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Návay Lajos szellemében.
A z elnökválasztás a békés irányzat jegyében történt. A H á z többsége élt a kandidacionális joggal, de azt a férfiút jelölte
a speekeri méltóságra, kinek
személye
iránt az osztatlan közbizalom kifejezetten
nyilvánult.
H a a házszabályok engedték volna ugy
Návay
Lajost bizonynyal
akklamació
hivja a házelnöki székbe. D e az előirt alakiságnak eleget kellett tenni: a szavazás
kötelező volt. Igy is csaknem egyhangú
akarat hozta létre a kivánt eredményt.
Képviselőházunkban erre alig volt m é g
példa. Máskor a többség és kisebbség ellenjelöltek köré sorakozott. Most Návayval szemben senkit sem kandidált az ellenzék. A beadott 250 szavazatból 227 ez
egyetlen jelöltre esett s igy N á v a y Lajos
23 szavazat hijján a H á z egyetemének
megválasztottja, kiben az összes pártok
bizalma összpontosul.
Általános ováció fogadta, mikor az elnöki emelvényen megjelent, s a zugó helyeslés, a tapsok gyakran ismétlődtek, mialatt beiktató szónoklatát elmondotta.
E beszéd formailag keresetlenül egyszerű, de tartalmas tömörségével, őszinte
melegével és világos igazságaival
nemcsak a H á z r a tett mély hatást: visszhan-

Elisen nem lehet segíteni.
Irta Michel

Corday.

Adolphe:
(50 éves, jómódú, előkelő ügyvéd.)
Catherine:
(a felesége, 40 éves, jószivü,
-még mindig elegáns, de talán egy kissé m á r
kövér hölgy.)
Elise:
(a leányuk, 18 éves, szőke, rakoncátlan, de ennivalóan bájos. Nagyon elkényeztetett, tehát egy kissé ideges.)
(A család nem fényűző, de igen kedves
ebédlőben asztalnál ül.)
Catherine
(aggódva): Miért nem eszel?
Adolphe:
Igen. Miért nem eszel?
Elise:...
Catherine:
Nem felelsz? Mi bajod?
Adolphe:
Igen, mi bajod?!
Elise:
(lehorgasztotta a fejét, sóhajt.)
Adolphe:
(nagy szeretettel) : Nézd leánykám, nem szép, hogy velünk, akik ugy szeretünk, nem vagy őszinte. Mondd, mi baj?
Elise (sóhajtva): Semmi!
Adolphe:
No, ne tagadd, valld be!
Catherine
(asszonyi raivaszsággal): Kell
valami?
Elise (nagyot sóhajt): Nem, nem kell
semmi!
Adolphe
(ijedten): De hát mi baj?!
Elise:
(újra nem felel.)
Catherine
(aggódva): Szerelmes vagy?
Adolphe:
Igen, szerelmes vagy?
Elise: (elpirul és arcát kezébe rejti.)
Adolphe,
Catherine
(egyszerre rémülten):
Nagy ég! Tehát igen?!
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got fog az kapni bizonynyal az egész országból, a nemzet közvéleményétől. Szavait első sorban a választott törvényhozókhoz intézte, de aként, hogy Magyarországon mindenütt előidézze azt a megnyugvást, harmatoztassa azt a bizalmat,
melyre parlamentünknek a m ű k ö d ő békeinstrumentum
sikeréhez,
tartósságához
feltétlenül szüksége van.

TELEPON-SZAM:
Szerkesztőset 305 c ^ Kiadóhivatal 30S
interurbán 305
Budapesti szerkesztőseg telefon-száma 128—12

folyatatta N á v a y — hogy az a békéltető
szellem, mely kiegyenlitőleg felbuzdult a
pártellentétek közt, necsak vendégszerepre
jött légyen ez országgyűlésbe, hanem a
történt kötés után a tartós
béke áldásaival
köztünk is m a r a d j o n . Nehogy meddő csatározásokban áldoztassanak oda képességeink, s a történelem Ítélőszéke előtt ne
tudjunk a meddőség okozta romlás
mag y a r á z a t á r a egyebet felhozni, mint „jóhiszemű szenvedélyek" által tévútra vezettetésünket.

Szavaiban a legnagyobb nyomaték a
parlamenti jogrend alapelvén nyugodott:
a felelősségi
elven. Kiemelte saját felelősségét, melynek tudatában „komoly és férfias elhatározással" vállalja a diszes állásával egybekötött nehéz kötelességeket.
D e a többi parlamenti tényezőket is komoly és férfias intelemmel emlékeztette saj á t felelősségükre a haza szine előtt s a
történelem ítélőszéke előtt, a m a g y a r törvényhozásnak a mostani nemzedékre bízott munkásságáért.

A képviselőház uj elnöke a
parlamentárizmus
elemi
igazságainak
emlékezetbe
hozásával jelölte meg a sikeres országgyűlési munka lehetőségéhez a feltételeket,
midőn kiemelte, hogy parlamentben a szabad vitatkozás csak addig biztositéka az
alkotmányos jogrendnek, mig a vita
az
„elhatározás
és döntés
technikai
lehetőségével"
van
összekapcsolva.

Klasszikusan szép formát t a l á l t az összhangzatos nemzeti m u n k a serkentő közös
szellemének invokálására, m i d ő n azt ugy
idézte meg, m i n t nemzetfenntartó
őserőnk
forrását: a hazafiságot,
mely által a magyarok nehéz viszonyok közt mindig megértették egymást s közös energiákkal mindig eleget tudtak tenni e nemzet történeti
küldetésének. V a j h a most is ugy volna —

Mint elnök — ú g y m o n d — teljes pártatlansággal fogja vezetni a tanácskozásokat, de a siker érdekében a H á z minden
oldaláról hathatós támogatást v á r oly értelemben, hogy egyfelől a többségi elv,
másfelől a kisebbség megvédendő fontos
jogai egyaránt érvényesülhessenek. M a g a
részéről ünnepélyes Ígéretet tett, szinte
fogadalom-szerüleg, hogy mindig hü raa-

Elise (fölemeli égő arcát): Igen!
Adolphe
(akadozva): É s . . . ki a z ? !
Elise (vérvörösen): Nem mondom m e g !
Adolphe:
Miért?
Elise:
Mert kinevettek!
Adolphe
(megdöbbenve):
Talán
valami
gyerkőc?
Elise: Ah nem! Nem az, épen nem!
Adolphe:
Vagy egy csavargó?
Elise: Semmi esetre!
Adolphe:
Ki hát?
Elise:
Titokban kell tartanom!
Catherine
(Adolphehoz): Hagyd őt! Majd
én vallatom. Az anyák sokkal közelebb vannak leányuk szivéhez. Ugy-e Elise, nekem
sokkai szivesebben felelsz?
Elise:
Neked sem felelhetek!
Catherine
(kétségbeesetten): De
talán
mégis?
Elise (makacsul): Nem, nem!
Catherine:
Talán szégyen őt szeretni?!
Elise (rajongva): Oh nem!
Adolphe
(észbekapva): Biztos, hogy iró.
Biztos, ihogy valamelyik divatos léhűtő elcsavarta a fejét. (Elisehez): Regényíró?
Elise (fejét rázza): Nem!
Adolphe:
Költő?!
Elise:
Nem!
Adolphe:
Drámairó?!
Elise:
Dehogy!
Adolphe:
De hát ki? Ismered személyesen,
beszéltél vele, vagy csak látásból szereted?...
Elise (ábrándosan): Nem ismerem!
Adolphe:
Nem akar tudni rólad? Ügyet
| sem vet rád? Valami nagy ur?

Elise: A z !
Catherine
(mohón): Mágnás?
Elise:
Nem!
Adolphe
(gyanakodva): Színész lesz!
Catherine:
Színész?
Elise (tiltakozva): Nem, nem színész,
nem is iró! Nem gyerkőc! És te papa, ne
félj, nem a te ugrifüles Etkárod. Óh, ő komoly, meglett, dicső férfin!
Adolphe
(gyöngéden): Nos, sugd hát meg,
hogy ki ő? Nézd, ha valóban olyan derék
ember, hozzáadlak. Ne félj, ő sem csinál
rossz vásárt veled. (Hizelegve.) Szép vagy,
fiatal, kedves és én nagy hozományt adok...
Elise (szomorúan): Nem, ő nem vehet el
engem!
Catherine
(sértődötten): Az én leányomat! A h ! . . .
Elise (könnyes szemmel): Nem, nem vehet el!
Adolphe:
Ismerjük mi is?
Elise:
(bólint.)
Adolphe
(ujjain számolva a neveket): Tehát ki? A gyáros?!
Elise: Nem!
Adolphe:
A szőke J e a n ? !
Elise:
Dehogy!
Adolphe:
Lefébre hadnagy?!
Elise (méltatlankodva): Az sem!
Adolphe
(idegesen): A tejes ember? A
köztársasági elnök?! A sofförünk?! Vilmos
császár?!
Elise: Nem, nem!
Adolphe
(türelmetlenül kitörve): Ki h á t ? !
Elise (kétségbeesetten); Napoleonü
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rad a p a r l a m e n t á r i z m u s alapelveihez s eljárásában
a „ H á z autonom szabályain kivül'- egyéb törvényt nem fog ismerni, de
őrködését
kötelességszerüleg
kiterjeszti
a r r a is, hogy e szabályok alkalmazásával
a H á z hasznos munkássága, tehát a főcél
lehetőleg előmozdittassék.
A beszéd utolsó akkordjaiban mindezekhez felajánlotta a H á z n a k szolgálatait
„egy
becsületes
ember"
komoly elhatározásával, s a z elnöki széket kifejezetten a
„munka
jegyében"
foglalta el.
Általán mindenkire ugy hatott ez elnöki
megnyilatkozás, mint a békeintenciók biztosításának s a pártellentéteket kiegyenlítő
egyensúly érvényesülésének erkölcsi záloga, melyet a H á z uj vezetője férfias nyilt
egyéniségével, államférfiúi kvalitásaival és
tapasztalt, tapintatos erélyével személyesen is g a r a n t á l .
H a itt-ott elvétve hallható is volt v a l a m i
t o m p a reagálás egyes m o n d a t o k r a , akár a
szkeptikusabb természetűek, akár a lobbanékonyabb véralkatuak részéről, az biz o n y n y a l a szavak félreértésén, v a g y balulértelmezésén alapult s a közvélemény
által csakhamar korrigáltatott. A z országos viszhang teljessé fogja tenni N á v a y
L a j o s székfoglalásának és avató beszédének emlékezetes voltát.
És most m i is szerencsét kívánunk ugy
közjogi méltóságához, m i n t politikai szónoklatához, kérve áldást ü d v ö s működésére.

A kiállítások gazdasági előnye.
Elmondta Szabó Gyula kamarai másodtitkár.
I I I . A kiállítást tehát olyanná kell tennünk, inely a közérdeklődést felkelteni képes. Vonzóvá kell tennünk és tanulságossá,
hogy nemcsak erkölcsi sikert érjünk el, hanem a forgalom megfelelő arányaival be kell
váltanunk azok várakozását is, akik haszon
reményében kockázatos befektetéseket létesítettek.
Gondoskodnunk kell intézményesen is, hogy
az idegenforgalom ellátásában kényelmet
tudjunk nyújtani s az igényeket kielégíthessük. A sikerre befolyással levő minden
körülményt figyelembe kell vennünk s ép
ezért a keretek megállapítása nagyon nehéz
föladat. Mert az előbb emiitett előnyöket csak
akkor érjük el, ha intézkedéseink s előkészületeink minden vonatkozásban
összhangzatosan haladnak.
Nagyzolni, a közönség várakozását tulcsigázni, a vállalkozási kedvet s üzleti spekulációt túlzásba sodorni ép oly botorság lenne,
m i n t elhanyagolni a legszükségesebb igényeket.
Mert szertelenségbe vinni a közérdeklődés
fokozására szánt áldozatkészségét s büszke
önérzetből oly fába vágni a fejszénket, mely
erőnket meghaladó m u n k á t
követelne, —
nem érdemes s a kidobott áldozaton tul iparosaink s kereskedőink nagy veszteségeit
is előidézbetnők.
Meg kell itt ugyanis említenem, hogy nemcsak előnyei, de hátrányai is vannak a kiállitásnak.
Első ezek közt a drágaság, mely a kiállítás évében mindenesetre fokozódik. Ennek
hátrányát azonban a városi népesség jó részének kedvezőbb keresete eliminálja. Második igen lényeges hátrány: a lakások s boltok házbérének emelkedése, melyet azután a
háziúr, ki talán ép a magasabb bérek kalkulálásával vette, vagy épitette házát, nem szivesen sülyeszt lefelé a kiállitás után sem.
Igen számottevő hátrány a városi polgárság
igényeinek növekedése, a munkabérek oly
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fokú emelkedése, mely a termelést esetleg
már a versenyképességben is korlátozza.
Mindezek előrelátható dolgok s az előnyök
és hátrányok a vevők-adók közt lassankint
kiegyenlítődnek.
A föntebb emiitett hátrányok tehát még
valahogy eltürhetők, el is simulhatnak, hanem
egy gazdasági depresszió, az üzleteket érő általános csalódások, évekre kiható káros hatással volnának.
Ezért kell vigyáznunk s igen óvatosan
figyelembe vennünk az erőviszonyainkat s
ha ekép indulunk el, a kiállitás kereteinek
megállapításában nem a külföldi nagy városok nagyigényű
kiállitásaival
való vetélkedésre kell gondolnunk, hanem arra, hogy
legyen inkább a külső siker szerényebb, érjük el meggondolt áldozatokkal a forgalomnak csak oly mértékét, melyet nagyobb erőfeszítés nélkül is el tudunk látni, de felesleges
és csalódásokat igen széles körökben okozható illúziókat ne keltsünk s ne ismételjük
meg a milleniumi szomorú tapasztalásokat.
Körülményeink s erőviszonyaink összehasonlításánál nem felülről, a nagykiállitásoknál kell kezdenünk, hanem alulról, azon példáknál, miket a magyar vidéki városok kiállításainak történetében találunk. S azt vizsgálhatjuk inkább, vájjon mennyivel tudunk
szebbet, tanulságosabbat s értékesebbet alkotni, mint amilyenek az eddigi magyar vidéki kiállitások voltak, mert viszonyainkat
még Budapestével sem hasonlíthatjuk össze.
Milyen legyen hát a szegedi kiállitás1
Én azt hiszem, erre nézve a pécsi kiállitás
uttöró példája nyújthat leginkább útbaigazítást. Pécsett a rendezőség agitálása s ügyessége a magyar kiállítási ügy történetében jelentős fordulatot produkált: beigazolta, hogy
már a magyar vidéki városok társadalmi
ereje is van olyan hatalmas, hogy féléves kiállitás iránt is fönn tudja tartani a közérdeklődést. Ez fontos, megnyugtató dolog, melyre
ezelőtt 15—20 évvel még nem számíthattunk
volna.
Másrészt arról is bizonyságot szerzett, hogy
ipari termelésünk érdekeltségéből minden
nagyobb megerőltetés nélkül lehet már mindenkor anyi önkéntesen jelentkező résztvevőt
toborozni, hogy tárgyaikból egy csinosabb s
értékesebb tárlat összeállítható.
Harmadig nevezetes tanulság, hogy a kiállitáslátogató vidéki közönség megmozgatásának lehetősége is bebizonyosodott. A m i g azelőtt a szegedi, székesfehérvári, kecskeméti,
aradi stb. kiállitások jobbára esak a közeli
környékek publikumát vonzották, Pécsett
már látható volt, hogy kiállítási látványosság i m m á r távolabbi helyekről, vidéki városokba is vonz jelentős közönséget.
E három irányú tanulság biztatóul szolgál, hogy lehet bizonyos határig megereszteni a tervezgetés szárnyait s ezért lehet nézetem szerint oly kiállítást tervezni, melynek
költségelőirányzata már (belevéve a város
külön befektetéseit is) másfélmillió korona
körül mozog. Hogy milyen haladás ez az első
országos kiállításunkkal szemben, elég anynyira utalnom, hogy annak kiadásai esak
mintegy 54,000 koronát tettek ki, noha országos jellegét tagadni nem lehet, hiszen kiállító több mint 300 községből akadt s ezek
száma 200-on felül volt. A másfélmilliós költségvetési keretben tervezett kiállitás
már
mindenesetre országos kiállitás, kétszer vagy
háromszor akkora méretekben, mint a pécsi
országos kiállitás volt.
Nagyobb kiállítást tervezni, mint a pécsi
volt, módot nyújtanak a tanulságokból levont biztatások. Még nagyobbat, szebbet,
kereteiben
imponálóbbat
tervezni,
mint
amelyről szó van, már nem lehet, mert nem
mellőzhettük azokat az adatokat sem, melyek
a képzelet szárnyalásának határt szabnak.
(Folytatjuk.)
B o s z n i a — b e l f ö l d . Érdekes közjogi
jelentőségű döntést hozott a minap a Kúria.
Négy nagyváradi lakost az ügyészség kerítéssel vádolt, mert magyar lányokat szállí-
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tottak Boszniába és Hercegovinába. A törvényszék és a tábla elitélte a vádlottakat
azzal az indokolással, hogy Bosznia-Hercegovina külföld és igy a lányoknak odaszállitása kétségtelenül kerítés. A Kúria most
megváltoztatta az ítéletet, a vádlottakat felmentette és az indokolásban kimondotta,
hogy Bosznia-Hercegovina belföldnek
tekintendő, mert bár az annexió óta e terület közjogi helyzete nincs megállapítva, mégis az
annektálás tényével azt a magyar
közjog
szempontjából belföldnek
kell
minősíteni.

A képviselőház ülése.
—

Békés alelnökválasztás.

—

(Saját
tudósitónktól.)
Nagy érdeklődés,
zsúfolt padok mellett nyitotta meg Návay Lajos elnök a képviselőház pénteki ülését. Ezúttal már érezhető volt a béke, híre-hamva
sem volt az obstrukciónak és a Ház megkezdte a (komoly munkát: az 1912. évi költségvetés tárgyalását.
Előzőleg alelnökválasztás volt. A többség
Beöthy
Pált választotta meg erre a fontos
közjogi tisztségre és Beöthy Pál beszédében,
amelyben a Ház bizalmát megköszönte,
hangsúlyozta, hogy a párttekinteteiken felülemelkedve mindig a kötelességét fogja teljesíteni.
Részletes tudósításunk a következő:
Návay Lajos elnök féltizenegy órakor egészen népes padsorok előtt nyitotta meg az
ülést. A jegyzőkönyvet hitelesítették s az
elnök javaslatára végleg igazolták Dungyrszky Bogdán mandátumát. Az elnök eztán föliratokat és kérvényeket mutatott be,
amelyeket a Ház egyszerűen a bizottsághoz
utasított. Ez is a béke vivmánya, mert eddigelé a föliratok és kérvények kapcsán voltak a névszerinti szavazások.
— Következik a képviselőház alelnöki állásának betöltése — jelentette az elnök, s
nyomban ezután meg is kezdődött a névszerinti szavazás az alelnöki tisztségre.
A szavazás befejezése után az elnök bejelenti,
hogy kétszázhuszanhat szavazatból
száznyolcvankilenc szavazatot Beöthy Pál,
harminchármat Lázár István gróf, négy szavazatot pedig Wickenburg Márk gróf kapott;
igy Beöthy Pált megválasztott alelnöknek jelenti ki.
Élénk éljenzés és taps között most Beöthy
Pál, az uj alelnök emelkedett szólásra a jobboldal első padsorában. Kellemes, mély hangj á n a következőket mondotta:
— Hálatelt szivvel, meghatva mondok köszönetet a tisztelt Háznak a kitüntető választásért. Kijelentem, hogy a lelkiismeretes ember odaadásával s buzgó kötelességteljesitésével kívánok megfelelni szép és felelősségteljes és éppen olyan súlyos föladatomnak
oly férfin oldalán, aki elnöki székfoglalójában objektív klasszicitással kösvonalozta
az
elnökség hivatását. (Élénk helyeslés és taps
jobbról.) Az elnökség irányának
meghatározása mindig az elnök dolga. Félszeg dolog
lenne, ba most külön alelnöki programot
akarnék adni. Az, hogy az elnökség tagja
vagyok, szabja meg az elnökkel harmonikus
magatartásomat. Ez értelemben hazafias lelkiismeretem szavát követve, párttekinteteken
mindenkor felülemelkedve fogom kötelességemet teljesíteni,
Az utolsó szavakat nemcsak a jobb-, hanem a baloldal is zajosan megtapsolt és megéljenezte. Az u j elnök általában igen szimpatikus benyomást tett első szereplésével.
Kossuth Ferenc a baloldalról hozzá is ment
és személyesen gratulált neki.
Az alelnöki beköszöntő után szünet következett, amelynek leteltével a Ház megkezdte
a költségvetés tárgyalását.
Hegedűs Lóránt előadó bemutatja a pénzü g y i bizottság jelentését az 1912. évi budgetről és kifejti, hogy adópolitikánk szervezete
fordulóponthoz jutott. Most fog eldőlni, hogy
a jövedelmi adót miként leliet életbeléptetni
Magyarországon; ez azért is nevezetes, mert
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kereső
osztályaink túlságos megterhelése
veszedelmes meggyöngitése volna az adóalanyoknak. Különösen fontos ez a kimélet olyan
országban, mint bazánk, abol az öröklött vagyonnak még mindig nagyobb a tekintélye,
mint a munkával szerzett vagyonnak.
Désy Zoltán, a Kossutb-párt szónoka örömmel látja, hogy a kormány napirendre tűzte
a költségvetést, mert ezzel lehetővé tette az
ex-lex elkerülését, sőt az indemnitással való
kormányzás eliminálását is, mert bár az
indemriitás a kormány felelősségét csökkenti, pénzügyi szempontból nem oly reális,
mint a költségvetéssel való kormányzás.
Részletesen foglalkozik a költségvetéssel és
azt nem fogadja el.
Földes Béla a költségvetés legnagyobb hibájának tartja, liogy a hadügyi költségek
megtévesztő összeggel szerepelnek benne. A
reform igazi terheit 1915-ben fogjuk érezni.
A költségvetésben máskülönben is igen sok
a látszat. Sok helyütt az értékek emelkedését tünteti föl, abol ez az értékemelkedés
nem jár a javak szaporodásával. Gazdasági
életünkben vannak területek, abol egyenesen
a nemzeti tőkét fogyasztjuk. Igen sok a költségvetésben a labilis tétel. Az égető pénzügyi
reform kérdések közül a miniszter figyelmébe ajánlja a takarékpénztárak és a részvénytársaságok reformját s az állami tüzkárbiztositás ügyét. A költségvetést nem szavazza
meg (Élénk helyeslés a baloldalon.)
A holnapi ülés napirendjére a még bátralevő névszerinti szavazásokat és a véderőjaAz ülés két óra előtt zárult,
vaslat tárgyaiásat tűzte ki a Ház.

Az uj alelnök a szabadelvüségről.
—

Beöthy Pál nyilatkozata. —

(Saját tudósítónktól.)
A képviselőház mai
ülésén alelnökké választották Beöthy
Pál
munkapárti képviselőt. A választás izgalmas
előzményei után érdekesnek tartjuk az uj alelnök jövendő magatartásáról és politikája
irányáról egyetmást közölni, még pedig a
legilletékesebb forrásból, amint azt
Beöthy
Pál maga mondotta el fővárosi munkatársunknak:
- - A képviselőház nyilt ülésén tett deklarációmban
körvonaloztam
álláspontomat,
mely alelnöki működésemben vezetni fog.
Azt hiszem, természetesnek fogják találni,
ha ezt most nem ismétlem el uj formában.
Ami azt a kérdésüket illeti, liogy mi a véleményem azokról a hírekről, melyek nekem
erősen konzervatív felfogást tulajdonítanak,
arra nézve felhozhatom azt, liogy nálunk a
legerősebb szabadelvéi egyének sem mentesek
attól, hogy konzervatív, sőt reakciós gondolkozást ne tulajdonítsanak nekik.
Egyéni multam sokkal csekélyebb, hogysem arra hivatkozhatnék, bár mint képviselő és mint főispán mindig a szabadelvű
politika

szolgálatában

állottam.

De családom

hagyományai talán mégis ismeretesek utolsó
száz esztendő küzdelmeiben és ismeretes az
is, liogy m i m i n d e n k o r a régi magyar szabadelvüségnek
zászlóvivői
voltunk,
U g y látom,

hogy ma ezen a téren némi fogalomzavar
van és a régi szabadelvüséget ma konzervativizmusnak és reakciónak akarják bélyegezni. Alig hinném, hogy ezen a téren határvonalat lehetne megállapítani, hiszen például csak a napokban olvastam, hogy radikális orgánumok, melyek engem konzervatívnak állítanak be, ugyané váddal illetik a
fóvárosi kispolgárságnak vezetőit is.
Ilyen módon ma talán a konzervatív és
reakciós fogalmak meghatározását mindenkinek saját egyéni mérlegelésére kell bízni.
Magamról tudom, hogy mindig ragaszkodni
fogok azokhoz a hagyományokhoz, amelyek
a magyar szabadelvüségben a nemzeti eszmét és a modern baladást mindenkor egyesíteni tudták. Lehet, hogy ez az álláspont
ma már bizonyos körök előtt konzervatív, de
ezt a konzervativizmust

szívesen

vállalom.

— A lapok egy része arról is megemlékezett, — mondotta ekkor munkatársunk —

hogy méltóságod jelöltségét a munkapártban
egyesek azért nem fogadták szívesen, mert
nem tapasztalták a személyes érintkezés közvetlen melegségét.
— Én is hallottam ezekről a híresztelésekről, — válaszolta Beöthy
— amelyek, ha
tényleg meglevő érzelmeket fejeztek ki, nagy
félreértésekre

vezethetők

vissza. A m i k o r meg

választottak, a párt egy igen szei'ény és igen
igénytelen tagjának tartottam magam, aki
mint gazdaember pontosan teljesítettem kötelességeimet, hogy a Ház ülésein részt vegyek, de sem a pártéíetben szerepet nem kértem, sem a társadalmi érintkezésre sok időt
nem fordíthattam, A magunkfajta gazdaember résztvesz az üléseken és azután sietve
hazautazik. Hogy ilyen módon egy 256 tagból álló pártban lehettek kollégáim, akikkel
a viszonyok folytán közvetlenül nem érintkeztem, az valószínű. Azt hiszem különben,
liogy most, mikor uj állásomnál fogva természetesen intenzív részt kell vennem a parlamenti életben, mihamarább meg fogom
győzni azokat, akik talán rosszul ítéltek meg,
vagy félreértették viselkedésemet.

A parlamenti helyzet.
— Béke minden vonalon. —
Beöthy és Kabós alelnökök. —
előtt. —

Návay elnök,
Khuen a király

(Saját tudósítónktól.)
Mára teljesen elcsöndesedett az a nyugtalanság, melyet egyrészt
az alelnök-jelölés dolga, másrészt
Návay
Lajosnak, a Ház uj elnökének beköszöntő beszéde keltett az ellenzéki pártokon. Návay
tudvalevően tegnap este megnyugtató nyilatkozatot adott a függetlenségi vezéreknek
a 'házszabályok kezelése tekintetében s ebben
benne foglaltatott az is, hogy Beöthy Pál is
respektálni fogja az eddigi gyakorlatot a
szabályok alkalmazásában. Ezenfelül sikerült
Kabós Ferencet is maradásra birni az alelnöki állásban, amihez az ellenzék mint a
béke egyik garanciájához ragaszkodott.
Megbékült .mára még Polónyi
Géza is, aki
tegnap a zendülés élére állt. A folyosón általános meglepetést és érdeklődést keltett, mikor Polónyit egyszerre Andrássy
Gyula
gróffal látták beszélgetni. A két politikus
ugyanis éveken át feszült viszonyban volt
egymással, úgyszólván nem is érintkeztek.
Ma aztán Andrássy
Gyula gróf odalépett a
folyosón Polónyihoz
kezet nyújtott neki és
megszólította.
— Kérlek, — mondotta — már most rendben van a Beöthy dolga is, meg lesztek elégedve a nyilatkozattal, amit megválasztása
után tenni fog.
Polónyi meglepetve fogadta Andrássy közeledését s nyomban élénk beszélgetésbe kezdett vele. Mikor elváltak egymástól, újra melegen kezet szorítottak.
Polónyi ezután lelkesedve magyarázta a
folyosón, hogy őt is teljesen kibékíti a tegnapi fordulat:
Návay nyilatkozata és Kabos
maradása.
— Egész más helyzet ez már most, barátaim, — hangoztatta egy csoportban. —
Csupa Kolumbusz-tojás volt a sok nehézség,
de ezeket egyenkint asztalhoz is kellet ütögetni, hogy megállítsuk őket. Már most minden rendben van.
A Ház első dolga volt ma az alelnök választás, ami tizenkét órára meg is történt.
Beöthy Pál mellett Lázár István gróf kapott
még harminc egynehány szavazatot. Beöthy
rövid beszédét, melylyel
megválasztását
megköszönte, a függetlenségi párton is tet-
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széssel fogadták. Végül még Justh Gyula is
tapsolt neki.
A Ház ezután belekezdett az 1912. évi költségvetés tárgyalásába. Holnap pedig a védőerőreform kerül sorra, s Rohonyi
Gyula igazságügyi államtitkár fog hosszabb beszédet
mondani a javaslatok mellett.

Héderváry
Károly gróf miniszterelnök ma
délután két órakor Bécsbe utazott és holnap
délelőtt ő felsége előtt különkihallgatáson jelenik meg. A kihallgatás idejét még nem állapították meg. Valósiznü, hogy a miniszterelnök még 'holnap Bécsből hédervári birtokára utazik, ahol 'a vasárnapot eltölteni szándékozik és ahonnan hétfőn reggel tér vissza a
magyar fővárosba.

Jászai Géza —

püspök.

(Saját tudósítónktól.)
jászai Gézát Szeged
város köztiszteletben álló apátplébánosát
ujabb kitüntetés érte. A király érdemei elismeréséül a győri megyéspüspökké kinevezett Várady
Árpád helyébe sebenicói címzetes püspökké nevezte ki. Jászai Gézát fiatalon érte ez a kitüntetés, de nem váratlanul,
mert ezúttal igazán érdemes főpap sokoldalú
munkásságát jutalmazta a királyi kegy.
Jászai Géza nemcsak, mint pap lelkiismeretes és agilis, hanem mint közédeti férfi is tevékeny részt vett Szeged fejlődésének előmozdításában. Ahol kulturális ténykedésről volt
szó, ott Jászai Géza a vezető férfiak sorában foglalt állást. Legnagyobb érdeme a szegedi iskolaügy fejlesztése körül van, továbbá
ő volt az, aki a fogadalmi templom építését
sürgette, az ő szavainak a hatása alatt lesz a
bedőlt romok helyén díszes és impozáns
templom.
jászai Géza részt vesz Szeged város minden nemes mozgalmában. Érvektől súlyos beszédje döntő hatással volt a vitákra. Szerepeit a politikában is, bölcs mérséklete nem
egy politikai ballépésnek vette elejét.
Paptársai rajongnak a szimpatikus főpapért, hívei tisztelték, Szeged közönsége pedig
szerette, mert mindig mérsékletes bölcs és
barátságos volt. Neki nem volt oka elrejtőzni
a nyilvánosság elöl, hogy megmentse hivatala adta nimbuszát, neki a nyilvánosság csak
növelte azt.
Jászai Géza tudós, de nem szobatudós, tudományának gazdag tárházát a köznek
ajándékozta. Nem félt és nem fél, hogy elfogy ez az isteni láng, melynél sok ezren
melegedtek fel és merítettek bátorságot a
kulturális küzdelmekhez.
Jászai Gézát nemcsak mint papot, hanem
mint tudóst is érte ez a kitüntetés. A királyi
kegy egyaránt szól a papnak, a tudósnak és
a közéleti férfiúnak. Mert Jászai Géza tudós,
a szó legszorosabb értelmében. Az igaz, hogy
a komoly tudós, nem a stoikusok hajlithatatlan és hozzáférhetetlen vasköpenyegét viselte, hanem a tiszteletreméltó komolyságot
aranyszínű mosolygós derű alá rejtette. A
legjoviálisabb főpapok egyike volt. Egyszerűségét és közvetlenségét csak nagy tudása
multa felül.
Az uj püspök szerénységének legeklatánsabb példája az, hogy továbbra is a belvárosi
római katolikus egyház plébánosa marad, az
egyszerű düledező házból nem vándorol át
diszes püspöki palotába. Jászai Géza püspök
a mienk marad és továbbra is reánk fogja
vetni bölcsességének áldásos sugarát.
Jászai Géza Szeged szülötte. 1857. október 27-én született .Szegeden, egy kis felsővárosi házban. Már kora fiatal éveiben nagy
hajlandóságot érzett a papi pálya iránt. 1880.
julius 7-én már fel is szentelték. Először Eleméren, Makón, majd Szegeden káplár.oskodott. 1893-ban Szeged-Felsőváros adminisztrátora lett. 1898-ban Szeged papi kerti-
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leiének esperese, majd ugyan ebben az évben megválasztották RóküSon plébánosnak.
Ekkor már papi 'körökben -ismert volt Jászai
neve. Ellensége nem volt, csak jóbarátja. Innen magyarázható az a karrier te, amit rövid idö alatt befutott Jászai. 1900-ban a tanító és tan-itónőképzők püspöki biztosa lett.
1901-ben bodrogmonostori apát és 1907-ben
Szeged-belváros plébánosa/Most pedig a királyi kegy püspökké nevezte ki.
Jászai a rang minden lépcsőjét megjárta,
mindenütt tanult és a saját emberségéből lett
azzá ami. Örökké a közért küzdött és harcolt, mikor Rókusi plébános volt a rókusi
templom építésén fáradozott.
Fáradozásait
siker te koronázta, az uj templom 'karcsú tornyaival Jászai ügybuzgalmát hirdeti.
Politikai, társadalmi és irodalmi munkásságát egy mondattal lehet jellemezni. Mindent, de csak jót és hasznosat
a közért, a városért. Ez volt a vezérelve, és ettől nem tért
el soha. Munkáiban ugyanez az elvet célozta. Egyházi és politikai lapokban elhelyezett cikkein kivül egy -vaskos könyvet is
adott k i ezzel a cimmel: A rókusi templom
története.
A közéletben vezetőszerepet játszik, de ez
sohasem tette büszkévé, mert mindenkit fogadott, mindenkit meghallgatott és mindenki
meggyőződhetett jóhiszeműségéről eddig is.
A legszegényebb és a leggazdagabb emberek ügyeit valláskülönbség nélkül egyformán
intézi el. Olyan ember Jászai, akiről csak jót
lehet mondani.
Ilyen embert ért a király kitüntetése. Szegeden ezt mindenki tudomásul veszi és örül
is neki, mert méltóbbat még keresve sem igen
lehet nála találni.

A DMKE közgyűlése.
—

Dániel Ernő báró Szegeden.

—

(Saját
tudósítónktól.)
A Délmagyar
országi
Magyar
Közművelődési
Egyesület
vasárnap
tartja rendes évi közgyűlését Szegeden, a
városháza közgyűlési termében. A közgyűlés nagyon érdekesnek igérkezi-k, mert azon
kerül nyilvánosságra az a jelentős kulturális
munka, amelyet a D. M. K. E. az elmúlt esztendőben végzett. Számokból és adatokból
fogja megtudni a közgyűlés nagy közönsége,
hogy Magyarországnak ez a nagy -kultúregyesülete egy esztendő alatt -mit produkált
és mennyivel vitte előre az országi déli részén a kulturát. A jelentések részletesen ismertetni fogják a felnőttek, katonák részére
rendezett irás-olvasás tanfolyamok eredményét, beszámolnak arról, hol és -milyen
arányban állított föl az egyesület köny vtárakat, ihol tartott fönn iskolákat, internátusokat, azok -milyen eredménynyel -működtek és
képet alkothat magának a közönség arról is,
hogy a jövőben milyen jelentős föladatok elvégzését vállalta -el az egyesület vezetősége.
Nagy súlyt és jelentőséget ad a közgyűlésnek az is, hogy azon Dániel Ernő báró, v.
b. t. t. egyesület-i elnök, vezeti a -tanácskozást.
Dániel Ernő báró szerdán délután 3 óra 17
perckor érkezik nejével Szegedre. Az állomáson
Lázár
G y ö r g y dr polgármester és
Perjéssy
László ikereske-delmi- és iparkamarai titkár, a D. M . K. É. társelnöke fogadják
a vendégeket, alkik a szombatot és a vasárnapot is a városban tölt-ik.
Dániel Ernő bárót, a-ki Szeged érdekeiért
mindenkorra sikra szállott, egyik legbuzgóbb
vezetője volt a szegedi egyetem érdekében
megindult akciónak és -most minden befolyásával -igyekszik minél előbb meg valósitahi a
szegedi műegyetem kérdését, a szegedi polgárság a D. M. K. E. közgyűlésén fogja méltóan ün-nepelni. A közgyűlésen L á z á r G y ö r g y
'dr tartja az ünnepi beszédét,, amelynek -keretében megemlékezik a bárónak Szeged érdekében kifejtett eredményes munkásságáról.
A közgyűlést megelőzően megnyitják a D.

M. K. E. háziipari kiállítását. Az egyesület
vezetősége tiszteleg Dániel Er-nöné bárónőnél, aki a -kiállítás védnöke és tiszteletbeli elnöke.
A D. M. K. E. elnöksége lapunk utján -is
fölkéri a közönséget, ugy a hölgyeket, mint
a férfiakat, hogy a közgyűlésen, amely délben kezdődik, minél számosabban jelenjenek
meg.

SZÍNHÁZMŰVÉSZET
Színházi műsor.
Nov. 11, szombat: Hit és haza, népdráma. (Páratl. Vi)
„ 12, vasárnap: délután: Cigányszerelem, operett
este: Bánkbán, szomorújáték. (Páros >/»)

Bécsi színházakról.
(Saját tudósítónktól.)
Színészek és színigazgatók, énekesek és karmesterek, irók és
zeneszerzők, rendezők és diszletrendezők, bútorosok és ruhaszabók mind-mind u j erővel,
u j reményekkel, u j bizalommal üdvözlik az
u j színházi évadot a császárvárosban.
A m i t Jarno József, a bécsi színházi tekintély és Reinhardt
Miksa, a nagy rendező
kigondolnak, az csak fényes anyagi eredménynyel járhat: vélték a többi bécsi színigazgatók. És igy Bécsben egyszerre öt helyen fújták a „Szép Helena" pompás melódiáit. Karczag Vilmos színházában a Theater
an der Wienben Mizzi Güntherrel és Treumannal és külön még a Karczag által alapított és a közkedvelt Natzler fivérek által
dirigált Hölle-kabaréban. Azután
Rainer
Simons
Népoperájában
(Kaiserjubileumstlieater Volksoper) Mizzi Jeritzával a címszerepben. Végül Steiner Gábor igazgató a
Bonacber-Orfeumban „Die schöne Helene
von lieute" cimen Helene Ballotval a címszerepben némi modern közbeszurásokkal és
egy s más kuplébetéttel szintén a „Szép Helena"-t adta.
A császárváros színházai közül természetesen első helyen áll a Burgtlieater. Ezt idegen
és nem idegen egyaránt elismeri, amire legfényesebb bizonyság a jegyek kelendősége.
Semmiféle szinház, jegyiroda nem kap jegyet
a Burgtheatertől. Az utóbbi két hétben két
novitás került szinre. Ernst Ottó: „Die Liebe
höret
nimmer
auf" tragikomédiája és
Schnitzler Artliur tragikomédiája „Das weite
Land". Ebből látható, mennyire kedveltté
lett a németeknél ez a furcsa elnevezésű irodalmi kísérletezés. Ottó Ernő darabja egy
elzüllő zeneszerző szánalmas vergődését tárja elénk. A darab kevés leleményességgel
van megcsinálva. Dialógusai banálisak, nyelvezete hétköznapi. Azt a kevés sikert, amit
elért, kizárólag a művészek finom mesteri
játékának köszönheti, akiknek sorából Medelszky asszony igazán remekelt.
Ssehnitzler Artlmr darabja már nagyobb
figyelmet érdemel. Az ő neve a német szinház-közönség előtt igen nagy vonzerővel bir.
A Burgban most bemutatott darabja „Das
weite L a n d " cimet viseli. A távoli ország a
lélek országa, ahová szerző bennünket el kiván vezetni. A játék színhelye a Bécs melletti Baden. Hofreiter gyáros valóságos életművész. Leszakitja minden nap virágát és
megcsalja feleségét, amennyire csak képes.
Ellenben kényes féltékenységgel őrzi a felesége hűségét. Egy orosz zongoramüvészszel
csak a gyanú miatt amerikai párbajt viv
és szerencséjére nem ő lmzza a fekete golyót.
A zongoraművész főbe lövi magát, de levelet hagy Látra, amelyben értesiti a férjet,
liogy felesége még gondolatban is tiszta nő.
A férj ahelyett, liogy most már jobban ragaszkodna az asszonyhoz, teljesen elfordul
tőle, mert annak a halálba kergetett férfinek
az árnyékát látja folyton kettőjük "között.
Sőt egyes elejtett megjegyzésekkel még korholja is feleségét. Világgá megy egy másik
nővel, aki elutasít minden férfit és Hofreitert
csak azért hallgatja meg, mert hősiesen vég-
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zett a konkurrensivel. Mire visszatér, a feleségét rajta kapja a tényleges hűtlenségen.
Ezt a másik férfit nyilt párbajban öli meg.
És ezzel végződik a darab. A darab Bécsben
nagy sikert aratott. Ugyanaz nap előadták.
Prágában, Berlinben, Hamburgban és még
vagy tizenkét német színpadon. A legtöbb
lielyen ünnepelték a jeles írót, akinek ez nem
ép legjobb darabja. Egyedül Münchenben bukott . meg.
A Hofoper u j igazgatója Gregor ur egyelőre nem produkál semmit. Nyakra-főre zavarja a művészeket. Elküldi Slezákot, a világhírű teporistát és dupla pénzen hozza helyéhe Baklanoff orosz tenoristát, aki még a
kezdet kezdetén áll. Nem tud megfelelő dirigenst kapni és kénytelen beérni
Richter
János abbeli ígéretével, liogy m a j d ha liatnyolc liónap múlva jobb lesz az egészsége,
eljön a Wagner-ciklus dirigálására.
A Deutsclies Volkstkeater darabjait hozzávetőleg abból a műfajból válogatja, amelylyel a m i Vígszínházunk alapította meg közkedveltségét. A nálunk most szinrekeriijt
„Papá"-t néhány hete a Deutsclies Volkstheater mutatta be közönségének. Ez a szinház azonban állandóan kultiválja a klaszsziknsokat,, amennyiben lietenkint — rendesen hétfőn — bemutat egy-egy régebbi remekmüvet az ifjúságnak szánt mérsékelt
helyárak mellett. Ugyancsak a Deutsckes
Volkstheaterben volt mostanában ősbemutatója Marco Brociner „Vor dem Sündenfall,
3-aktige Komódié" darabjának. A Deutsclies
Volkstheater adta annak idején óriási hatással és hosszantartó sikerrel Molnár
Ferenc „Ördőg"-ét, ugy liogy a darab még most
is szerepel a műsoron és októberben kétszer
került szinre a „Der Tenfel".
v
* S z í n h á z i l e v é l . Kérésüknek itt teszünk eleget, az Almássy és Harsányi ováció gyüjtőivének szövegét leközöljük. Az ellenünk emelt kifogásoknak semmi
alapjuk
sincs. M-i már elmondtuk erről a dologról elitélő véleményünket, azt senki sem kívánhatja tőlünk, hogy szélmalomharcot folytassunk. Ugy látszik Szegede-n csakugyan minden lehet, még az is, hogy valaki Katona
József szellemének ugy akar hódolni és hódoltatni, hogy két vidéki színészt megkoszorúz
vagy megkoszoruzta-t. Eddig azt hittük, hogy
az ilyesmi csak mucsá-n lehet, most már látjuk, hogy Szegeden is. De vigasztalódjanak,
nagyon kevés olvan ember akad, aki ennek a
zagyvaságnak felül. A legszomorúbb az a
dologban, hogy a kultura ilyen megcsalására
tanár ember mutat példát. Az aláírás nélkül
'kibocsájtott gyűjtőiv szövege ez:

ALÁÍRÁSI
IV.
A szegedi hölgyek nagybizottsága a f.
hó 6-iki értekezlet megbízásából tisztelettel kéri a t. Címedet, hogy f. hó 12-ikén,
vasárnap este a Bánk-Bán előadása alkalmából, a nagy iró szellemének hódolva,
Bánk-Bán (Almássy Endre) és Melina
(Harsányi Margit) személyesitőjének rendezendő ünneplés költségeihez hozzájárulni
szíveskedjék.
Szeged, 1911. november 7.
Amennyiben ez az ünneplés vasárnap tényleg megtörténik, még lesz szavunk hozzá.
Ma -ennél többet nem mondhatunk.
*
Primadonnák
v e r s e n y e . Érdekes
vendégszereplése lesz a napokban az aradi
színházban. Kállay
Jolán, a szinház volt primadonnája fog fellépni, még pedig szerződtetés céljából. Az utóbbi időben mi-nd jobban
megnyilvánult a szinházközönségn-ek az az
óhaja, hogy a direktor a távozni készülő
Diósy
Nusi helyébe Kállay
Jolánt szerződtesse, aki mindenesetre a vidéki primadonnák legjobbjai közé tartozik, Kállay Jolán a
három este legjobb szerepeiben, a Gyerekasszonyban, Hercegkisasszonyban és-a Katalinban lép fel s ha vendégszereplése sikerrel
jár, ha a publikum szeretettel fogadja vissza,
akkor májustól fogva ő lesz az aradi szinház
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primadonnája. Érdekes, hogy a direktor az
uj primadonna megválasztását teljesen a közönségre bizza. Ha ugyanis Kállay Jolán vendégszereplése nem fog kellő sikerrel járni,
akikor még november és december hónapban
négy-öt primadonna
fog fellépni Aradon s a
melyiknek a legnagyobb sikere lesz, azt szerződteti Szendrey.
* S h a k e s p e a r e h a l o t t i m a s z k j a . Egy
darmstadti magánzó tulajdonában van egy
halotti maszk, amely már többször állott tudományos fejtegetések központjában. Több
kiváló tudós .a szellemes arcvonásokban Shakespearet ismerték fel. De azért mindig kétségek merültek fel az iránt, hogy csakugyan
Shakespearet ábrázolja-e a fej, vagy nem.
Egy német tudós ujabban megint bizonyítani
akarja a maszk shakespeari eredetét. A fejnek csodálatos profilja van, hatalmas homlok finom domborulattal, könnyen hajlott,
nem nagyon rövid orra, nagyszerű vonás a
finom ajakon, a Henri Quatre szakáiviselet.
Éhez járul a lágy gipszbe vésett felirás: „Ao
Dni 1616". Az biztos, hogy az álarc Shakespeare korából való. Azonkívül biztos, hogy a
maszk fejméretei teljesen megegyeznek a
Shakespeare síremlékén levő halott álarcával.

Kanyargó utakon a szinház körül.
(Saját
tudósítónktól.)
Mai
számunkban
részletesen beszámolunk azokról a visszásságokról, amelyek az első ifjúsági előadás
különben sem delikát élvezetét fűszerezték
és szegedi, sót Almássy-izüvé tették. Tudósításunknak minden sorát részletes információk alapján irtuk meg, amelyeknek egy részét a helyükbe hozták, más részét meg fáradságos, köteles munkával, szereztük meg.
Hogy mennyire igazunk volt, legjobban bizonyítják azok a nyilatkozatok, amelyeket^közéoiskolai igazgatók és tanárok tettek munkatársunk előtt. Közülük Veszprémi
Vilmos
ma annak a közlését kérte, hogy ő nem tartotta helyesnek Almássy igazgató propozicióit, azért is távozott el az értekezletről, de
ez a kijelentése nem vonatkozik azokra a
többi tanárokra, akik az értekezleten kivüle
megjelentek. Szivesen közöljük ezeket, hiszen megegyeznek azzal, amit ma irtunk és
az természetes, hogy Veszprémi ur nem nyilatkozhatott mások nevében, hiszen az értekezletről eltávozott.
Tehát: tegnap igazgatók és tanárok mondták el rosszalásuikat a fölött a mód fölött, a
hogy az ifjúsági előadások rendeződni kezdődnek, ma Somogyi
Szilveszter dr főkapitány nyilatkozik. Ezeket mondja:
— Már intézkedtem azok miatt a rendellenességek miatt, amelyeik a tegnapi ifjúsági
előadáson előfordultak. Tudom, hogy az
utakra is állították nézőket, az állóhelyeken
is többen voltak, mint szabadna. Az összes
biztonsági
szabályok
betartására
végzésileg
hivom fel a színházigazgatót.
Az igazgató a
tanácscsal szerződött, tehát a tanácsot,
mint
egyik szerződő felet is értesítem arról,
hogy
a másik fél nem állja a szabályokat.
A rend
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őrség képviseletében megjelent a szinházban
Foüráth
alkapitány, az csak természetes,
hogy ifjúsági előadáson
ilyenre nem volt elkészülve a rendőrség.
De ugy látszik, Almássy nem törődik azzal, hogy több ember
be ne mehessen a színházba,
hát majd a jövőben mi törődünk
vele!
Az ifjúsági előadások tanár-főrendezője az
egyik esti lapban nyilatkozik. A tanár ur alaposan elkanyarodik az igazságtól, amit nem
veszünk rossz néven tőle. Ugy látszik, tanárrészről rábizták az ifjúsági előadásoknak az
intézését és a tanár urnák is része van abban,
hogy a dolog nem rendben ment. Ezt nem
tudtuk és ezért — biztosithatunk mindenkit
— vezekelni fogunk. De azt igazán nem értjük, hogy mi az ördögnek áll elő és kurjangatja valaki, hogy hé, én is itt vagyok, én is
hibáztam. A vádlottak nem kötelesek vallani.
Arra nézve pedig, hogy hogy lehet hiányokat pótolni, ferdeségeket kiegyenesíteni,
intézményt tökéletesbiteni, fogadjon el tőlünk
kis leckét a tanár ur. Az iskolában be lehet
adni azt a maszlagot, hogy munkával. Mi, a
gyakorlat emberei, nagyon jól tudjuk, hogy
embereknek és intézményeknek életét mennyi
munka aranyozza be és hogy mennyire más
ez a munka, ha végzésénél biráló, sújtó, vagy
fölemelő szavával őrt áll a sajtó .Azt is nagyon jól tudjuk, hogy mindenkinek kedves ez
a sajtó, arnig dicséri, de mindjárt mesterségesen csinálja a botrányt, amint egy — egy
urnák az elevenére tapint. Mi tehát tovább
megyünk az utunkon és ilyen „botránycsinálással" ezután is kellemetlnekedni fogunk,
mindenkinek, aki rászolgált.
A -tanár ur „pótolni, kiegyenesiteni, tökéletesbiteni akar. Mit az istenért, ha minden
olyan szép rendben ment?
A német kancellárválság.
Berlinből jelentik: Ab irodalmi gyűlés tegnapi ülésének legnagyobb szenzációja
BethmannHollweg
birodalmi kancellár határozott parlamenti vereségén kivül, a német trónörökös
jelenléte volt és viselkedése az udvari páholyban. A német trónörökös a kancellár beszéde alatt érkezett az ülésre és az udvari
páholyban foglalt helyet. A kancellár beszéde
alatt teljesen nyugodt maradt, de azután, a
mikor az ellenzéki szónokok kritizálni kezdték a marokkói egyezményt, ismételten fejbólogatással
helyeselt,
sőt a szónokok élesebb kifakadásainál kezével a páholy karfájára ütve adott kifejezést helyeslésének. A
trónörökös egész viselkedése azt mutatta,
hogy mennyire igaza volt a császárnak, hogy
épen mostanában Danoigba helyezte át s az
európai béke érdekében valóságos szerencse,
hogy Vilmos császár előreláthatóan még
hosszú évekig fog a trónon maradni. Udvari
'körökből jelentik, hogy a császár még tegnap este meghallgatta a birodalmi kancellár
jelentését a birodalmi gyűlésen történt dolgokról. Bethmann-Hollweg
nem titkolta a
császár előtt, hogy a pártok el vannak kedvetlenedve a birodalmi kormány iránt, és rámutatott különösen a konzervatív pártvezéreknek rendkivül éles támadására s különösen erre való tekintettel felajánlotta
a csá-

szárnak
lemondását,
amelyet
azonban
az
uralkodó nem fogadott el, sőt teljes bizalmat
fejezett ki a birodalmi kancellárnak. Bethmann-Hollweg jelentése után a császár a
trónörököst fogadta s közte és fia között
rendkivül izgalmas jelenet folyt le. A császár
eléggé érthetően adta fiának tudtára, hogy
az udvari páholyban tanúsított viselkedést
nem helyesli és határozottan kívánja, hogy
jövőben efféle dolgok ne történjenek meg.

Mennyit költ Newyork város ?
(Saját tudósítónktól.) Newyork város 1912iki költségelőirányzata, mint ottani levelezőnk irja, megjelent. Szédítő nagy lévén a
város (akkora, liogy Bécs és Budapest közt
legfölebb négy Newyork férne el, lévén a város szélessége Brooklyn déli részétől Newyork
280. utcájáig több mint 65 kilométer) széditőek a költségelőirányzatának egyes tételei
is. Az előirányzat a mult évinél tetemesen
nagyobb, mert például csak az tizenhétmillió
korona többletet tesz ki, liogy újévtől kezdve
a nőtanitók épen annyi fizetést fognak kapni,
mint a férfiak. Vagyis 5300 korona kezdőfizetéstől fölfelé. Vagyis a newyorki néptanító
több fizetést
teri
titkár.

kap,

mint

egy magyar

minisz-

Az 1912-iki költségvetés 1.035.000,000 koronával volt előirányozva, de a városatyák különféle tételeknél lecsipdestek belőle annyit,
hogy most csak egymilliárd koronára rug,
tehát nem igen marad

el egész
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költségvetése mögött. Most tessék ehez elgondolni Amerika többi hatalmas városának
s ráadásul még az egész Uniónak, mint államnak költségvetését s akkor némi fogalmuk van e boldog ország szertelen gazdagságáról s fejlett civilizációjáról.
A költségvetésben az iskolákra, a rendőrségre és a tűzoltóságra összesen 308 millió
korona van előirányozva, ugy, hogy ez a három tétel az egész előirányzatnak mintegy
harmadát teszi. Itt mindjárt mellesleg megemlítjük azt is, hogy Newyork város adóssága, amelynek kamatai természetesen szintén
be vannak állítva a költségvetésbe, 5 milliárd
koronára rug, azaz nem sokkal kevesebbre,
mint az Unió államadóssága.
A költségvetésből a következő érdekesebb
tételeket emiitjük föl: Közoktatás 182.500,000
korona. Nem tévedés ez, tisztelt olvasók, mert
Newyork városa
tényleg
száznyolcvankétmillió koronát költ a közoktatás minden ágá-

ra. Legtöbbet természetesen a 800,000 kis elemista oktatására, akikről igazán pazar módon
van gondoskodva. Newyorkban a beiratási
dij, tandíj ismeretlen, azonkívül minden tanuló minden elképzelhető könyvet, írószert,
rajzszert ingyen kap. Emellett a város minden részében gyönyörűen fölszerelt parkok
állanak rendelkezésükre, játék- és tornaszerekkel. Forró nyári napokon pedig az EastRiverbe és a Hudson folyamba benyúló födött
„Recrfeation-Pier"-eken hancúrozhatnak és
szívhatják az üde tengeri levegőt.
A rendőrség előirányzata 82.500,000 korona, a tűzoltóságé pedig 42.500,000. Nem csoda,
mert a közrendőr kezdő fizetése 350 korona
havonként, a tűzoltó-főparancsnoké pedig
ötvenezer korona évenként. Tehát annyi, mint
a magyar miniszterelnöké.
A városi viz-, gáz- és villamosmüvek szükséglete 38.000,000 korona, az utcatisztitásó
és öntözésé ugyanannyi, a parkok föntartási
költsége 16.500,000 korona, a jótékony intézeteké pedig 17.500,000 korona. Megjegyzendő,
hogy az utóbbiaknál csakis az épületek fön-
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tartási költsége szerepel, mig az intézetek
pénzbeli dotációja más rovatban szerepel
húszmillió koronával. Az egészségügyi intézmények előirányzata 16.000,000 korona, a javítóintézeteké 6.000,000 korona. A város adósságának kamatai 214 millió koronával szerepelnek.
Ezek a főbb tételek. A többi tétel annyi,
hogy egy vastag kötetbe alig fér el az indokolásokkal együtt. S Newyork város a maga
költségvetésénél a lehető legliberálisabban
jár el. Van a városnak egy muzeumszerii palotája a Broadwayn, hol kis mintában be van
mutatva minden viz-, gáz- és villamosmiinek
az üzeme, a szemételtakarítás egész mechanizmusa, a tűzoltóság szervezete, óriási térképeken s fotográfiákon vagy busz nagy
teremben be van mutatva az egész város, annak feltüntetésével, liogy egyes városrészekben mennyire vannak hivatalosan becsülve a
telkek, mennyibe kerül átlag az építkezés. Be
vannak mutatva az elkobzott hamis mértékek, a különféle csalafintaságok feltüntetésével, Írásbeli példákkal van mutatva, hogy
milyen hlankettán, mily szöveggel kell elintézni az ezerféle instanciát, szóval be van
mutatva a városi gépezetnek minden elképzelhető része.
E páratlanul érdekes és teljes muzeumban
„fölfekszik" a városi költségvetés nyomtatott példányainak egész garmadája, az érdeklődő nagyközönség számára. Mindenki lapozhat benne, vagy ha tetszik, bazavihet egy-egy
példányt tanulmányozni.

NflPI_HIREK
Az álom —

mozgófénykép.

(Saját tudósitónktól.) Henry Bergson, az
immár világhírűnek mondható francia gondolkodó, akinek nevét oly gyakran emlegetik az utóbbi időben, egyik legutóbb megjelent müvében a kinematográffal hasonlítja össze nagyon ötletesen az emberi elme bizonyos működését. Az ő gondolatának továbbfejlesztése az, hogy mintegy az egyéni
áloméletet, álombeli tevékenységet utánozza
számunkra a mozgófénykép. Az álmodó fantázia bizonyos kívülről jövő izgalmat befogad, hasonló értelemben erősit, továbbfejleszt és magyaráz: ez az illúzió. Minden ilyen
esetben tág tere nyilik az egyéni fantáziának.
A mozgófénykép-készülék munkájára pedig
fölöttébb jellemző, hogy hasonló tevékenységre serkenti az agyat. Egy eleven, mozgató erő segítségével önmagukban mozdulatlan köt közvetlenül össze és tesz élővé. Egy
kettős dualisztikus tevékenységről van szó,
amely minden életen, minden mozgáson
uralkodik. Ezen alapszik minden olyan kisérlet, amelynek egy mozdulatlan mechanizmusa az élet látszatát akarja belé vinni. A
reprodukáló fantázia életet és mozgást igyekszik kölcsönözni azoknak az elmúlt helyzeteknek, amelyeken az egyén keresztül ment
és amelyet többé-kevésbbé világos képe a
lélekben megmaradt. A reprodukáló fantázia
körösztül megy a képeknek a sorozatán, uj
kombinációk szerint rendezi rekonstruálja
elmúlt élete egyes fázisait egészen ugy, a
mint a kinematográf-késziilék a fotográfiákat lepergeti és megeleveníti. Már most mi
a különbség a reprodukáló fantáziának álombeli és ébren való működése között? Ébrenlét alkalmával az egyéni lélek minden erejét egy bizonyos pontra koncentrálja, ugy,
hogy minden a pillanatnyi szituációhoz nem
illő emlékképet a a sorozatból kizár. Ahol
tehát a fantázia mindenütt ilyen akadályokra talál, kinematográfszerü működése a ma- J

ga egész erejében nem érvényesülhet. Ez a
szerepe az álomban kezdődik, csak amikor a
kifelé irányuló motorikus tevékenységek
megvannak bénulva, az érzékek kapui becsukódtak. Nyilvánvaló a dolog, ha felidézzük
az álmodó egyén állapotát megvizsgáljuk
miként indul el a reprodukáló fantázia mechanismusa. A lekötött és félig eltitkolt vágyak és kivánságok, amelyeket visszaszorít
az élet, a mely elv alig mernek napvilágra bújni, hirtelen életre ébrednek és az álom realitásában igyekszenek megszerezni az érvényesülést, amelyet a tulajdonképpeni lét
megtagadott tőlük. Az álom mozgató erői, a
melyeket az ébrenlét a hozzájuk tartozó képektől elválasztott, ismét közvetlen összeköttetést találnak velük. A képekben elraktározott benyomások egész tömegei peregnek le
és a lét egész elmúlt fázisai válnak ismét
eleven jelenné. Minden más életösztön sötétben marad, az öntudat minden fénye kizárólag a mozgósított képekre koncentrálódik,
ugy, hogy ezek megtévesztő, pregnáns hűséggel jelennek meg. A felhúzott henger megkezdi a munkát, az elmúlt helyzetek képei
megkezdik furcsa, kísérteties játékukat.
Az álomnak a lelkiélet szempontiából való
nagy jelentősége épen az álmodó lelki életének erős kiélesitésében van, meg a drarnatizálásban. Hangulatok és változások, amelyek az ébrenlétben a léleknek alighogy a
felületét érintik, hatalmas dimenziókat vesznek fel. Semmi nem oly karakterisztikus egy
egyénre nézve, mint álmának története. Aki
pontosan regisztráli tudná álmait, életét jobban megismerné, mintha minden eseményt
feljegyezne belőle. A legcsudálatosabb jelensége az álomnak a múlt pontos és élethű
megelevenitése. Ez a mult újra jelenné válik,
ami onnan van, liogy mi a multat, mint olyat
tulajdonképen nem ismerjük, életünk
egy
folytonos jelenlét és csak bizonyos különbségekről állapitjuk meg, liogy valóságos élményről, vagy puszta emlékezésről van-e szó.
Nem történik meg a mult újra való megjelenítése máshol, mint az álomban ós a —
mozgófényképen. Ez nem egyéb, mint álom
kifelé való projiciálása, vetitése, materializálása egy külső tárgyon. Amit fantáziánk
zavartan és összefüggéstelenül végez, ugyanazt teszi a kinematográf szisztematikusan,
szigorú rendben: dramatizálja és megeleveníti passzív benyomásainkat, átélbetővé teszi
a multat és bizonyos értelemben a jövőt is.
— A magyar aviatikáért.
Khuen-Héderváry
Károly gróf miniszterelnök átiratban arra (kéri Szeged városát, hogy a magyar aviatika támogatására alakult bizottságot anyagilag segélyezze.
— Szabadgondolat. A

Szabadgoudolat

no-

vemberi számában Kende Zsigmond folytatja az életjelenségek mechanisztikus magyarázatáról szóló sorozatát, Bab Pál pedig a
szekularizációval foglalkozó ciklus keretében
az európai szekularizációt ismerteti. A változatos tartalomból kiemeljük Szende Pál
tanulmányát az angol válságról és Czóbel
Ernő cikkét a pápai kizsákmányolásról a
középkori Magyarországban. Gazdag szemle
rovat egésziti ki a novemberi számot. A „Szabadgondolat" előfizetési ára egész évre 4 korona. Szegeden Bartos Lipót könyvkereskedésében kapható.
— S z e g e d v i r i l i s t á i . Az igazoló választmány pénteken délben, majd folytatólag pénteken délután Nyilassy
Pál elnöklésével a
szegedi virilisták névjegyzékét állapította
meg. A bizottság némi változtatással elfo-

gadta azt az előadói javaslatot, amelyet a
Délmagyar ország egyik legutóbbi számában
már ismertetett. A bizottság Pocsátkó
József Zápory
Nándor dr, Lipkay
Kálmán dr
és Vojdovics
József neveit törölte a névsorból és helyettük Kovács Sándort, Ziffer Árpádot, Kátay Sándort és Danczinger
Jánost
fölvette a névsorba. Tudomásul vette a bizottság azt is, hogy Kosóczky
Pál mint választott bizottsági tag óhajtja jogát gyakorolni. Brauswetter
Ottó mivel megszűnt tagja
lenni a kereskedelmi és iparkamarának, elvesztette azt a jogát, hogy adóját kétszeresen számítsák és igy csak póttagnak jutott
be. Pocsátkó
József azért maradt ki a névsorból, mert a bankja által fizetett tőkekamatadót a bizottság nem az ő adójául számította.
— A kenyérgyár uj vezetője. A Szegedi
Kereskedők Kenyérgyára R. T. vezérigazgatónak szerződtette Lőtvy Lászlót, aki a gyárnak megalapításakor már vezérigazgatója
volt. Az tij igazgató szakértelme garancia
arra, liogy a gyár fejlődése örvendetesen fog
haladni.
— H a l á l o z á s . Súlyos csapás érte Müller
János szegedi bornagykereskedőt. Felesége:
Hacker Irén péntek este félkilenc órakor,
negyvenkét éves korában meghalt. Az úriasszony rövid ideig betegeskedett, váratlan
halála mindenkit meglepett. Halálát férje, valamint Károly és Imre gyermekei s a kiterjedt rokonság gyászolják. Az elhunyt urnő
temetése vasárnap délután három órakor
lesz, Kazinczv-utca 6. számú házból.
— Üdvözlőirat a kormánynak. Trercsénből
jelentik: Abból az alkalomból, hogy a kormány népiskolai programja a következő két
esztendőre Trencsén vármegye területén is
másfélszáz állami elemi iskola létesítését biztosítja, a trencsénmegyei munkapárt Osztroluczky Géza elnöklésével tartott üléséből meleghangú fölirattal üdvözli Héderváry Károly gróf miniszterelnököt és a kormányt.
— A kereskedelmi miniszter jelöltsége.
Nagyváradról jelentik: A liosszupályi kerület küldöttsége november 16-án flökeresi
Beöthy László kereskedelmi minisztert, hogy
neki a kerület képviselőségét fölajánlja.
— Santo-Semo bej fölolvasása. Díszes,
előkelő közönség gyűlt ma egybe a szegedi
Uránia-szinházban, hogy az európai körúton
levő Santo Semo bej érdekesnek és tanulságosnak ígérkező fölolvasását meghallgassa,
szép számban megjelent elegáns közönség
nem is csalódott várakozásában, mert a rokonszenves és nagyműveltségű bej nagyon
kedves és intim részleteket mondott el a
török életviszonyokról és különösen a nőkről. Felolvasásának tárgya a török nők volt,
és nagyon sok téves nézetet és balhitet sikerült vele eloszlatni, mert Santo Semo bej
felolvasásából megtudtuk, hogy a liárem
nem az a romantikus titokzatos valami, a
minek mi s Európában általán hiszik. Előadása során, melyet vetitett képek tettek
szemlélhetővé, kiterjeszkedett az uj-török
mozgalom ismertetésére, melynek ő is egyik
vezére. Beszélt még az olasz-török háborúról
s érthető, ha az olaszok rablóhadjáratáról
a hazafiúi érzelmektől áthatva — nem a legnagyobb dicsérettel emlékezett meg. Santo
Semo bej Mezopotániában a török császári
kormány főmérnöke s különösen az ottani
szabályozási és vízmüvek jeles ismerője. Utazásának nem is kizárólag az a célja, hogy
felolvasásokat tartson, s igy Európa rokonszenvét Törökország felé irányitsa, hanem
hogy egyúttal a nagyobb modern városok
műszaki intézményeit tanulmányozza. Igy
holnap a szegedi körtöltést tekinti meg a
városi főmérnök kalauzolásával. Holnap ismét fölolvasást tart Santo Semo bej és pedig Mezopotániáról, mely különösen mérnökembereket érdekel, mivel az ottani nagyszabású vízmüveket fogja ismertetni. Beszélni
fog a keleti zsidóság kérdéséről, illetőleg a
Cionizmus eszméjéről és lehetőségéről. Santo
Semo bej németül beszél s előadása tekintettel a vetitett képekre könnyen megérthető.
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— B o t r á n y a R e i c h s r a t h b a n . Bécsből
jelentik, hogy a Reichsrathban
ma nagyon
csúf botrány játszódott le. Malik cseh képviselő kutyakorbácscsal az ülésteremben végig
vágott Humber képviselő arcán. Malik képviselő az elnök rendreutasitására kijelentette,
hogy azért kutyakorbácsolta meg
Humbert,
mert az neki eiőre megmondta, hogy a
Reichsrathban tettleg bántalmazni fogja.
— A szerb k ü l ü g y m i n i s z t e r börzej á t é k a . Belgrádból
jelentik : Ribarácz
képviselő, a liberális párt vezére, ugy látszik,
teljesen elvesztette a játékot a
Milovánovics
szerb miniszterelnök ellen intézett kampányban. Nemcsak, hogy maga utazott el Belgrádból, hanem lapja, a Srpska
Zastava,
melyben a támadások megjelentek, sem válaszolt a kabinetiroda cáfolatára, mely hivatalosan kijelenti, hogy Péter király mit sem
tud arról, hogy Milovánovics a bosnyák annexiós-válság idején Deszpics
Péter bécsi
ügynök köz vetítésével a bécsi tőzsdén játszott volna szerb állampapírokra. Tudvalevőleg Milovánovics is becsületszavára kijelentette, hogy soha életében nem játszott a bécsi
börzén. Egyébként a félhiatalos
Samouprava
adatokkal is megcáfolta Ribarácz állításait.
Ribarácz állításait legjobban cáfolja az az
egyszerű tény, hogy a bécsi tőzsdén nem is
jegyzik a szerb állampapírokat s igy azokkal
sem Milovánovics, sem más nem is játszhatott.
— Francia katonai gyakorlatok a német határon. Parisból jelentik : Toulban, az
északkeleti határon, alig egy puskalövésnyire a német birodalmi határtól megvásárolt
száz hektár területet egy millió frankon, s
itt fogja berendezni az uj katonai repülőversenyteret. Toulban lesz a francia aviatikai
centrum.
— A* ipái-felügyelői hivatal nj helyisége.
A szegedi kerületi királyi iparfelügyelői hivatal folyó hó 11-én a Boldogasszony sugárul
18. számú házba helyeztetik át.
— Hir a® egyesületekből. A szegedi zsidó
nőegyesület hétfőn délután négy órakor a
zsidó hitközség székházának tanácstermében
közgyűlést tart. — A szegedi ügyvédjelöltek
köre szombaton este hat órakor az ügyvédi
kamara nagytermében fölolvasó ülést tart.
Fölolvas Sebők Ferenc dr. A semmiségi panasz és a fölülvizsgálat

az anyagi

igazság

szempontjából cimmel. Utána vita lesz. —
A szegedi daloskör szombaton délután hat
órakor a Stefánia-kioszkban ülésezik.
— A tripoliszi háború. Rómából jelentik:
Az egyesült törökök és arabok döntő támadásra készülnek a tripoliszi helyőrség ellen.
Az olaszok megerősítik hadállásaikat. — Londonból jelentik: Anglia tegnap erősen foglalkozott a tripoliszi helyzettel. Mindenekelőtt
az alsóházban volt szó róla s Dillon interpellált, vájjon hozzájárult-e a kormány Franciaország és Olaszország megállapodásához, a
mely szerint Olaszország szabadkezet kapott
Tripolisban, s ennek ellenében Olasország
barátságos magatartást tanusit Franciaország marokkói tervei iránt. Megkérdezte továbbá, vájjon a kormány elismerte-e az annexiót. Sir Edvard Grey államtitkár kijelentette, hogy az olasz-francia egyezményben
nincs része s Anglia az annexióban nem járult

hozzá.

A lordmajor-banketten

Asquith

nyilatkozott s kijelentette, hogy az angol kormány készséggel közvetít a két hadviselő fél
között, hogy a harcnak vége legyen. Az eredmény azonban csak a hatalmak közös eljárásával érhető el. Keresni kell azt az alapot,
amelyet mind a két fél elfogadhat s Anglia
a béke helyreállítására fel fogja használni
a legelső kedvező alkalmat. Berlinből jelentik, hogy Olaszország diplomáciai forrásból
vett értesülés szerint Olaszorság még mindig
hajlandó pénzbeli kárpótlást adni Tripoliszért. Eddig ugyanis az a hir terjedt el, hogy
Olaszország megváltoztatta ebbeli hajlandóságát és nem fog kárpótlást fizetni Tripoliszért.
— Egy fiatal feltaláló
tragédiája.
Berlinből
jelentik, hogy Treptovban rettentő
csapás ért egy Paul nevü fiatal feltalálót.
Paul egy gépet talált fel, amelynek szerkezete a használatban levőktől teljesen elütött.
A mult héten sikerült neki nagy modellt előállítani, amelyet hétfőn este akart kipróbálni
A modelt hazavitte szülei lakására, ahol a
konyhában helyezték el. A gépet meginditották és eleinte pompásan működött. Egyszerre
azonban hirtelen detonáció történt, a gép felrobbant és egy vasdarab Paul anyjának koponyáját zúzta ketté, akinek Paul a gépnél
épen magyarázatot tartott. A fiatal feltaláló
és apja könnyebben megsebesült, az anyja
azonban meghalt, még mielőtt orvos érkezett volna.
— Adakozások a siketnémák javára.
A siketnémák intézete növendékeinek segélyezésére ujabban a következők adakoztak:
Kisteleki Lévay Henrikné báróné 200, Szirmai Rocliárd dr és családja özvegy Milkó
Jakabné elhunyta alkalmából 50, Kuhe Anna, Rátli János, Dombiratos, Kormos Ilonka,
Budapest 20—20, Brecher Albert, Sziráky
Gyula dr, Rainer Károly, id. Aigner József, Milkó Henrik. Kokn Mór és Társa, Milkó Vilmos és Piai,
-Q1 Lajos, Leitner Vilmos dr, Hoffmann Igna~, ""arossy
Gyula
Kistelek, Martinovits Endre dr Nagyszentmiklós, Kovács Jenőné Bonyhád és Zsarkó
Imre Hódmezővásárhely 10—10, K. Karlovszky Alice Budapest, Huszár Mária Terézia
bárónő Abafája, Gaál Testvérek utódai és
Szeged alsóközponti mezőgazdasági egysület
5—5, Perjéssy Mihály dr, Somlyódi István és
özv. Patzauer Miksáné 4—4, özvegy Karg
Józsefné 3.40, Vajda Béla 2 koronát és még
többen
kisebb összegeket. A nemesszivü
adományokért lapunk utján is mély háláját
fejezi ki az intézet felügyelő-bizottsága.
— Gőzgépkezelők és kazánfűtők vizsgái.
A gőzgépkezelők és kazánfűtők legközelebbi
képesítő vizsgái Szegeden, december 10-én
délelőtt 8 órakor a felsőipariskolában fognak
megtartatni. A vizsgálati kérvények kellően
felszerelve a magyar királyi kerületi iparfelügyelőséghez küldendők be.
— K o l e r a N a g y k i k i n d á n . Az országban sporadikusan elterjedt kolera legújabban
Nagykikindán lépett fel. Egy halott és három
korabeteg van ez ideig Nagykikindán. Mind
a három baikteorológiailag
megállapított
ázsiai koleraeset. A fertőzés ugy történt,
hogy egy Varagin
Marina nevü munkásaszszony a szomszédos fertőzött Basahida
községben volt egy temetésen és miikor hazajött,
rosszul lett és tegnap reggelre meghalt. A
betegségét Lidia leánya is megkapta. A veszedelem megfékezésére az óvóintézkedéseket megtették, az összes iskolákat egyelőre
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öt napra bezárták és a rendőrség a mára tervezett football-rrtatehet betiltotta. A jelenleg
Nagybecskereke nidőző miniszteri egészségügyi biztos rendeletet kapott, hogy haladéktalanul Nagykikindára utazzék.
— V a n m é g r o m a n t i k a . A szibériai
haláhnezőkön bizony kihalt, kivirul a jégtakaró alól. Kicsiholja az elgyötört emberek
lelkéből a végzet, amely örökké ott lebeg fölöttük. Az ismeretlenből rájuk szakadó szörnyűségek elől menekülve a férfi és a nő valahogy közelebb jutnak egymáshoz. Olyan rettenetes ott az élet, hogy értékesebbé válik a
szerelem. Jelentőségteljesebb, mert talán az
egyedüli szépség a zord viszonyok között.
Mindenütt veszedelem, mindenütt halál, romlás, vigasztalás csak a bus, szomorú mosolygásu szerelemben van, amely nem ismer lehetetlenséget és minden áldozatra kész —
abban a messzi országban. Az „atyuska" birodalmában még vannak hősök, ott még csodákra képes az emberi sziv. Postnikov tiizérszázadosnak megadatott, hogy át is éljen egy
ilyet. Nyolc évi szibériai számkivetésre Ítélték ezt a tisztet. A menyasszonya az itélet
után megesküdött vele és elkíséri a halál birodalmába. Megteszi a foglyok kálvária útját, amelyet olyan lélek megindítóan irt meg
Tolstoj a „Feltámadás"-ban. Ott fog vele
lakni mindentől elszakadottan a kalyikában,
dolgozni fog, mint az orosz parasztnők és át
fog élni ez az asszony egy részt a paradicsomi boldogságból. Ó igen! Az a két ember
meg fogja lopni az isteneket, mert akik ilyen
áldozatot hoztak, azok értékelni is tudják
azt . . .
— Egy vasúti tisztviselő tragédiája.
Erdélyi Gyulát, a temesvári üzletvezetőség
egyik derék tisztviselőjét beszállították a
közkórház elmegyógy-osztályába, mert a téboly olyan veszedelmesen tört ki rajta, hogy
nemcsak magában, de másokban is kárt akart
tenni. A szerencsétlen embert néhány hónappal ezelőtt helyezték át Aradról Temesvárra, de itt mellékjövedelem hiányában,
kénytelen volt nejét és családját az apósához
Csákra küldeni. Azóta búskomor lett, magába zárkózott és órákig elbarangolt az utcákon. A napokban azután, mikor épen családja látogatására Csákon volt, kitört rajta a
téboly. Kést ragadott és mindenkit leszurással fenyegetett, majd egy őrizetlen pillanatban az éles késsel összevissza vagdalta magát. A házbeliek csak akkor mertek segítségére sietni, mikor a vérveszteségtől eszméletét vesztette. Csakhamar megjelent az orvos és bekötözte sebeit. Néhány óra múlva
eszméletre tért Erdélyi, akkor meg a kötéseket akarta magáról leszaggatni. Ebben
megakadályozták s a legközelebbi vonattal
Temesvárra szállították és az ottani közkórházban helyezték el.
— A l e g v i t é z e b b h u s z á r s i r j a . Aradról jelentik: Simonyi
József óbester, a hires
Mária Terézia-korabeli huszár a vadászi uradalom kápolnájában van eltemetve. Ott nyugszik fia is, Simonyi
Lajos bácsi, aki a hetvenes évek végén kereskedelmi miniszter volt.
A hires halott sírját most meg akarják bolygatni. A vadászi birtokot eladták és parcellázva került a kisbirtokosok kezébe. A jövő
évben veszik a kisgazdák az uradalmat birtokukba és a kápolna, ahol a halottak pihenA hygienikus
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nek, előreláthatólag a pusztulásnak fog indulni. Ez indította Verler Péterné, született
Preczner
Karolinát, Simonyi Lajos báró örökösét arra, hogy Budapest székesfőváros
tanácsához kérést intézzen aziránt, hogy engedélyezzen Simonyi óbester és báró Simonyi Lajos földi maradványainak örök diszsirhelvet a kerepesi temetőben. Az. örökösnő
a székesfővárosi tanácshoz intézett kérvényében kötelezettséget vállal nemcsak arra,
hogy a földi maradványokat a vadászi kastélybői Budapestre a kerepesi temetőbe szállítja, de kijelenti, hogy a fővárosi tanács által fölajánlott, lehetőleg az árkádok átellenében jelölendő sírhelyek .fölé díszes
síremléket
Állíttat ugy Simonyi óbesternek, mint Simonyi Lajosnak. Nem hozza ugyan kapcsolatba ezzel a kéréssel a végrendeleti örökös, de
fölemlíti, hogy 1898-ban a Nemzeti Muzeum
számára adományozta Simonyi
óbester a
lipcsei csata után I. Ferenc József és királytól kapott diszkardot, két pisztolyt, tarsolyát
azt a piros bugyellárist, amely a lipcsei
csata alkalmával felfogta az ellenség golyóját, IF.£! v neki vnlt JZSllVü.

— K o l e r a T o r o n t á l b a n . Nagybecskereken, Nagykikindán, de Torontálmegye apróbb
községekben is: Felsőaradiban, Alsóaradíban, Kistárnokon, Basahidon az utóbbi időben koleraesetek fordultak elő. Ezért ma Faragó Ödön dr tiszti főorvos intézkedett, hogy
ezekről a helyekről Szegedre érkező utasokat, amennyiben azok itt maradnak Szegeden, öt napig orvosi felügyelet alatt tartsák.
— A szegedi rendőrség krónikája. Balla
Zsigmond tizenhatesztendős borfiú egy békéscsabai kávéházban volt alkalmazva.
A
borfiunak tisztességes foglalkozásán kivül
volt még egy foglalkozása: a betörés. Kávéházakba, mulatókba tört be és mindenkor
nagyobb összegű pénzt vitt el. A lopott pénzből azután ruhákat vásárolt, szépen kiöltözködött és megszökött. Szakáll József dr bűnügyi rendőrkapitány ma reggel kiadta a detektiveknek Balla körözését. — Csütörtökön
éjszaka Budapesten történt nagyobb ékszerlopás. Virány Sámuel budapesti lakostól egy
tizenkétezer korona értékű brilliáns fülbevalót mogyoró nagyságú brilliáns kővel elloptak. A budapesti államrendőrség távirata
pénteken reggel már itt volt Szegeden, hogy
nyomozzanak a tettes után. A rendőrség elsősorban a zálogházakat veszi sorra. —
Aradról -s Temesvárról több megkeresés érkezett pénteken a szegedi rendőrséghez. A
két közeli városban a téli jószáglopásokon
kivül a keréklopások sportja kezd divatba
jönni. Aradon tegnap három, Temesvárott
szintén három biciklitolvajlás történt. Az a
véleménye a két város rendőrségének, hogy
a tolvaj lásokat szervezett banda követi el, a
lopott bicikliket azután vidéki városokban
elzálogosítják.

U-R-A-N-E-A
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Kállay-(Hid)-utca, Holtzer-(M:1hé)-paleta. Telefon 87
MŰSOR:
Szombaton és vasárnap
1. Olasz tisztek lovas-gvakorlata, sport felv.
2. A vásott gyermek, bohózat
3. Isteni gondviselés, dráma
4. Gyula bácsi kísérlete, bohózat
5. Éjjel az erdSn. deáma
6. A furcsa végrendelet, vígjáték
7. Tripoliszi események, legújabb képek a g>
török—olasz háborúból.
Minden délután V46 órakor gyermekelőadás.
Az előadások kezdete hétköznapokon d. u.
5, 7 és 9 órakor, vasár és ünnepnapokon
délután 2 órától 11 óráig folytatólagosan. Jjs
Helyárak. Fentartott hely 1 kor., 1. hely 80 fill., fe,
H. hely 60 fill., IH. hely 30 fill. Gyermekeknek
I. hely 40, II. hely 30, III. hely 20 fill. Katonák
őrmestertől lefelé II. hely 30, HL hely 201111.
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x Az első kerületi városatyaválasztás.
Az igazoló választmány péntek délutáni ülésén elhatározta a választmány, hogy a Marosvásárhelyre költözött Hamza Géza törvényhatósági bizottsági tag helyét az első
kerületben betöltik. A választmány megkereste a polgármestert, hogy a választás kiirása iránt intézkedjék.
x Jóváhagyott választás. A kilencedik kerületi városatyaválasztás ellen Sóreghy Mátyást, az egyik kisebbségben maradt jelölt
kifogásokat adott be és arra kérte az igazoló
választmányt, hogy Bokor Károly megválasztását semmisitse meg és őt igazolja megválasztott törvényhatósági bizottsági tagnak.
Kérése indokolásául előadta, hogy a választási elnök Bokor Pál polgár mesterhelyettes,
a megválasztott Bokor Károly fivére volt, az
ő választóit nem engedték a választási helyiséghez, az ellenpárt választói a tanító lakásán mentek keresztül, a helyettes elnök Boé
kor Károlynak korteskedett, § választóitól
elvették a szavazólapokat azokat kijavitották é§ a választási helyiségben is kortoeked.
tek. A megejtett vizsgálat a vádakat alaptalanoknak találta, dé egyben konstatálta azt
is, hogyha á Söreghy által kifogásolt szavazatokat az ő javára számitják, akkor is a
leadott ötszáz szavazatból legfeljebb százötven jut a részére és igy még ebben az esetben sem lett volna megválasztható. Mindezeknél fogva az igazoló választmány pénteki ülésén a kifogásokat elutasította és végleg igazolta a választást.

Középiskolát uégzett fiuk
tanoncul fizetéssel felvétetnek a
Délmagyarország nyomdájába n.

SPORT
$ A Ferencvárosi Sport KInb SzegetlenA sok bajnoki mérkőzés után vasárnap barátságos mecset játszik a SzAK. Ellenfele a
jóképességü Ferencvárosi Sport Klub. lesz,
mely csapat a II. osztályban játszik igen
szép eredmény nyel. Ez a budapesti csapat
már járt Szegeden. Akkor a SzAK-ot 4:0
arányban verte, amely eredményt azonban
csak erősebb játéka által érte el. Tekintve a
SzAK. kitűnő formáját nem bogy nem bízunk a F. S. C. győzelmében, de mi a SzAK.
egy, vagy két gól differenciás győzelmét tippeljük. A mérkőzés kezdete délután félhárom óra. Helyárak a rendesek.
A bécsi lóversenyévad meghosszabbítása. A bécsi kereskedők és iparosok nemrég azt indítványozták a Jockey Klubnak,
bogy hosszabbítsák meg a kereskedővilág érdekében a bécsi lóverseny-évadot. A Jockey
Klub hajlandónak is mutatkozott a meetingek meghosszabbítására, de most ezt a tervet — mint Bécsből jelentik — komoly veszedelem fenyegeti. Az osztrák kormány
ugyanis nemrég törvényjavaslatot nyújtott
be, amelyben a bookmakerfoyadások megadóztatását

és a totalizatőr-adó

emelését cé-

lozzák. H a ez a javaslat törvénynyé lesz,
ngy ez nemcsak megakadályozza a meghoszszabbitási tervet, de a verseny-szezon megkurtítását fogja eredményezni. Ezért nemrég
a szezonmeghosszabbitás előmunkálatait végző bizottság ülést tartott, amelyben megbeszélték, miképen foglalhatnak hathatósan állást a törvényjavaslat ellen, mely azt eredményezné, bogy a Jockey Klub a hatvanöt
napos szezont negyven versenynapra redukálná.
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Színház

::

Feketesas - utca, uj Wagner-palota. K
MŰSOR:
Szombaton és vasárnap
1. A német hadiflotta, természeti felvétel
2. Szerelemből lett kötéltáncos, humoros
3. Lenke kertje, humoros
MŰSORON KÍVÜLI SZÁM:

É ü @
dráma 3 felvonásban.
Asta Nielsen a főszerepben.
Előadások kezdete hétköznap este 7 és 9
órakor, vasárnap délután 2-től este 11.-ig.
H e l y á r a k : Páholy-ülés 1 kor. I. hely 70 fill.
II. hely 50 fill. IH. hely 30 fill. Katonák, diákok és gyermekek: páholyülés 50fill. 1.hely
30 fill. H, hely 20 fill. Hl, hely
neiy 16
JLt> fillér.
nner.
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A temesvári zálogos gyilkosa.
(Saját tudósítónktól.)
Balázs István, Löwinger Ferenc temesvári zálogháztulajdonos
gyilkosa november huszadikán és huszonegyedikén kerül a temesvári királyi törvényszék esküdtbirósága elé, hogy véres tettéről
számot adjon. Virág Béla dr törvényszéki
elnök, aki Balázs István ügyében elnökölni
fog a büntető perrendtartás szabályainak
megfelelőleg ma maga elé kisértette Balázs
Istvánt, akit két fegyveres börtönőr vitt át
a fogházból Virág dr elnökhöz.
Virág dr elnök -megmondotta Balázsnak,
hogy ő lesz a tárgyalási elnök, majd megkérdezte van-e valami olyan előterjeszteni
valója, ami ügyének bármily irányban is valamilyen fordulatot adhatna. Kiván-e oly dolgokat felhozni, amiket eddig még nem emiitett, akarja-e a vizsgálóbíró előtt tett vallomását módosítani,
vagy akar-e vallani?
Balázs István az elnöknek eme kérdéseire
igy felelt:
— Azt a vallomást, amelyet a vizsgálóbíró előtt tettem, teljes egészében fentartom.
A hegedűtokot a benne levő ékszerekkel
együtt a Lőwinger-féle zálogház kapujában
találtam. Én Lőwinger Ferencet meg nem öltem. Én ebben az ügyben ártatlan
vagyok.
Balázs Istvánt a kihallgatás után ismét
visszakísérték cellájába.
A tárgyalás iránt városszerte óriási érdeklődés mutatkozik. A tárgyalásra csakis belépőjegygyel lehet majd bejutni. Virág Béla
dr törvényszéki elnök a tárgyalóterem szűk
voltára való tekintettel összesen csak száz
jegy kiadását határozta el. Miután azonban
a tegnapi nap folyamán még számosan jelentkeztek jegyért, Virág dr elnök a kiadandó
jegyek számát száztiz darabban állapította
meg. Ez még korántsem kifejezője annak az
érdeklődésnek, amely a tárgyalás iránt megnyilvánult, viszont azonban több jegynek kiadása a szüik teremre való tekintettel teljesen lehetetlen. A jegyek mind elfogytak s ma
már egy belépőjegy sem volt kapható.
§ P o t o c k i gróf gyilkosa megszökött.
Stanislauból
jelentik: Az itteni fegyházból a
mult északa megszökött
Sicinski
Miroslow,
gróf Potocki galíciai helytartó
gyilkosa,
akit
az esküdtszék akasztásra
itélt. Reggelre kelve a cellában csak a másik rabot találták,
az ukrajnai gyilkos diáknak nyoma veszett.
Képzelhető, milyen nagy lett a megdöbbenés
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a tömlöcben. Sicinski rabruháját megtalálták
az ágy alatt, a vánkoson látszott, hogy a
halálraítélt le sem feküdt, tehát az éjszakai
első órákban oldott kereket. A mai reggeli
lapok közlik, hogy a szökés jóeleve elő volt
készítve. A rutének százezer
koronát
adtak
össze Sicinski
megszöktetésére.
A börtönőrök azt állítják, hogy felváltáskor az elitélt
még a cellában volt és gyanúsat nem vettek
észre. A megszökött gyilkos rabtársa viszont
azt mondja, hogy ő mélyen aludt s reggel
csak akkor riadt fel, mikor a börtönőrök berohantak. Nem vette észre, mikor Sicinski
kilopódzott. A fegyház környékén lévő házak lakói szerint éjfél felé egy automobil állott meg a börtön hátsó fala mellett s hóhány
pillanat múlva elrobogott. Stanislauban azt
hiszik, hogy Sicinski Magyarország
felé menekült.

KÖZGAZDASÁG
(—) U j n é m e t b a n k t ö r v é n y . Berlinből
jelentik: Az itteni tőzsde szenzációja az az
inditvány, melyet a centrum nyújtott be a
birodalmi gyűléshez és amely azt követeli,
hogy a német birodalom pénzügyi harvkészségének emelésére a kormány uj banktörvényjavaslatot nyújtson be. A centrum akciója kétségtelenül egv régebbi kormányterv
feléledését jelenti, mert ismeretes, hogy a
kormány már régebb idő óta kötelezni akarja
a bankokat és takarékpénztárakat arra, hogy
tőkéjűik egy részét állampapírok vásárlására
fordítsák.
(—) Az Országos Munkásbiztositó Pénztár közgyűlése.

Kelleues szórakozást talál

A " N E W Y O R K 9?
Naponta mozgófénykép újdonságok felvételei
kerülnek bemutatásra.
Színházi vacsora.
M Ű S O R :
1. Az olasz király5rség, eredeti fölvétel
2. Az uj szolga, komikus
3. Isten veled válnunk kell, dráma

f ő t e r e m é i n

5. Jánosi elkésik, kacagtató

humor

6.
l í W K W I érdekfeszítő müfölvétel
7. Az öreg szinésznövendék, humor
8.

vesztaiin szisz spanyol dráma
P A L K Ó VÉTS A N D O R , kávés

gSilSsfl
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GYOGYésUDITOVIZ
A SZÉNSAVAS ÁSVÁNYVIZEK
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Munkásbizto-

tositó Pénztár folyó évi rendes közgyűlését
hir szerint 15., 16. és 17-én tartja meg. A közgyűlésen dönteni fognak a Kereskedelmi
Banktól felveendő 5 millió koronás székházépítésekre szükséges, jelzálog-kölcsön ügyében. Itt emiitjük meg, hogy az elmúlt napokban Weltner Jakab lemondott az Országos
Munkásbiztositó tagságról.
(—) N a g y k ö z s é g i k ö l c s ö n ö k .
Nagyvárad város milliós folyószámla-kölcsönét,
amint már jelentettük, azoktól a nagyváradi
pénzintézetektől fogja felvenni, melyeknél a
városi közpénzek betétként vannak elhelyezve. Az intézeteik az elhelyezett betétek arányában fogják folyósítani az összeget és e
szerint abból a Nagyváradi takarékpénztárra
247.000, az Egyesült biharmegyei bank és
központi takarékpénztárra 231.000, a Biharmegyei takarékpénztárra 134.000, a Leszámítoló és jelzálogbankra 109.000, a Gazdasági
és iparbankra 93.000, a Magyar bankra
67.000, a Polgári takarékpénztárra 54.000, a
Nagyváradi hitelbankra 26.000, az Általános
takarékpénztárra 25.000, a Népbankra 80,00
és végül a Belvárosi takarékpénztárra 6000
korona esik. — Óbecse község képviselőtestülete legutóbb tartott .közgyűlésén elhatározta, hogy a két millió koronás
beruházási
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kölcsönt a Magyar földhitelintézettől veszi
fel 4.7 százalékos törlesztés mellett, 50 évre
91 háromnegyed árfolyamon.
Budapesti gabonatőzsde.
A határidőpiac iránya szilárd megnyitás
irtán a kedvező időjárásra elgyengült. Egy
órakor a következők voltak a záróárfolyamok:
Buza áprilisra
Buzá májusra
Rozs áprilisra
Rozs októberre
Tengeri májusra
Tengeri augusztusra
Zab áprilisra

ll.80-1i.8l

11.71—11.72
10.32—10 35
8.44—8*45
9.63

-9.64

A bndapcsti értéktőzsde.
Nov. 10. A mai előtőzsde iránya kezdetben
a szilárd külföldi jelentéssel kapcsolatban,
szilárd volt, később azonban kedvezőtlen fordulatot tapasztaltunk, mert az itteni spekuláció a médióhalasztás közelsége miatt az
egész vonalon realizált, mig Bécsben különféle körülmény eladásra buzditott. Nevezetesen a német parlament állásfoglalása a marokkói ügyben, az olasz halóhad elindítása az
égei tengerbe, végül a petroleumkartel létrehozásának ujabb akadályai. A vezető, úgyszintén a lielyi értékek ára lemorzsolódott. A
zárlat nyugodt volt. A készárupiacon az árnivó csekély forgalom mellett tartott volt.
Kötöttek.
Magyar hitel
Osztrák hitel
O. m. államv.
Jelzálogbank
Leszámitolóbank
Rimamuránvi
Közúti villamos
Városi villamos
Hazai bank
Magyar bank

844.75-847.25
651.
655.75
733.75—735.25
483.50
.—
572.50
.—
674.75—676.—
827.50—828.50
421.75—423.—
—.
.—
710.
711.50

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

893.677.
807.
420.
4190.
5'8.

A déli tőzsde iránya többszöri ingadozás
után nyogdt volt. A nemzetközi piac értékei
a délelőttihez képest kedvezően változtak. A
helyi piacon a közúti részvény tetemesen
emelkedett. A készárupiacon tartót táron
folyt a vásár. A járadékpiac nyugodt. A valuta és ércváltó változatlanul gyönge. A zárlat kissé gyöngült. Kötöttek:
Osztrák hitel
Magyar hitel
Jelzálogbank
Leszámitolóbank
Rimamurányi
Közúti villamos

651.50-652.50
845.
846.—
— .
.—
—.
.—
674.50
.—
825.
829.75

Magyar bank
Keresk. bank
Beocsini
Aszfalt
Salgótarjáni
Ganz vasöntő

710.
711. ?ó
4125
678.

A b é c s i b ö r z e . A mai előtőzsdén a kötések a következők
Osztrák hitel
Magyar hitel
Anglo-bank
Bankverein
Unio-bank
Lánderbank

651.75
845
325.50
543.75
625.50

616.

.—
..—
.—
.—

.—

Osztr. államv.
Déli vasút
Rimamurányi
Alpesi
Márka készp.
Ultimöra

734.25
111.50
674.25
826.50
117.82
117.81

Müller J á n o s u g y a m a g a , mint Károly és I m r e fiai és az
egész gyászbaborult r o k o n s á g nevében, fájdalomtól megtört szivvel
tudatja, hogy a legjobb hitvese, az önfeláldozó anya és a szerető
rokon

B@r3§fi4anrene§szeril

NYELVISKOLA
Feketesas-u.áll.polg. leányiskola tantermeiben
Alapos oktatás az angöl, francia és német nyelvekből, állami tanárok és képesített nyelvtanitónők közreműködésével, a közvetlen móiszer elvei szerint,
tisztán társalgási alapon. Külön tanfolyam kezdőknek
(hetenkint 4-szer összesen 5 óra) és haladóknak (hetenkint 3 óra).
Angol nyelv. Tanítják:
Dr Molnár
Izidor
•ás Palotai
úrnő.
Francia nyelv. Tanítják:
Bauer Hilda k. a.
ás Jakab
Dávid.
Német nyelv. Tanítják:
Dr Molnár
Izidor
•ás Albert áll, felsőkereskedelmi iskolai
tanárok.
DIJAK:
kezdők havi 16 kor., haladók 12
kor. Családokkal,
egyesületekkel külön megegyezés szerint. A kurzus kezdőknek 8 hónap, haladók tetszés szerinti időre iratkozhatnak.
Az előadások e hó 15-én kezdődnek, Beiratkozni lehet naponkint 5-től 7-ig a Feketesas-utcai
állami polgári leányiskola kézimunka termében.
. Bővebb szóbeli, esetleg írásbeli felvilágosítást ad az
latézst vezetője
2311

Fodor-u. 33.
II. emelet.

Jakab

Dávid

áll, tanár.

P

h'

Ice:

Müller

Jánosné

szül. HACKER IRÉN
1911 november 10-én, pénteken este félkilenckor, 42 éves korában,
ideálisan boldog házaséletének 24. évében, rövid szenvedés után
elhunyt.
D r á g a halottunkat 1911 november 12-én, vasárnap délután
3 órakor a Kazinczy-utca 6. szám alatt levő gyászházból kisérjük
ki a helybeli izraelita temetőbe örök nyugovóra.

Pótolhatatlan veszteségén érzett fájdalmunk múlhatatlan, nyugalma fölött őrködik szeretetünk.
Szegeden, 1911 november 10-én.
msasw:
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Dijbiztositás: Osztrák hiteirészvényböl holnapra 4—5 kor.
nyolc napra 8—10 kor., november végére 16—18 korona.

H I R á l Y A !
Kapható: ÍÚÍH PÉTEH fiíszerKBresKBdésÉben
Telefon 218.

897.—
679.—
812.—
.—
.—
519.—

.—
.—
.—
.—
.—
.—
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NYILTTÉR.

REGÉNY.

E rovatban kőzlöttekért nem vállal felelősséget sem
& szerkesztőség, sem a kiadóhivatal.

A vihar.

Tisztelettel tudatom a nagyérdemű közönséggel, hogy az Ungár—Mayer-palotában a

—

Egy orosz barrikádharcos regénye.
Irta M,

Arsybasew.

—

56
Ugyanakkor az ilyen esetekben szokásos
egyszerű beszélgetés indult meg közöttük.
— Nos, mi van? — kérdezte Sarnitzki és
félrevonta gummiszerü ajkait.
— Hogyan . . . liisz' minden elveszett, —
A nagyérdemű közönség szives támoga- felelt Lawrenko szomorúan.
— Ez várható volt.
tását és pártfogását kéri
— És a mi embereink hogy vannak? —
tisztelettel
kérdezte aztán Sarnitzki, aki a „mi" szót csak
nehezen birta ajkaira venni.
Hádá? István
— A miénk? — kérdezte Lawrenko és az
2322
a Corso-kávéház tulajdonosa. arcába nézett. Csaknem mind elpusztultak.
— Mit mond? — kiáltotta Sarnitzki elsá£
padva és valami különös érzése támadt.
berlini fogtechnikán
i ^ t k i a ^ k l J . ' i S * * ^ ég fogklinikán képesítve
— Igen! Tetmaiert a kikötő barrikádjain
F o g m ü t e r i n e Kossuth L.-sugárut^L megölték, a páncélost elfoglalták, majdnem
mind halottak. Batmanowot agyonlőtték . . .
Készít mindentéle fogtechnikai munkát kaucsukban
és aranybau.C Ailami és közigazgatási hivatalnokokés Sliwint — Lawrenko ajkai gyöngén megnak részletfizetésre is. tármii éle javítás 6 ára alatt élként.
vonaglottak — szintén.
— A b . . . és Kontsajew?
— Kontsajew . . . elesett a kikötőben . . .
Sokáig védték magukat.
TISZA LAJOS-KÖRÜT 57. SZÁM.
— Ab, szólalt meg Sarnitzki hirtelen és
=====
TELEFON 10—67.
=====
elakadt.
Lawrenko egy pillanatra az arcába nézett
Rendez kereskedői fizetésképtelenés hirtelen undor kifejezése torzította el vonáségeket és fizetési halasztásokat.
sait. Egy percig ugy látszott, arcába akar
Eljár vendéglői és kávéházi üzleköpni Sarnitzkinek, de ehelyett — ami még
W £ tek adás-vételénél ós azokat finanrettenetesebb volt — előrelépett, egyenesen
CB
cirozza. — Óvadékokat ad főpinfeléje tartott és amikor Sarnitzki hirtelen
córeknek és vállalkozóknak. —
begörnyedve tért ki az útjából, tovább ment
ugyanazon vonalban és igy mintegy rajta keLeszámítol Könyvköveíeléseket
resztül — s elhagyta a szobát.
Financiroz ipari vállalatokat és
Az ajtó bezárult és Sarnitzki egyedül volt.
COS
elvállalja azok künnlevö követeEgy
percig mozdulatlanul állt és ajkai
léseinek behajtását
1091
határozatlanul és görcsösen rángatództak;
aztán kezeit dörzsölgette, mintha hidege volna és apró léptekkel fel-alá járt a szobában.
Hirtelen szédülést érzett. Elgyöngültsége
hatalmában súlyosan ereszkedett a pamlagra,
fejét a hideg bőrvánkosra vetette és lecsukott
szemekkel, mozdulatlanul fekve maradt.
Csöndes és liüvös volt a szobában, mint a
pincék alján. A folyosón valaki papucsban
vánszorgott el és távolabb, valahol lent egy
MII • 11 'iiiiOTmEMifimi^amaBmanE^^^
ajtó csikordult. Az utcáról tompa hangok hatoltak be.
Különös volt, hogy először nem arra gondolt, ami itt történt. Hatalmas testében valahol ott zsibbadt mindent áható fáradtságának és testi .fájdalmának érzése. Fehér köd
és változatlan fájdalmas lankadtság szállt
SCaiisiár
Vilmos
testéből agyához.
fűszer és csemege üzletébe
— Beteg vagyok — állapította meg.
Feketesas-u., uj Wagner-pal.
2182
És most eszébe jutott, mikor éjszaka nyugtalanságában meleg ágyából az ablakhoz futott, kihajolt és akkor nedves, liideg levegő
járta át.
— Igen, beteg vagyok . . . Valószínűleg tífusz . . . Aztán a l i a l á l . . . — gondolta kezdetS á n d o r gépraktáros egy gyönyörű újdonben.
ságot hozott városunkba,
— Miért a halál? Lehetetlen, ez ostoba gonugyanis egyik nagy gyárral
dolat
volt . . . Miért jönne? Lehetetlen, egész
egy olyan beszélőgépet kélehetetlen — kiáltotta vadon bensőjének
sziitetett, amelyen a tűs gép
lemezei épen ugy használhangja és emellett szemei lezárva maradtak
hatók, mint a tünélkülioké.
és mozdulatlan feküdt.
A készüléket meglepő 6zép
— Miért épen a lialál? Ostobaság... —
játékáért és olcsóságáéit
nevetett fel gondolata. — Nem fogok megajánljuk a t. vásárlók figyelmébe
halni; élni fogok és még sokáig látni a naVételára csekély, tavi részié' kicsi.
pot és a szép asszonyokat . . . Minden elmúlik, végtelen, uj örömök és élvezetek állanak
Ugyanott a valódi uj Singer és
kariMha'ós varrógépek csekély
még előttem, megint ugy fogom érzeni, mint
részletfizetésre lesznek áruannakelőtte.
sítva.
— Nem, nem leszek ugyanaz, — felelt
A beszélőgép egyedüli elegy másik gondolata. — Sarnitzki, az, aki
árusitásakizárólag cégemnél.
kevélyen nézett le mindenkit, aki hitt magában és büszkesége jogosságában, nem tér
elsórendü varrógép és kerékpár áruvissza soha...
raKtára, Szeged Tis^a Laios-Kdrut 38
Arra gondolt, mikor kocsonyaszerü tő
ezali&gárusokkai szemben
megnek érezte a testét és az izzadságos kea Püspök-tér átellenében.
zekre, melyek oly szolgaiasan szorongatták

Cmm - kávéházat

ffiui wmmffiiiöiijl-l

Lawrenko jobbját és Lawrenkora és a tekintetére.
— Ugy ment el, mintha a szemében nem
is léteznék... És igaza volt, én tényleg nem
voltam i t t . . . De most mit kezdjek?...
Érezte: talán még sokáig fog élni, aszszonyt ölelni, nevetni, enni, inni, barátkozni, azokat, akik talán mindent tudnak róla,
kikerülni és végül meghalni.
Talán pedig nem ismer majd többé aszszonyt, átengedi őket másoknak, elveszti
kedvét az evés-ivástól, elgymngül, ellustul és
ma-holnap meghal.
— Mi ez velem? — kérdezte hangosan, ós
remegett az egész teste.
De nem nyitotta fel szemeit és lezárt pillái alól kövér, nagy könnyek folytak le az
arcára. Félénken nézett maga körül, mintha
sirni sem volna bátorsága s mohón búzta
ki zsebkendőjét.
Undort és szomorúságot érzett a szivében
és mind nagyobb émelygés fojtogatta a torkát. Nem tudta megkülönböztetni, testi vagy
lelki betegség volt-e rosszullétének oka.
(Folyt, köv.)
Felelős szerkesztő Pásztor József
Lapkiadó-tulajdonos 8 Délmagyarország hírlap- ós
nyomdavállalat
Nyomtatta a Délmagyarország hirlap- éB nyomda
vállalat Szegeden. Korona-utca 15. (Bokor-palota.
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•asz es
üzletnek alkalmas

s a r o k h e l y l s
forgalmas
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helyen

Bővebbet a kiadóhivatalban.

BASA ZOLTÁN

mindnyájunknak
el kell menni!

HSeBETOa.A8ZTAL.OS

SZEGED,

ORGONA-UTCA

Elvállal m i n d e n

e

1.

szakmába

v á g ó m u n k á t , ú g y m i n t : háló-,
ebédlő-,
::

ariszoba

szalort-

berendezéseket.

Tervekkel
=

és

és

::

költségvetés*

eel késsséggel sxolgál. a a

Beszélőgép vásárlók figyelmébe!

Szántó Sándor

| KözópsIhoEsf Vili iii
tanoncul
fizetéssel azonnal felvétetnek

I >Déímagyarorszáfl< »
| könyvnyomdában
O

Délmagyarország apróhirdetései
révén biztos siker érhetne!

1911 november 10

Harisnyái:

Azonnal

eladó

elköltözés miatt a D u g o n i c s - u t c a 13. s z á m
a l a t t i uri kényelemmel berendezett négy szobás

ia
TELEFON 844.

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

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

KRUMPLI!

angol bőr- és maquet-butorokban

Teljes
berendelések.
Költségvetés es rajz díjtalanul!

Kitűnő fövő, 100 kg. 4 frt 50 kr., továbbá
tengeri, kukorica-dara, árpa-dara, derce, stb.
mindig a legolcsóbb napi árban lesz díjmentesen házhoz szállitva. 2303 Megrendelhető:

Bokor János

cégnél,
Telefon 319.

2303

SmBBBBMtSeBBBBBB

Egy

szép

e b é d l ő k r e d e n c , dív á n , k i s d i v á n fotel e k k e l és székekk e l j u t á n y o s á n ela d ó . Cim a kiadóhivatalban.
siaiflaBiaasiBHBHBB

ük és telem!

A visgyógymód edz és gyógyit
idegesség, agy- és szivbántmalak,
álmatlanság, emésztési zavarok,
köszvény, csuz stb. sikerrel kezelhetők a Wagner-fürdő
külön
férfi és női gyógyosztályában. Ki:-: próbált kezelő és kezelőnő. :-:
Gtzkád- és zuhany-fürdőnket is a nagyérdemű közönség figyelmébe ajánljuk.

mtmmtmmmmsimm

kapható!

magánház

háló-, ebédlő- és szalonbutorok, rövid zongora stb.,
továbbá a Gedó mellett 345 négyszögöl nemesitett
chaselassal beültetett, bekerített szőlőbirtok.
2316

Valéria-tér sarok.
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csomagoláshoz és fűtéshez |

ingyen kapható
| o iííi®iiaír-iBi
ílflüis. J
Ingyen kapháti!
hms^iwssmmam&BmnattEa
esssaaBiBainBEsaaBiBGBBnaaHm
SÍ
vasúti i
á
m
gj legyekre hirdetéseket felvesz Ü g e t i B
a J e n ő és társai könyvnyomdája Szeged R
i Korona-utca 13. szám. Telefon 836. ®
a
m

U j épület- é s m i i l a k a t o s !
Értesítem a t. közönséget, hogy M a r o s - u t c a 3 7 . sz. alatt
modern gépekkel felszerelt éptilet- é s m f i 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 készitem. Költségvetéseket
díjtalanul készitek. A közönség pártfogását kéri
2020

Tanoncok felvétetnek.

Ökrös József,

műlakatos.

Lacher József
boröndös
és finom bőrdiszmftvek készítője

Szeged, iskola-utca 14
magánház

Brauswetter órással szemben.

eladó.

Utazók figyelmébe!

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

Ajánlja duían felszerelt raktárát, helyszűke
miatt nagyon olcsó árban, úgymint: kézi
bőröndök, pénztárcák, levéltárcák, levéltárcák,
szivartárcák, valamint nagyon szép riiikülök
óriási nagy Víilasztékban.

22.sz.a.

NYOMTATVÁNYOKAT

Középiskolát

ÍZLÉSES KIVITELBEN KÉSZÍT GYORSAN A

végzett fiuk ta=

.DÉLMAGYARORSZAG*

noncul felvé=

HÍRLAP- ÉS NYOMDAVÁLLALAT

SZE6ED, KORONA-UTCA 15.

í
KOSZORÚ- ÉS CSOKOR-SZALAG FELIRATOK
ARANYOZASÁT GYORSAN és OLCSÓN KÉSZÍT

'DÉLMAGYARORSZÁG'
KÖNYVKÖTÉSZETE. — TELEFONSZÁM 836.
-J*3H

t e t n e k a Dél=
magyarország=

Megérkezett egy waggon valódi

kárlszbádi parcellán edény
t ö b b e z e r d a r a b kávés-, teás- és M o c c a csésze, úgyszintén különféle használati és dísztárgyak, melyek félárban
lesznek elárusítva K ö r ö s i T e s t v é r e k üvegkereskedésében Valéria-tér 1. szám. Paprika- és húspiac.
2295

nyomdában.

R A S O L

f

Rés nélkül borotvál

g
s
|
H

8 fillérért s

I kg. tiég 30 torrtváfkozásra. g
léttftf ét szétfc&Ui: & "
Ara ha./ben * — — 2 40 K 0
Vidékre — — — — 3— „ H
Bérmentve, aténvéttel 3"20 „ 0
0
vasipari vállalat
vállalat
KAPHATÓ:
vegyipari
Dr«§éríáhban, Ú ittatszerkeres- | Budapest, VI., Eötvös-tl. 33. •
kedésefcken
kedésefcken és
és a
a készítőnél.
készítőnél. a
Telefon: 169—53.
n
200! •

R A S O L :
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Minden sió fyjt. »rl hirdetése 4 fillér, z címeid, valamint m . i d e n vastagabb betűkéi
••edett » 6 duplán számítódik. Tiz s i ' ' : " térődő apróhirdetésnek a i ára 40 fillér, 16 síéig
60 fillér, 20 sióig 80 fillér, minden további
• l ó 8 fillér. Apróhirdetések csakis a dij
elOleges lefizetése ellenében közöltetnek.

R Délmagyarsrszág apróhirCBtési-leveiszölapjai Kaphatók
10 utóig 40 flliér, 15 szóig
60 fillér, 2 0 szóig 80 fillérért:
Békéi hirlapirodában,
Kigyó-utca.
Mihályfy-féle Kecskotrafik, Iskola-utca.
Nagy-tőzsde, Kárász-u.
Pető Ern 5, S zéch eny i-tér.
Özvegy Karg Józsefné,
Széchenyi-tér.
Szameth Anrélia, Kárász-utca,
Özvegy Halmos Jenőné,
Széchenyi-tér.
Steiner Emma, Kelemen-utca 5.
Szabó Józsefné, Bástyaltca, Kass-vigadóval szemben.
Szántóné, Kelemen-ntca
T
iéderer N., Kossuth Lajos-sugárut 1.

APRO HIRDETESEK

A kiadóhivatalba, a
következő jeligékre érkeztek levelek:
460
Az igazolt címzettek
kéretnek a leveleket átvenni.

Egy szépnek mondott
26 éves fess szőke fiatal
ember
megismerkedne
egy inteligens urieánnyal
szórakozás céljából. Levelet e lap kiadóhivatalába
kérek, „Nem fogja megbánni" jeligére. 1-165

Levelezés.

Intelligens úrasszonynak állandó gavallér ismerőse lenne, egy csinos
és jó megjelenésű fiatal
ur. Feltétlen diszkréció.
Levelet a kiadóhivatalba
kérek „Fiatal ur" jeligére.

Ideálja lennék azon
urnák, ki férjemet délutáni órákra alkalmazná.
Leveleket „Szép hölgy,,
jeligére a kiadóhivatalba
kérek.
2300
Azon bájos, less
asszonykát, kit tegnap
este 9 és 10 óra között a
Rókusi állomástól egészen
a Berlini körútig kisértem, adjon alkalmat a
bemutatkozásra. Levelét
e lap kiadóhivatalába kérem „Csinos főhadnagy"
jeligére. A levelet kérem
jelezni, hogy azt személyesen átvehessem. 1-163

Leveiszekrenyeink a
következő
Helyeiken
vannak
elhelyezve :

Bartos Lipót könyvkereskedő, Kárász-utca
Özv. Kargné, Széchenyitér.
Szameth Aurélia, Kárász-utca
Ifj. Árvay Sándor, Kárász-utca
Özv. Halmosné, Széchenyi-tér

C s i n o s szobalány
ismeretségét keresem kivel esténként kellemesen
szőrakozhatom. Leveleket
„Boldogság" jeligére a főpostára poste restante kérek. Kérem a levelet e
lapban jelezni. 1—164

A z apróhirdetések riiia ie-

Uri fiú oly föltétlen uri
nő ismeretségére vágyik,
ki ideálisan tudna vele
érezni és szórakozni. Kor
és vallás mellékes. Levelet a kiadóhivatalba kérek „Épitész" jeligére. A
levelet a lapban kérem
jelezni.
1—162

véibélyegekben is beküldhető.
A jeligés leveleket csakis az
ellenőrzési szelvény felmutatójának adja ki a kiadóhivatal.
A jeligés leveleket, ajánlatokat
g eféléket posta utján is elküldjük bárhová, ha a hirdető
ebbeli kivánságát a hirdetés
leiadása alkalmával kifejezi és
a megfelelő postadijat előre
edez i.

Gépirókisasszonynak, ha fess, állást szerzek és szerényen támogatom. Levelet „Ártatlan
revanche" jeligére a kiadóba.
A k a r On szellemes
l e n n 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 I
A köny v korrekt útmutatója
lesz az élet
minden helyzetében, bálokon, banketten, esküvőn,
gzinházban és mindenütt,
ahol tártaság van jelen.
Tartalomjegyzéket
ingyen (diszkréten) küld
Deák, Budapest, Rákóczint 80.
—

Házasság.
H á z a s s á g ! 19 éves
polgárleány 500.000, huszonkét éves kisasszony
160.000, huszonöt éves
árvaleány 40.000 korona
vagyonnal és még sok
száz vagyonos hölgy óhajt
férjhez menni. Komoly
szándéka urak Írjanak e
címre: Davidovics Ferenc
Budapest, Erzsébet-körut
16. Telefon.
—

Magánnyomozó
p r - i v á t d e t e k t i v é s fel: világosítást iroda :

A hirdetés alatt álló kis szám alapján megtudható a cim a kiadóhivatalban. Levélbeli
tudakozódásokra pontosan válaszolunk, he
válaszbélyeg mellékelve van.
Apró hirdetéseket postantalványnyal is lehet
feladni, a szelvényen a szöveg könnyen elfér.
Apró hlrdeiéseket fölvesz a kiadóhivatal
S S E f i E U K O R O N A - l l T C A 15. S Z Á M .

Bérlet.
M o d e r n 5 szobás lakás azonnal bérbe adandó
Petőfi Sándor-sugárut 25.
2326
H ó n a p o s szoba bérletéhez magános fiatalember lakótársul kerestetik. Cim „Lakótárs" jeligére a kiadóhivatalba.

Eladás.

Az összes intézetek és
iskolák részére hivatalosan előirt használt

iskolakönyvek

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

Szeged. Kossuth L.-sugórut 27

Oktatás.

Elvállal bizalmi, örökségi,
házassági és egyéb kényes
ügyekben
kutatásokat
férfi és női személyek,
éjjeli és nappali feltűnés
nélküli megfigyelését. A legnagyobb
titoktartás mellett levélbeni meghívásra bárhol
megjelenek. Válaszbélyeg.
Vezető: Fodor A.
Hivatalos idő d. e. 9-12ig, d. u. 4—7-ig.
2243

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

Szerencsés asszony
lesz, aki menyasszonyi
kelengyéjét Soős Lajosnál
szerzi be, mivel nála
készülnek a legjobb női-,
férfi- és gyermek-fehérnemüek. Oroszián-u. 14.,
Iskola-u. 11.

Ö r ö k becsű m i n d e n
óra, ékszer és dísztárgy,
mit a „Pontos időhöz"
címzett ékszer- és órásüzletben vásárolunk. Árjegyzék ingyen és bérmentve. Scheiner Samu
utóda Szeged, Kárászutca 8. sz.
—

Alkalmazás.
G y a k o r l o t t instruktor leány-, vagy felsőbb
gimnazista tanítványt keres. Kitűnő referenciák.
Cim Postafiók 51.

Különfélék.
Székszorulásban
szenvedők nem győzik
a „Laxa tabletta jó hatását dicsérni. Ára 70 fill.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
12

íéláron, tanszerek igen
jutányos árban kapható
ifj. Á r v a y S á n d o r
könyv kereskedésében.
Szeged, Kárász - utca.
Minden vevő igen szép
ajándékot kap.
—1
A p o l o s k á k tnlapoa
kiirtását petéivel együtt
csakis a Cimexia-nel eszközölhetjük. A Cimexintől nemcsak az élő poloskák, de a peték is nyomban elpusztulnak. A Cimexin nem piszkit, foltot,
szagot nem hagy. Moly
ellen egyedüli biztos szer.
60 fillérért n- indenütt
kapható. Főraktar: Meák
Gyula, Temesváry József,
gyógyszertárak és Vajda
Imre drougeriájában Szeged. Löcherer gyógyszerész, Bártfa.
—
Névjegyek, üdvözlőkártyák és egyéb nyomtatványok a legszebb kivitelben és legolcsóbban
kaphatók a Délmagyarország könyvnyomdájában

RÓNAI SÁNDOR
favágó és aprító vállalata

Jó, ízletesen főzött ebédekre előjegyzéseket minden
időre elfogad. Társasvendégeknek kedvezmény, —
Dréher-féle sör, kitűnő zamatu borok, figyelmes kiszolgálás. — A n. é. közönség pártfogását kéri

Rasztovszky

György,

vendéglős

Valéria-téi- 7. é s Attila-utca s a r o k .

Elvállal

2314

Alkalmi vétel.

TÉÉafla.

cipők

'§

épfficf-, füzifa- és szénkereskedő _ _
Szeged, Brösszeö-körot 8. szám.

párja 8 és 9 kor.
Valódi schevro és
borju-boksz-bőr
cúgos férfi .'.

raktár mindenféle fákból ás építő anjRflskból.

párja 9 és 1© kor.

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

m
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SII

ndonso

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

LEMLE ÉS TÁRSA SKSS!
2067

6/b. szám

alatt.
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'MEGSZÜNTETÉSÉRE KÜLSŐ HASZ-

Mindenféle (

marha-,

juh-

és

sertésbeleket szállít n a g y :: ban és kicsinyben a :

n

Kárász-utca

lakáse-

ES SZÚRÓ FÁJDALMAK

ezel5tt

r D n C 7 I
GyéresM, Mártonnál j
U ? % U O & . I . Szeged, Tisza-szálló mellett íj

2128

S z á r a z elsőrendű t ű z i f á k
ölenkint és főlaprésva. Nagy raktár surfon fűt őszén
és coakszhól. — Waggon szerint kivételes olcsó áron.

Asztalosoknak és építőknek

c i p ő k
1007

K I M MANÓ

caSHtaSSt

tlzitavágást
és aprítást

Ars tnomtönként 4, 6, 8 és 10 koronz. Követelje azonban, hogy
szállítója önnek csakis OLLA-t adjon és ne engedjen magának
•sekélyebb értákü silány utánzatot mint „ép oly jót" feldicsérni.
— Az clámaHó helyek kimutatását és árjegyzéket ingyen küld
• z OLLA gnmmigyár Wiea, 11/806, Praterstrasse 67.

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

m

Valódi schevro és
barjn-box-bőr női
magas, fQzős és
;. :. gombos
.".

Iroda: Szeged, Kárász-u. 6/b.
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NÁLATRA BEDÖRZSÖLÉSP.E ALKALMAS"
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v S O S B O R S Z E S Z d /
J Z E f i FELÜL KITŰNŐ FERTŐTLENÍTŐ/

Szeged, Kossuth Lajos-sugárut 97—99.
Postai rendelések rögtön eszközöltetnek.
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Telefon

709Usz.
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