postadijat előre
fedezi.

A kiadóhivatalba a
következő jeligékre érkeztek levelek:
Hulló falevél
Nem öreg
Kifogástalan
Az igazolt
címzettek
kéretnek a leveleket átvenni.

Levelezés.
„ F e h é r h o l l ó " jeligére pénteken főpostára
poste restante levél ment.
2287
S z e r d á n d é l n t á n 2-3
óra közt a Széchenyi-téren
f"posta és Tisza közt sétáló 2 hölgy közül a piros
kalapuval
ismeretséget
óha tanék kötni. Választ
e l a p utján „Dr" cimre
kérek
2280
Ismeretséget óhajtok kötni 20 éven aluli
barna hölgyekkel, akiket
anyagiakkal támogatnék.
Ajánlatokat
postrestant
„Szé > fiu" jeligére a főpostára.
2261
Intelligens
fiatalember
megismerkedne
csakis feltétlenül szép uri
leánynyal. Fényképpel ellátott levelet e lap kiadóhivatalába „U. D." jeligére kérek.
2262

Szombat
este a
Kass - kávéházban látott
úrhölgyet, akinek e lapot
mutattam, kérem nyújtson módot " megismerkedésre. „Búzavirág" jeligére a főpostára.
2268
Akar ö n szellemes
l e m s i ? 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, fellebbvalót egyaránt meghódítson!
A könv v korrekt útmutatója
lesz az élet
minden helyzetében, bálokon, banketten, esküvőn,
színházban és mindenütt,
ahol tár; aság van jelen.
Tartalomjegyzéket
ingyen
(diszkréten) küld
Deák, Budapest, Rákócziut 80.
—

Házasság,

H á z a s s á g ! 1S> é v e s
polgárleány 500.000, huszonkét éves kisasszony
160.000, huszonöt
éves
árvaleány 40.000 korona
vagyonnal és még sok
száz vagyonos hölgy óhajt
K é t b a b u s k a ismeférjhez menni.
Komoly
retségét óhajtja két fiatalszándékú urak Írjanak e
ember. Leveleket e lap cimre: Davidovics Ferenc
kiadó ivatalába „450" jeBudapest, Erzsébet-körut
ligére kérjük.
2263
16. Telefon.
—

Szerencsés asszony
lesz, a k i menyasszonyi
kelengyéjét Soós Lajosnál
szerzi be, mivel
nála
készülnek a legjobb női-,
férfi- és gyermek-fehérnemüek. Öroszlán-u. 14.,
Iskola-u. l i .

Bérlet,"
M o d e r n l a k á s két
utcai szoba, előszoba gáz
és villanyvilágítás stb és
ipari célra nagy munkaterem, esetleg lakással
kiadó Téglagyár-utca 31.
sz a.
2266
H ó n a p o s s z o b a bérletéhez magános fiatalember lakótársul kerestetik. Cim „Lakótárs" jeligére a kiadóhivatalba.

Oktatás.
Felső - ipariskolai

növendékeket kézi gyakorlatra előkészít Deutsch
Mór műszerész, Koronantca 4.

Különfélék.
E l t ű n t k i s f i a . Imri
Béla 1908-ban eltűnt, kéri
a kétségbeesett anya, ha
tud róla valaki, jelentkezzen a városi bérház házmesterénélkétszáz korona
jutalmat kap.
2274
becsi! m i n d e n

óra, ékszer és disztárgy,
mit a „Pontos időhöz"
címzett ékszer- és órásüzletben vásárolunk. Árjegyzék ingyen és bérmentve. Scheiner Samu
utóda
Szeged,
Kárászutca 8. sz.
—

M o d e r n l a k á s o k és
raktárhelyiségek
Arany
János, Berzsenyi és KaR o s s z fogai nincsezinci-utcák által határolt
Lövész-házakban 2, 3, 4 nek, k i a Leinzinger-féle
„Menthol szájvizet" haszés 5 szobás lakások és
nálja. Ára 1 korona. Leinirodának is használható
zinger Gyula gyógyszertáraktárhelyiségek azonnal
rában Szeged, Széchenyivagy november l-re kitér.
8
adók
22 1 9

A l k a l m i vétel,

férfi kalapok, nyakkendők, keztyük, sétabot és esernyőkben, dus választék a közkedvelt angol női kalapokban és sapkákban

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

2055

M

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

Örök

M o d e r n 5 s z o b á s lakás azonnal bérbeadandó
Petőfi Sándor-sugárut 25.
2245

[EpjÉiliyiiiiyriigzlÉ

LEMLE ÉS TÁRSA S f í

Eladás.

agánnyoniozó,

priyátdetektiv és felvilágosítási
iroda
Szeged,
Kossuth Lajos-sugirut 27.
sz Elvállal bizalmi, örökségi, házassági és egyéb
kényes ügyekben kutatásokat
férfi és női személyek, éjjeli és nappali
feltűnés
nélküli
megfigyelését.
A legnagyobb
titoktartás mellett levél-1
beni meghívásra bárhol
megjelenek. Vezető Fodor
A. Hivatalos idő d e. 9—
12-ig, d. u. 4—7-ig. 2213
Az összes intézetek és
iskolák részére hivatalosan előirt használt

iskolakönyvek
féláron, tanszerek igen
jutányos árban kapható
ifi. Á r v a y S á n d o r
könyv kereskedésében.
Szeged, Kárász - utca.
Minden vevő igen szép
ajándékot kap.
—1
A

poloskák

lapos

kiirtását petéivel együtt
csakis a Cimexiu-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
r> indenütí
kapható. Főraktt*;: Meák
Gyula, Temesváry József,
gyógyszertárak és Vajda
Imre drougeriájában Szeged. Löcherer gyógyszerész, Bártfa.

BASA ZOLTÁN j
MŰBUT0R.ASZTAL.OS

SZEGED,

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

Elvállal minden e szakmába

Cl p o

rágó

párja S és 9 kor.
Valódi schevro ós
borju-boksz-bőr
.". cúgos férfi

jgg|H

cipők

mm
1007

munkát, úgymint:

ebédlő-, uriszoba és
::

berendezéseket.

háló-,

szalon-

::

Tervekkel és költségvetés= sel készséggel szolgál.

párja 9 ós 1 0 kor.

r O Í 1 C 7
Ü K U w £

eze,

1
o t t GyéresM, Mártonnál
I . Szeged, Tisza-szálló mellett.

l i r É i e i íeta a i l i i l a

minden

kivitelben

kaphatók

.yjsmm

GUMMIkülönlegesség,

Szeged, Kárász-utca 14. sz.
(Ungar—Mayer-palota).

Mosii piÉipih
nagy választék.

Egységes szabott árak.

2169

Telefon 10-59.

A tudomány
mai állása szerint bsbüomjitott lej-jobb
létezd 8USIHI
óvszer-

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

Ara tucatonként 4, 6, 8 és 10 korona. Követelje azonban, hogj
•zillitója önnek csakis OLLA-t adjon és ne engedjen magának
•sekélyebb értékű silány utánzatot mint „ép oly jót" feldicsérni.
— Az elárusító helyek kimntatását és árjegyzéket ingyen küld
as OLLA gummigyár Wien, II/806, Praterstrasse 57.

SzegPden kaphaíö : Vajda Imre és Társa, Varró Béla
Sandberg Henrik, Barcsay Károly.
90i/B

Mis
cipőgyár részv.
társ

fiókjában

SZEGED
Kárász-utca 14.
(Ungár- Mayer-palota)
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