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Hibák korrigálása.
A képviselőházban még folyik az appropriáció vitája. Jobbról is, balról is fölszólalnak e tárgyhoz. Érvelnek pro és kontra,
közben múlik az idő. A politikusok is, a
szemlélők is, aggódó figyelemmel néznek a
bekövetkezendő események elé. Még az
appropriációról folyik a vita, csak lagymatagul. Az elméket más foglalkoztatja,
hogy mi lesz, ha ezzel végeztünk? Lesz-e
béke, vagy jön-e az eksz-leksz?
A tárgyalás alatt álló katonai javaslatok legelkeseredettebb ellensége, aki egyben az általános, egyenlő és titkos szavazással gyakorlandó választói jognak is a
hive, ha felülemelkedik a pártérdekek látókörén, ha tárgyilagosan fontolja meg az
összes körülményeket és erőviszonyokat:
kénytelen megállapítani azt az igazságot,
hogy a véderőreformra szükség van, az általános stb. választól jog pedig megvalósítása esetén nem fog abban a szűzi tisztaságában a törvénytárba kerülni, mint ahogyan azt a szobatudósok kicirkalmazták.
Ebből az'igazságos ténymegállapításból
következik azután az, hogy ha mindkét reform csak kompromisszum utján valósitható meg, akkor haszontalan szófecsérlés
mindaz, ami most a parlamentben történik.
A kormányban és a kormányzó többségben megvan a hajlandóság, hogy a véderő törvény egyes kifogásolt intézkedéseit
helyesbbitse, a választói jog hiveit pedig

Az apja fia.
Hevesi
Sándor
vígjátékát
kedden
mutatják
be a szegedi
színházban.—
Ez a kis jelenet a harmadik
felvonás
elejéről
való. Egy kis groom
dialógusa a darab egyik mozgató
szereplőjével. A groom az va fiu, aki egy elakadt liftnek
köszönheti
az életét
s
a homályban
maradt a párról az a legenda járja, hogy csak valami
nagyúr
lehetett.

(A főbejárat a fenékszini falon, van, a nézőtől meglehetősen jobbra, ahol egy nagy kétszárnyú ajtó szolgál egy tágas nappaliba. A
jobboklali fal legnagyobb részét hatalmas
üvegajtó foglalja el, mely nagy erkélyre
nyílik s a nézőtér baloldalán ülők a pálmákat
is láthatják, amelyek az erkélyen ,diszlenek.
A baloldali fal hátulsó részéről nyílik egy
ajtó a szalonba s ugyanennek a falnak a
nézőhöz közelebb levő részén óriási kandallószerű porcellánkályha áll, régi divatú, ízléses
díszítéssel.,Nagyon feltűnő helyen: Gábor apjának egy 24 éves korából való arcképe, keret nélkül, stilizált kosztümben, ugy, hogy
akárki a Gábor képének nézheti. A kályha
közelében két hatalmas karosszék, az egyik
épen szemben a közönséggel s erre egy olvasó-deszka van erősitve. Ebben a karosszékben ul, az izgalomtól teljesen összegémberedve, szinte belefúrva magát egy Conan Doyleféle detektiv-regénybe a groom, akinek nagy
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a magyarországi különleges viszonyok
kényszeritik a bölcs mérséklet álláspontjára.
Ezzel megtalálták az összes pártok azt
az utat, melyen haladva, mindkét kérdés
megoldható és mindkét reform tető alá
hozható anélkül, hogy a parlament kupolás termét duhajok csapszékévé alacsonyították volna le.
Azzal az eggyel ugyanis mindenkinek
tisztában kell lenni, hogy a sorrend kérdése
miatt a parlamenti munkát megakasztani
nem vall politikai bölcseségre, az erő fitogtatása, a legénykedő harci kedv kitörése
pedig nem jellemzi az államférfiúi belátást.
A parlament minden pártjában felesen
találhatók olyan képviselők, kikben a tudással párosult tehetség és az önzetlen hazafiúi munkálkodásra törekvő szorgalom
föllelhető s akikből egy pártközi bizottság
volna összeállítható, melynek feladata
volna megtalálni azt az arany középutat,
mely nem elégitene ugyan ki teljesen senkit
sem, de amely a múlthoz képest mégis haladást jelentene s amelyet keserűség nélkül
fogadhatna el mindenki, mert az nem hatalmi erővel jött létre, hanem a szembenálló erőviszonyok eredőjét képezi.
Ez azonban csak az esetben következhetik be, ha a pártok egyértelmiileg elhatározzák, hogy az elsőbbség kérdésének teljesen figyelmen kivül hagyása mellett,
mindkét reformot megvalósítják.

fillér.

30

2.40

Szerkesztóseg

305
n.adóh.vatal 8 3 6
interurbán 3<> 5
Budapesti szerke;,ztőse« teleíon-szánv 1 2 8 — 1 2

E célból a parlament nyilvános ülései e í napolandók volnának, ennek tartama alatt,
az osztályok a két kérdést alaposan megtárgyalhatnák, a . kompromisszumos törvényjavaslatokat megszövegeznék, hogy
ennek utána a kész javaslatok a Ház n y i l vános ülései elé legyenek hozhatók.
Az ily módon létrejött javaslatok ellen
obstruálni erkölcsi lehetetlenség volna,
mert a kompromisszumos megállapodást a
férfiúi becsületszó garantálja.
Minthogy pedig a választói jog rende'zésével egyidejűleg a közigazgatási reform
is megvalósítandó volna, bölcs belátást bizonyítana az, ha a parlament pártjai ezt
a kérdést is ily triódon rendeznék és ezt is
előbb az osztályokban tárgyaltatnák.
E három reform törvényi szabályozásával a mostani parlament valamelyes elégtétellel szolgálná azért a hosszú két esztendőért, amelyet az ellenzék harci kedvéért oly hiába rabolt el a nemzet idejéből.
Azért a két esztendőért, amelyet keresztülbeszéltek, ahelyett, hogy a nemzet jólétéről gondoskodtak volna és ahelyett, hogy
a gazdasági élet, a társadalmi viszonyok
javitásán fáradoztak volna. Ezért a veszteségért csak szerény kárpótlás lenile ez:
a hármas kompromisszum, amely lehetővé
tenné a zavartalan, békés továbbmüködést
és alkalmat adni az okozat hibák korrigálására, az ország jólétén elkövetett sérelmek orvoslására.

olvasási , szenvedélye minden valószínűség
Groom (bosszúsan): Kérem, az iroda a
szerint az apjára vall. Pár pillanat mulva másik oldalon van. Tessék a folyosón kenagyot sóhajt és lapoz. E pillanatban meg- resztül menni, aztán jobbkéz első ajtó.
szólal a kandallón a telefon csengetyiije. A
Feri: Nincs nekem dolgom az irodában. Itt
groom fölveti a fejét, lesújtó pillantást vet ma zsúr van és én vendég vagyok.
a telefonra és tovább olvas, de inkább dacból,
Groom: Tévedés. Itt ma csak lett volna
mint meggyőződésből, mint aki nagyon jól
zsúr,
de lefújták az összes vendégeket ésimatudja, liogy egy második csöngetés is, fog köcsak
azok
lesznek itt, akik úgyszólván a c s a vetkezni, amelynek már föltétlenül engedelládhoz
tartoznak.
meskednie kell. Figyelme tehát most már
Feri: Akkor vaíósziiiüíeg én is a családhoz:
megoszlik a könyv ,és a telefon között. A második csöngetés csakugyan bekövetkezik s a tartozom, mert nagyon a lelkemre kötötték.,
groom odamegy a telefonhoz, de még útköz- hogy el ne maradjak. ,
Groom: (csak most bocsátja be egészen a
ben is olvas, sőt,a telefonbeszélgetés alatt is
szobába; addig úgyszólván az ajtónál beszeme mindig a könyvre van tapadva.)
szélgettek).
Groom (a telefonnál): Halló! Itt dr Jurda!
Groom: Az már más. Szabad kérnem a n e Nem! A groom! A kisasszony nincs ittihon. vét.
Senki sincs itthon . . . Mi az, kérem? Igen,
Feri: Ejnve, be kíváncsi vagv. Pardon,
hogyne. Ma van a rendes fogadónapjuk. Csa- nem veszed rossz néven, ha tegezlek?
ládi ügy miatt lemondtak. Igenis, kérem (leGroom: Hát ha rossz néven venném, akcsapja a kagylót és beakasztja). Hogyisne! kor nem tegezne? Hozzászoktam én m á r
Futok, szaladok, rohanok! Ezért kellett ehez.
abbahagynom a legérdekesebb fejezetnél.
Feri: Különben is, mi nem először találko(Visszaül a nagy karosszékbe s megint ol- zunk.
vasni kezd. Pár pillanat mulva megint csönGroom (jól megnézi): Az ám, csakugyan;
getés, de ezúttal a nappali felől. A groom A múltkor levelet vittem egy urnák s akkor
idegesen kapja föl a fejét, roppant keserves ön is ott volt. Nagyon jó! emlékszem, mert
pillantást vet a könyvre, amelyet kénytelen- nem adtak borravalót . . .
Feri: A barátom akkor olyan szórakozott
kelletlen beleprésel a nadrágja zsebébe. Aztán zsebredugott kézzel lassan indul az ajtó és ideges volt.
Groom: Tudom. Akik nem adnak borrafelé, kimegy az előszobába és bebocsátja
valót, mindig szórakozottak és idegesek. E Ferit.)
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Az angol iskolarendszer meghonosításának
gondolatával már régen -foglalkoznak pedagógiai szakembereink: Végre kisérletképen
csinálnak egyet. Szabadkáé az elsőség, mert
u szabadkai középiskolát, rendezik be az angol rendszernek megfelelő alapon és ott tanítanak először az angol rendszernek megfelelően.
' •*•'
A szabadkai középiskola igazgatója Kosztolányi Árpád, a következőket mondta az
intézet reformjáról:
— E tervvel már évek óta foglalkoznak
•nemcsak a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban, hanem az egyes tankertiletekben
is. A mult év május 26-án Szegeden tartott
negyedik tankerületi igazgatói értekezletnek
én voltam az előadója, piőadásom cime ez
volt: „Hogyan lehetne a mai "középiskolai tanítás anyagát a modern ' élet követelményeinek megfelelőbbé tenni" E felolvasásomban
a tanítás reformálását'olyképen tartom szükségesnek, hogy az iskola: falai közül kikerülő
diák tanulmányainak-az életben mindig hasznát vegye. Szükségesnek fantom az egyes
tárgyakban a mai módszertől étiérő oktatást.
Igy a történelem tahifásában ne az adathalmaz, hanem művelődéstörténet és a szociális élet ismertetése legyen a fő. Az idegen,
nyelvek közül mént legpraktikusabbak a
német nyelv tanításának, intenzívvé tételét
tartom fontosnak, de .emellett szükséges a latin és görög nyelv taniMisa is addig, mig a

külföldi iskolákban ezeket tanítják. A mathematikai és fizikai oktatás gyakorlativá való
tétele első rangú szükséglet. Á testi munka
elsajátítása céljából munkatermek, munkakertek és laboratóriumok létesítendők az uj
középiskolában. Fontosak a tanulmányi kirándulások, aoielvek a földrajzi és természetrajz tanítását sokkal elevenebbé tennék.
Mindezek megvalósításához természetesen
nagyobb anyagi áldozat szükséges az iskolafentartók részéről. Körülbelül ezeket mondtam el felolvasásomban és e reform eszméket
az értekezleten jelenlévő 14 igazgató is magáévá tette. Ezúttal seui mondhatok többet s
csak azt jegvzem meg, hogy nagyon örvendetes lenne, ha a kormány a tervezett kísérleti iskolát tényleg felállítaná Szabadkán.
Kosztolányi igazgató szavaiból kitetszik
az ügy szeretete, amellyel az ideát magáévá
tette és szavai elárulják azt a törekvést,
hogy a tanítás tényleg modern szellemű és
praktikus legyen. Mindez azonban még nem
jelenti az angol iskola rendszer meghonosodását.
Természetes is. Nemcsak azért, mert „egy
fecske nem csinál nyarat" és egy iskolának
némi tanrend Változása még nem jelent iskola
rendszer változást. Magának az ügynek a lényege olyan, hogy igy nem is lehet kísérletezni vele.
Tegyük fel, liogy a szabadkai középiskola
tanrendszere teljesen angolos. Mit ér, ha
nem kapcsolódik az ország többi középiskoláihoz és főiskoláihoz. Egy izolált, külön
rendszerű iskolának nincs létjogosultsága.
De e mellett, igy különálva nem is lehet az
iskola angol rendszerű.
Az iskolarendszer nem a közép, hanem az
elemi iskolánál kezdődik.. Angliában, mert
máskép van szervezve már ez is, nem
négv évre terjed, de nyolcra, azaz tizenihat féléves tanfolyamra. Ez a public-school,
melyből az első nyolc fél-év a: primary, a
másik nyolc fél-év a: grammar-school. Ennél a rendszernél a diákra nem kötelező végigjárni minden tanfolyamot, mert a tehetségesebb tanulók, anélkül is vizsgázhatnak s
ez esetben egy-egy félesztendőt megtakarítanak. Itt tehát nem az a fontos, hogy minden tanuló bizonyos kiszabott időn át az iskolapadban, ülj ön, hanem hogy tanulmányaiban megfelelő előmenetelt tegyen.
A „public-schoolt" (elemi) tehát 13, 14—15

éves korában végzi el ,a fiu. Ez kötelező, azaz,
hogy 14 éves koráig minden fiu iskolaköteles.
A pubUc-school-ból azután, ha ugy tetszik:
melhet „trade-schoolba" (ipariskola) mesterséget tanulni, vagv pedig folytathatja tanulmányait a high-schoolban (felső iskola.) Tehát az angol iskolarendszerben nincs se
gimnázium, se reál, se polgári iskola. Az iskolák között nincs arisztokratikus megkülönböztetés, csak: high-school, bár ez is kétféle, mert vannak ezek közt is olyanok, amelyekben különösen a technikai tárgyakat talyek különösen a technikai tárgyakat tanitnitják, ezek a:
íechnical-high-schoolok.
A ihigh-schoo! nvolc félévre terjedő tanfolyam s nincs kötelezőleg megszabott tanrendje. Minden diák olyan tantárgyakat tanul,
amelyekre a választott életpályáján szüksége
lesz. Aki pap akar lenni, az tanul latinul, aki
tanár akar lenni, az tanul görögül és aki vegyésznek készül, az bizonyára tanul vegytetant és mennyiségtant.
A high-school után következő magasabb
rendű iskola a „college". Ez három éves tanfolyam s ez után következik a „university"
(egyetem.) amely tanszak szerint lehet két.
három vagy négv éves.
Fontos az, hogy a high-school maga már
képesít az életre s csak annák van szüksége
magasabb képzettségre, aki „honoráció"-ra
(hivatásra) készül.
Az angol iskola rendszernek itt vázolt ismertetése alapján mindenki maga alkothat
magának véleményt, ha a szabadkai középiskola tényleg leihet-e angol rendszerű és ha
nem, van-e értelme egyáltalán az ilyen kisérletezésnek?
Nagyon jónak, kitűnőnek tartjuk az angol
iskolarendszert, de nem hisszük, hogy Magyarországon meghonosítható. Az angolok
iskolarendszere az angol társadalmi viszonyokból fakadt s nálunk is csak akkor lenne
életképes, ha a társadalmi viszonyaink is
olyanok lennének, mint az angoloké.
Lehet, hogy ..angol iskolarendszer" cimén
modernebbek lesznek az iskoláink, lehet hogy
külsőleg utánozzuk őket, ugy hogy az iskolához nagyobb parkot adunk, hogy a testedzésre is nagyobb gondot fordítunk. Lehet,
'hogy a diákok egymás közt megkülönböztetik magukat, hogy lesznek szeniorok és juniorok s hogy az ifjabbak bizonyos szolgai
alárendeltságben lesznek az idősebbekkel. Ez

merem én jól az embereket. De hát én sem
leszek örökké kisinas.
Feri: Aztán mi lesz belőled, ha megnősz?
Groom: Pénzeslevélhordó, vagy soffőr.
Azok legalább tisztességes borravalót kapnak. Pilóta is lennék, de- azt hiszem, nem érdemes.
Feri: Miért?
Groom: Isten tudja, mennyi idő telik bele,
-amig fogalom lesz odafönn. Igy nem elég regényes. Olvasott már maga olyan Sherlock
Holniest (természetesen: s-nek mondja az
sz-t), ahol repülnek a betörők meg a detektívek? Ugy-e hogy nem. De. bezzeg az automobil, az dolgozik.
Feri (roppant jól .mulat rajta): No né, milyen müveit fiu vagy.
Groom (kihúzza zsebéből a regényt, amelyet olvasott): A kollégáim kártyáznak vagv
leánvok után járnak. 1 Gondolhatja, hogy milyen leányok után. De én olvasok, folyton olvasok, igy aztán van is fogalmam .a világról.
Feri: És megveted á szerelmet?
Groom: Azt nem mondom. De még ráérek
^egy-két évig, meg aztán; b a soffőr leszek, a
szerelemben is sokkal jobb kilátásaim lesznek. Senki sem szöktethet meg olyan könynyen egy urinőt, mint éjjy söffőr.
Feri: (nagyot néz): l^pgy bivnak?
Groom:
TulajdohKépeu megérdemelné,
hogy ne mondjam meg a nevemet, mert maga

sem mondta meg a nevét, amikor kérdeztem, de én nagyon jónevelésü fiu vagyok.
Balázs a vezetéknevem, Taszilló, Rezső,
Albert a keresztnevem.
Feri: No hallod, hogyan jutsz te ennyi
névhez és még hozzá ityen főrangú nevekhez.
Groom: Oh, annak nagy sora van. Én
tudniilik nem vagvok normális fiu és ha akarnám, azt is mondhatnám, hogy engem a
gólya hozott.
Feri: Hogy-hogv?
Groom: Nekem ugyanis két anyám van és
egv apám sincs.
Feri: Te kis perverz!
Groom: A dolog ugy áll, hogy nekem is
valószínűleg csak egv anyám van és egy
apám, mint más közönséges embernek. Csakhogy az apámat sohasem láttam és ahogy a
kulcslyukon keresztül hallottam még kicsikoromban, az anyám is életében mindössze
egyszer találkozott az apámmal. Furcsa,
ugy-e?
Feri: Ritka eset, de nem lehetetlen.
Groom: Azt hiszem az apám nem is tudja,
liogy a világon vagyok.
Feri (akinek már motoszkálni kezd valami
a fejében): És szeretnéd, h.a előkerülne?
Groom: Azt mondják, hogy nagyon előkelő és gazdag ember. Azért is kaptam a ke-

resztségben három előkelő nevet; mert különben Jancsinak vagy Istóknak kereszteltek
volna. Ha csakugyan olyan gazdag és előkelő: nem is bánnám, ha megkerülne és
örökbefogadna.
Feri: De hogvan van két anyád?
Groom: Ezt csak azért mondom, mert nem
tudom, (hogv kettő közül melyik az igazi.
Hat éves koromig falun voltam és egy
asszony nevelt föl, akiről azt hittem, hogy az
anvám. Azután behoztak a városba és itt
egy másik asszonv nevelt, akiről azt hittem,
hogy a néném. De nekem olyan sejtelmeim
vannak, mintha megfordítva volna igaz s a
néném lenne az nyá'm és az anyám a néném.
Feri: Ezt is a kulcslyukon keresztül lődözted fel?
Groom: Az öreg komornyik itt .a házban,
—aki most beteg — mindig azt mondja, hogy
egy inas csakis a kulcslyukon keresztül csinálhat karriert. Érti, hogy mi az?
Feri: Majd gondolkozom rajta.
Groom (feszesen): Különben azt hiszem,
hogy sokáig tartóztattam. Vagy ön tartóztatot föl engem? Már nem is tudom.
Feri: Én tartóztattalak föl téged. Nekem
ez mesterségem. De egy kis borravalót elfogadsz tőlem?
Groom: Mindig és mindenkitől. Épen tegnap olvastam egy okos könyvben, hogy a
pénznek nincs szaga.

Angol iskolarendszer
Magyarországon.
(Saját tudósitónktól.) Pedagógusaink előtt
mindig az angol rendszer volt a gyermeknevelés ideálja. Nem ok nélkül, mert az angol iskolarendszer hasonlíthatatlanul jobb,
mint a német, ergo mint a mienk is, mivelhogy a miénk teljesen a fíémet iskolai rendszernek a kopirozása. Az angol iskolai rendszer az általános nevelést sokkal praktikusabb elvek szerint teljesiti, mert a tanulókat
nem terheli tul az úgynevezett általános műveltséghez tartózó, de a gyakorlati életben
hasznavehetetlen, holt tudományi ágak tanításával. Ellenben amit-• .tanítanak, az mind
olyan tan, amely harinómkusn kapcsolódik
az élet ezer szükségteíiéilrez és világosan gondolkodó, egészséges filozófiájú, produktív
munkára képes embereket nevel.
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különben nern is uj dolog, mert a középkorban nálunk is igy volt s kezdetleges kulturánk idejében, az ősi magyar collegiumokban ez a rendszer dívott. Azonban az erre
való visszatérés, akármilyen szép, romantikus időket idéz is fel emlékünkben, egymagában még nem jelent haladást. A rendszer
nem a külsőségekben van, hanem a lényegben, azt pedig nehéz utánozni.
Mindamellett örvendetesnek tartjuk még
ezt a kísérletet is, mert benne modern törekvéseket látunk. Erre pedig nagy szüksége van
a mi eléggé elavult közoktatásunknak.

A parlamenti helyzet.
(Héderuery a királynál. — fi kormány tervei. —
Előtérben a választójog. —
Királyi meghatalmazás a miniszterelnöknél.)

(Saját tudósitónktól.) Héderváry gróf vasárnap két órai kihallgatáson volt a királynál. ő felsége már a szombati ebéd alkalmával és szimpátiájának és bizalmának
rendkívüli jeleivel árasztotta el a magyar miniszterelnököt. Ezek a jelek a vasárnapi kihallgatáson megismétlődtek.
Héderváry gróf a kihallgatáson részletes
és kimentő jelentést tett a helyzetről a királynak és előterjesztésének az lett az eredménye, hogy ő felsége a magyar miniszterelnöknek minden eshetőségre megadja a legmesszebbmenő fölhatalmazást és a magyar
kormány már most a 'legkülönbözőbb lehetőségekre a meghatalmazások birtokában van.
Minthogy a magyar kormány ezekről a különböző ügyekről még nem tanácskozott, abban az esetben, ha az egyik vagy másik dologra elhatározza magát, csak arról fog a
királynak előterjesztést tenni, hogy az egyik
vagy másik elhatározáshoz adja meg végleyges beleegyezését.
A kormány minden körülmények között
elsősorban arra fog igyekezni, hogy a védőerőreformot tető alá hozza és ha az ellenzék békeajánlatot tenne neki, akkor ezt természetesein a legnagyobb örömmel el fogja
ípgadni.
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A választóreform
munkája már annyira
előrehaladt, hogy körülbelül egy hónap múlva
egészen elkészült Arra az esetre, ha a Justhpárt obstruálni fog, a kormánynak meghatalmazása van arra, liogy a képviselőházat föloszlassa.
A miniszterelnök az audiencia után a külügyminisztériumba ment, hol meglátogatta
Aehrenthal gróf közös külügyminisztert. A
miniszterelnök fél óra hosszat tanácskozott
Aehrenthal gróffal. Héderváry gróf meglátogatta Aufenberg lovag hadügyminisztert is,
azután pedig Stiirghh gróf osztrák miniszterelnököt, akinél szintén hosszabban időzött. A
magyar miniszterelnök azután feleségével
megebédelt és délután 4 óra 55 perckor feleségével, Drasche-Lázár Alfréd dr miniszteri
titkár kíséretében visszautazott Budapestre.
A képviselőházban kevéssel a miniszterelnök megjelenése után hire kelt, hogy a bécsi
audiencia eredményeképen Héderváry Károly gróf tárgyalást fog kezdem az ellenzéki
pártokkal a kibontakozás érdekében. Ezek a
tárgyalások előreláthatóan néhány hétig elhúzódnak s csak ezután kerül majd sor arra,
hogy valamely dönjő lépés történjék a politikai helyzet végleges tisztázása céljából.
A e h r e n t h a l kttliifjymhiiszter m a r a d .
Bécsből jelentik: A közös külügyminiszter
betegségéről és lemondásáról terjesztett különböző hírekkel szemben végre világosságot
hozott ez ügvfcen a vasárnap délbein kiadott
következő hivatalo jelentés:

A gróf Aehrenthal külügyminiszter lemondásáról elterjedt téves hírekkel szemben a
csak. és kir. távirati iroda felhatalmazást
nyert annak rnegáil aratására. hogy gróf Aehrenthal a Semnie ringről visszatérve utalással
kedvezőtlen egészségi állapotára, szóbelileg
állásától való felmentését kérte ő felségétől.
Az uralkodó azonban nem látta szükségét
annak, hogy e kérdésnek eleget tegyen, abban a reményben, hogv hosszabb üdülés
megerősíti a külügyminiszter egészségét és
rn e ? tart ja híva tahinak.

Groom: Az apám — egy pincér? Szép
Feri (kivette erszényét és fejcsóválva
nézi: össz vagyonom egy korona. Ha tudsz volna!
visszaadni megosztom veled testvériesen.
Feri: Kérlek, én ismerek olvan pincért is,
Groom: Én mindig tudok visszaadni. (Elő- | akinek háza van.
vt
ész a zsebéből egy csomó pénzt, ugy, hogy
Groom: Igen, Kispesten vagy Pomázon.
1
de van a marka.)
Köszönöm, ha különb apát nem tud szá' Feri (ámulva): Hiszen te a vagyonos oszmomra, akikor mint apátlan árva fogom
tályhoz tartozol.
megcsinálni a karriéremet. -Megyek és bejeGroom: Takarékkönyvem is van. Az em- lentem a nagyságos urnák. (Tartja a kezét,
bernek a jövőre is kéli gondolni.
mint aki névjegyet vár; Feri átad neki egy
Feri: Engem is megtaníthatná!, hogyan kell névjegyet és várja a hatást, amely be is köbánni a pénzzel.
vetkezik; a groom arcáról leolvasható, hogy
Groom: Az ismétlőiskolában én vagyok a Feri mestersége jobban imponál neki, mint
legjobb fejszámoló, (összeszorítja a markát.) bármely komolyabb és jövedelmezőbb foglalMennyi jár vissza?
kozás.)
Feri: Azt hiszem, hogy ötven fillér.
Groom (megváltozott, szinte alázatos hanEgyébbiránt meglehet, ihogy nem annyi.
gon): Miért nem tetszett mondani mindjárt,
Groom: Mondjunk negyven fillért. Ide hogy ujságiró. (A jobboldali asztalról elvesz
nézzen. (A tele markából egyszerre kiszór egy finom ezüst tálcát és ráteszi a névjegyet.)
negyven fillért a jobboldali asztalra.)
Feri (nagy gyönyörűséggel nézi): Hiszen
Feri: No ez na-gyszerü! És aztán öt koroha tudtam volna, hogy ez" nálad olyan jó
násból is vissza tudnál igy adni?
Groom: Tessék csak ideadni az ötkoro- ajánlólevél. Mert nem .mindenütt az. igazán
nem mindenütt.
ná&t.
Groom: Kezeit csókolom, (ünnepélyesen
Feri: No jó, én csak kérdeztem. (Qroom
meghajtja
magát s távozik a báloldali ajtón
összeszedi a pénzt és a zsebébe teszi.) Egy
keresztül,
feszes,
ceremóniás léptekkel.)
embert tudok, aki ebben épen olyan virtuóz,
Hevesi Sándor.
mint te és az éjjel kávéház főpincére. De
ihátha csak azért tudja, mert talán épen ő az
apád.
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A képviselőház ülése.
— Igazságügyi kérdések. —

(Saját tudósítónktól.)
Egyhetes megszakítás után ma folytatta a Ház az igazságügy
szervezet módosításáról szóló törvényjavaslat tárgyalását. A javaslatnak az ügyvédjelölteket érintő szakasza nagy vitát provokált s z átmeneti idő dolgában benyújtott ha
tározati javaslatok fölött az ellenzék névszerinti szavazást is kért. A mai ülésen jelent
meg először a Házban Héderváry
Károly
gróf miniszterelnök, akit pártja tüntető ünnepléssel fogadott.
Az ülésről ez a tudósítás szól:
Návay Lajos elnökölt ma s az ülést félti zenegy órakor nyitotta meg.
Az igazságügyi szervezeti javaslat tárgya-,
lá&a során Székely Ferenc igazságügyminiszter reflektál a múltkori vita során elhangzott
felszólalásokra. A közóhajnak engedve, az
ügyvédi és birói vizsgát egyesíteni fogják s
bár az ügyvédi rendtartás reformja készen
van s nemsokára a Ház elé kerül, a jelenlegi
javaslattal addig nem lehet várni. Az a javaslat nem szünteti meg az ügyvédi pálya
túlzsúfoltságát, csak lehetőleg csökkenti. Alaposan a numerus clausus segítene a bajon s
bár ő ennek nem barátja, nem t a r t j a megokoltunk azt a nagy aggodamat, amely alkotmányjogi szempontból ezzel szemben megnyilvánul. A Bach-komzak ügyvédei, ámbár
állásukat a kormánytól kapták, mint Szabó
Miklós, Horváth Boldizsár, független emberek,
voltak.
Kijelenti, hogy ha, az ügyvédek többségelétfentartási érdekből szükségesnek t a r t j a a,
numerus clauaust, ő is hajlandó
hozzájárulniEzután azt fejtegeti, hogy az ügyvédjelöltek
gyakorlati idejének meghosszabbítása nem
lesz a jelöltekre sérelmes, mert a pálya érdeke az övéké is. A két évi meghosszabbításnak
másfélre való csökkentése nem volna helyes dolog, mert ez is 6—700 ügyvéddel többet
jelenténe. A megnyugvást tanácsolja az ügyvédjelölteknek.
A kormány, hogy a tulprodukciót csökkentse, a jövőben
sem fog
fiatal jeles ügyvédeket

elzárkózni
attól,
hogy
a bírósághoz
kinevez-

zen. Vázsonyi viccesen szólt a javaslathoz,,
szinte a nihilizmusig lenézett mindent. Megtehette, mert ő bíborban született, van esze,
tehetsége, szelleme, sikere. Csak igazsága
nem volt, mikor az ügyvédek proletárrá tételéről beszélt, mert a kormány épen ezt a proletárságot akarja megszüntetni. (Klónk helyeslés a jobboldalon.) Végül megjegyzi,
hogy az albirói állásokat a minimumra fogják csökkenteni, de végleg nem szüntethetik
meg s liogy a fegyelmi áthelyezés nem érintheti a birói függetlenséget, mert ezt a jogot
maguk a birák gyakorolják. Kéri a javaslat
elfogadását.
A Ház a javaslatot általánosságban elfogadja s megkezdi részletes tárgyalását. Az
egyes szakaszokhoz Székely miniszter, Sághy
Gyula ós Horváth Mihály szólaltak fel.
Horváth
Mihály pártolja a két esztendei
átmeneti időre vonatkozó módosítást. (Beszéde közben
lépett
a terembe
Héderváry
gróf miniszterelnök.
A munkapárt
felállvcr
tapsol és éljenez.
Számosan
személyesen
üdvözlik a
miniszterelnököt.)
Csermák
Ernő az igazságszolgáltatás ba-

jairól, főkép technikai hiányosságairól beszél.
Palányi Géza nem talál a javaslatban
olyan intézkedést, amely az ügyvédi képzettség emelésére alkalmas volna. Kifogásolja...
hogy a keresztény elem az ügyvédi és a birói
pályáról lassanként leszorul s a bevándorolt
elemeknek, főkép a zsidó elemnek ad helyet.
A javaslatot nem fogadja el. (Helyeslés bal
ról.)
Paizs Gynla a. két esztendei átmeneti idő
megallapitása érdekében emel szót.
Lengyel
Zoltán szerint az ügyvédi pálya
elérésének megnehezítése nem fogja visszatartani a kevésbé jellemes és megbízható ele
met.
• •
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tegry Béla a két évi átmeneti idő föntartását kívánja.
Narjt, Ferenc hozzájárni az igazságügymilásMe •* módositásáho?.
Váradn Zsigmond előadó a javaslat elfogad á s i t s az igazságügyminiszterén kivül a
többi módosítás elutasítását kéri.
Az első ós második szákász fölött a vita
„ezzel befejeződött.
;"
Az ölés két óra után végződött.
A főrendiház

pénzügyi

bizottságá-

n a k ülése. A főrendiház pénzügyi bizottság iilést tartott, amelyen.megjelent RhucnHéderxáry gróf minfozterömök is, betegsége
óta először, amiért is lelkes ovációban részesítették. Az ülésen harktínvj báró elnökölt.
Fölszólaltak: Matlekoxiis Sándor, Chorin Ferenc és Takács Ferenc prépost, akiknek Lukács László, Zichy János és Beöthy László
miniszterek válaszoltak..: A pénzügyi bizottság ugy általánosságban, mint részleteiben
elfogadta a költségvetést, melynek tárgyalássát a főrendiház február 1-én kezdi meg.
F e r e n c F e r d i n á n d (Berlinben. A német trónörökös újszülött fiának keresztelési
ünnepére Ferenc Ferdinánd trónörökös vasárnap délelőtt tiz órakor Berlinbe érkezett.
Fogadására osztrák-rnagvar ezredeik egyenruhájában megjelentek -a pályaudvaron Vilmos császár és a német trónörökös. Ezenkívül ott volt Szögyény Marich berlini osztrák-magyar nagykövet is. A főherceg porosz ublánusezredériek egyenruháját viselte.
Ferenc Ferdinánd főherceg kívánságára az
ünnepélyes fogadtatás ..elmaradt, mert azonnal megérkezése után csendes misét akart
hallgatni. A császár . vendégét a kastélyba
kisérte, ahol a főherceg mecklenburgi szárnyon szállott meg. Trónörökösünk öt órára
teára jelentette he magát az osztrák-magyar
nagykövetségen, ahova a főherceg kívánságára meghivták Betkqioiin-rloUweg német
birodalmi kancellárt ás
lüderlen-Waechter
külügyi államtitkárt. A főherceg igen behatóan társalgott a két államférfival.

SZÍNHÁZMŰVÉSZET
Színházi műsor.
Kedd: Apja fia, szinmü. (Bemutató. Pásros 3/s.)
Szerda: Apja fia, sziámii. (Páratlan 1/».)
Csütörtök: Apja fia, szinmü. (Páros '/».)
Péntek délután: A szerelem gyermeke,
szinm ü . — Este: Tetemrehívás,
opera,
Petőfi,
-színjáték. (Bemutató. Páratlan 3/s.)
Szombat: Tetemrehívás,
opera, Petőfi, színjáték. (Páros }]»,)
Vasárnap d. u. A kis gróf, operett. — Este:
2
Az ártatlan
Zsuzsi, operett (Páratlan /».)
A Lyra első hangversenye.
(Saját

tudósitónktól.)

.Vasárnap délután a

Tisza-szálló nagytermét színültig megtöltötte
a publikum. Maga az a tény, hogy a délutáni
jól rendezett hangverseny ilyen nagyszámú
és intelligens publikumot tudott vonzani,
fényesen dokumentálja, aat; hogy Szeged zeneélete egészséges utakon halad. Nagyobb kul- hrrvárosokban már tég túlhaladott, álláspont
az, hogy a zenét, művészi zenét a közönséges
szórakozások közé sorolják. A zene maradandó műélvezet, finom szubtilis gyöuyörü-

eég. Az intelligencia megköveteli, hogy ebben
a nemes, élvezetben gyakran legyen része.
Budapest az utóbbi években valósággal zenevárossá alakult. A két operaházán és zenés
színházain kivül rengeteg hangverseny elégiti
ki, a közönséget. A zeneélet hatalmas fellendülésének az az oka, hogy a kultúrember nehezen mond le a zene okozta mámor és gyönyörűség élvezetéről. VA művészi zene ma
már nem szórakozás, hanem szükséges lelki
táplálék.
A Szegeden működőjLyra azt az ösvényt
tapossa, mely Szeged zeneéletét nagy ivben
fogja a kulturvárosok zeneólete mellé lendijtenj. A Lyra, mint a ipremier hangversenyén
bebizonyította, a nagyközönség érdekeit szolgálja, mert olcsó helyárak mellett elsőrangú
művészeket hoz. Ez az,egyetlen mód, mely a
zene szükségességét beleviszi a. vérsejtekbe
és intenzív zeneéletet teremt. A Lyra működése, lia az a;kijelölt úttól nem tér el, valósággal missziót teljesít.

ját énekelte, majd a zenétől átittasult közönség kívánságára Puccini Pillangó
kisasszony d-bol énekelt.
Végül Andréjka ós Pogány Nougnes Quo
vadis?-ának szerelmi duettjét adták elő. Brilliáns volt ez a szám is.
Az énekszámokat a szegedi származású
Csernyi Mátyás kisérte zongorán. Diszkréten
és előkelően. Nagy játéktudása a legjobb magyar kísérők közé predesztinálja. Neki is
nagy része volt a hangverseny óriási sikerében.
A Lyra első hangversenye, dacára, hogy
úttörő munkát végzett, meglepően jól sikerült. A terv s a siker elsősorban Csányi Pál
érdeme, aki agilis munkásságával mindent
elkövetett a siker érdekében. Ez csak jel arra
nézve, hogy Szegeden nemsokára kivirágzik a
zeneélet. A zenekedvelő közönség már is nagy
érdeklődéssel várja a Lyra következő hangversenyét.
(sz—ni.)

A premeir-kangversenyre elsőrangú erőket hoztak s mindegyikük J a szenzáció erejé* Csányi Mátyás operája. Amig Csányi
vel hatott. Fiatal, üde hangok, válogatott reMátyás operáját — Péter abbét — eddig
pertoárral. Sikere volt minden számnak, a köcsak magyar vidéki színházban mutatták be,
zönség nem győzött eleget tapsolni a művéaddig a szegedi zeneszerző sikert, gyönyörű
szeknek. A honvédzenekar együttese pedig
sikert aratott — külföldön. Igen, ő is a külfrappánsul hatott.
földön át jut el Budapestre. Ugyanis a legMozart: Varázsfuvola-nyitánya vezette be előkelőbb brüsszeli cég kiadja füzetalakban
a hangversenyt. Fichtner Sándor karnagy Csányi operáját. A szöveget már lefordítottanította be a zenekart és dirigálta. A nagy ták francia nyelvre s a fordítás kitűnően sizenekar a legnehezebb pianókat is a leg- került. Brüsszelből rövid időn belől eljut a
precízebben hozta ki és Fegyelmezett játék szegedi szerző munkája Parisba, esetleg Bumellett a mű intencióját hatásos színezéssel dapestre is . . .
és elmélyedéssel juttatta érvényre, összjáté* Színházi
szépségverseny. A szegedi
kuk precizitása bámulatosan kiéreztette, hogy szinház 'hivatalos színházi lapja, a Szegedi
most a fúvósok dominálnak.
Szinpad, mától kezdődőleg szépségversenyt
Majd Godard lírikus szimfónikai költemé- rendez. Még pedig nemcsak női, hanem egynyét és Wagner Richárd Lohengrinjének ha- úttal férfi szépségversenyt is, amelyben részt
talmas előjátékát adta elő a zenekar. A fe- vesznek a színtársulat összes tagjai. A vergyelmezett zenészek játékánál csak Fichtner seny február 25-én ér véget. A Szegedi SzinSándor dirigálása volt bravúrosabb. Hajszál pad minden egyes példánya tartalmaz egy
finom pontossággal és mégis temperamentu- szavazó cédulát, de külön is árusít szavazómosán vezényelte a. zenekart. A közönség cédulákat darabonkint négy fillérért a szinház portása. A szavazólapokat kitöltve, a
minden egyes szám után percekig tapsolt.
szinház előcsarnokában levő urnába kell
A hangverseny főérdekessége
Andréjka
dobni.
Margit és Pogány György művészi szereplé* Hevesi Sándor Szegeden. Kedden este
se, volt. Mindkettő a Népopera művésze és jómutatják
be a szegedi színházban
Hevesi
részben az ő érdemük volt, hogy
Nougnes
Sándor
családi
komédiáját,
az
Apja
fiát.
(A
Quo vadis!-át szenzációs sikerre vitték. A
•szegedi vendégszereplésüket is forró siker ki- darab egyik frappáns jelenetét lapunk tárertrovatában adjuk.) A bemutatóra Szegedi-'/
sérte.
jött a kitűnő szerző, ugy, hogy már a ma/
Pogány György üde, de azért ércesen napon részt vett a színházi próbákon. Délelőtt
csengő liangja a hatalmas teremben kitűnően és délután is bróbáztak Hevesi utasításai
érvényesült. Meglátszott rajta, liogy inkább alapján, jókedvvel, művészi ambícióval, ügy,
temperamentumos vérbeli szinész, de, mint hogy a bemutató érdekesnek s a sablontól
hangverseny-énekes is elsőrangú. Wagner elütőnek ígérkezik.
Rienzi cimü operájából az imát énekelte, stílussal és pompás készültséggel. Az óriási
technikai tudása nem zárta ki, liogy mély és
őszinte egyéni érzést ne vigyen a dalba. A
szűnni nem akaró taps után még egy ráadást. is énekelt.
Andréjka
Margit szerepléséről épen ugy,
mint Pogány Györgyéről csak az elragadtatás hangján Írhatunk. Ennek a fiatal énekesnőnek bámulatos az ének technikája és hangjának tökéletes tisztasága. Pianói annyira
finomak és precízek, hogy a leghalkabb sóhajtás is bejárta a hatalmas termet. Ritka
műélvezetben volt a közönségnek része, mikor Andréjka, Verdi Aidá-jának nagy áriá-
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és Tisza beszédei
(Fővárosi
tudósít ónk
telefonjelentése.)
Khuen-Héderváry gráfot már a parlamentben is óriási lelkesedéssel ünnepelték. Csak
fokozódott az ováció este, a Hungária öszszes helyiségeiben, amikor bankétól rendeztek a kormányelnök tiszteletére. Állami és
közéletünk jelesei, valamint a munkapárt tagjai nagyszámban jelentek meg a bankéton,
melyen Tisza István gróf és Khuen-Héderváry Károly gróf beszéltek.
A négyszáz terítékű lakoma a Hungária
földszintjének minden helyiségét elfoglalta.
A főhelyen Héderváry, Tisza István és Lukács László ültek. Kiiuen háromnegyed kilenckor érkezett meg. Zajos, szűnni nem akaró ováció fogadta, majd Radies bandája rázendített a kormánypárt kortesnótájára.
Pezsgőbontás után Tisza István emelkedett
szólásra.
— Tisztelt Barátaim! Örömünnepre jöttünk össze. Lelkem melegét hozom erre az
ünnepre és ez arra késztet, hogy visszanézzek a legutóbbi esztendők eseményeire. Alig
mult el kéf esztendő, hogy felhangzott a hivo
szózat, hogy erős politikai akció révén az
ország, a magyar nemzet rendes menetét biztosítsuk. Megindult az akció és annak az embernek a kezébe tettük le a zászlót, akinek
ezt tartani volt elég bátorsága, tettereje.
Aztán rövid időre közbejött egy csapás,
a szembaj, mely azonban határtalan örömünkre minden következmények nélkül elmúlt. Ha visszagondolok arra a becsületes
munkára, mely ezt a muiló szembajt megelőzte, nem mulaszthatom ef üdvözölni a most
már teljesen akcióképes vezért, akinek vaskarja a mostani küzdelmes időkben is megtalálja a megoldást,
rí- Küzdelmes időket élünk. Sok a program,
az akcióképes vezérnek keli megoldani, ezeket.
— Az első lépés tető alá vinni a véderőreformot. Ez eminens nemzeti kérdés. A tizesztendei szünetelés csorbát ejtett a magyar
nemzet politikai jó hírnevén.
— A második lépés, a választójogi reform
kérdésének elintézése. Nem szabad frivol játékot űzni evvel a fontos kérdéssel, mert ennek a megoldása a demokratikus haladás felé
viszi a nemzetet.
— Nehéz kérdések ezek. Minden szellemi
és fizikai erőnkkel a megoldás felé keli vinni
őket. Már nem indokolt a késhegyik menő
harc. Nem szabad ugyan visszariadni a harctól sem, de ez csak eszköz lehet és nem cél.
Mi követni fogjuk a vezért, az igaz ügy
igaz férfiát. Az isten sokáig, éltesse a magyar
nemzet dicsőségére!
Szűnni nem akaró lelkes taps és éljenzés
viharzott át a termeken, amikor Tisza István
gróf befejezte lendületes beszédét. Majd
Khuen-Héderváry emelkedett szólásra. Ezeket mondotta a miniszterelnök:
— Kedves Barátaim! A ti nevetekben szólott és üdvözölt a legjobb barátom, akivel

5

DÉLMAGYARORSZÁG

sok gondolatom közös. Ezért hálás köszönetet mondok nektek is meg neki is. Egyszerűen mondom, de lelkem teljes melegéből.
— Ez egyszer a politikai téren is mozgott
a beszédje. Érdemben nincs hozzáfűzni valóm. Abban a percben hivott a szózat, mikor
itt volt az idő a komoly munkára. Biztatóm
volt a nemzeti életünkbe vetett rendithetetlen hitem. Bhez jött még az a sok rokonszenv, amelyet most már nemcsak a ti körötökben, hanem az ország más köreiben is
tapasztaltunk. Ez a szeretet biztatott és adott
erőt.
— A szemem világának elhomályosulása
sok jótól fosztott meg, attól, hogy arcotokról
olvashassam az örömöt és a gondot. Ez a
fogyatkozás arra késztetett, hogy lelkem közelebb férkőzött a telketekhez, mert csak igy
kárpótolhattam magam. Ezzel aztán én mérhetetlen kincseket nyertem.
— De megjött a megváltás perce: újra láthatlak "benneteket. Most csak arra kértek
mindnyájatokat, tartsatok rneg baráti szereretetben és jóságos indulatban. A bennem érzett bála oly nagy, hogy sohasem felejtem el
ezt az iinnepeltetést . . . Az isten sokáig éltessen benneteket!
Több fel-köszöntő nem volt. Csak még Perczel Dezsőnek, a munkapárt ágyban fekvő
elnökének küldtek üdvözlő táviratokat, külön
Héderváry és Lukács.
A magyar politikai életben rendkivül nagyjelentőségű ez a mai nap. Megmutatta, menynyire lelkes a munkapárt hatalmas többsége
s mennyire rajongással veszik körül KhuenHéderváry miniszterelnököt. A lelki és elvi
kapcsolódás megnyilvánulása bizonyára lelkesedéssel tölti el a magyar nemzet minden
emberét, aki csak a liberalizmusnak, a reformoknak, a nemzeti munkának igaz híve.

Szeged és a köztisztasági telep.
—

Javaslat a januári közgyűlésnek.

—

(Saját tudósitónktól.) A köztisztasági vállalatot január elsején' vette tudvalevően .házi.
kezelésbe Szeged város. Ezidőszerint tehát
huszonkilenc napja gondoskodik a város a*
szegedi utcák tisztasága ró! és ma írnég a legjobb akarat mellett sem lehet bírálatot mondani az intézményről. Tény az, hogy városi
kezelésben az utcák réndbentartása nagyobb
gonddal történik, ami természetes is, mert a
vállalat most sokkal-több embert foglalkoztat, nínt foglalkoztatott annak előtte, amikor még magánvállalkozás volt. Bizonyosnak látszik az is, hogy a mostani szakszerű
vezetés mellett az jntézmény be fog válni, de*
most még nem megjósolni, hogy minő keretek mellett képes; elegét, tenni az intézménj
a polgárság kivánságásják.
Ma időszerűtlen az intézmény véglegesilése érdekében bárminő anyagi áldozatokba
kerülő lépést is • tenni: Előbb várni kell egy
ideig, amig kialakul -a-helyzet, amig nyilvánvaló lesz, aminő kéretek között marad az
intézmény, mit kel! fenni annak fejlődése érdekében. Épen ezért időszerűtlen ma még a
köztisztasági telep ; végleges elhelyezésérői
gondoskodni. Nem lehet még aktuális az a
javaslat, amelyet a köztisztaság intézői terjesztenek a januári- közgyűlés elé és amelyben a Vadász-utcai Koeh-féle teleknek 132.000
koronáért váló megvételét indítványozzák.
A tanács kedden foglalkozik a javaslattal,
de már a hétfői tápáesülés után is szóba került a kérdés, fíalögfi Károly pénzügyi tanácsos már . itt is kijgtpntétte, hogy ugy a tanácsban, mint a; .közgyűlésen eílepe lesz .a
telek megvételének, inert szerinte, az nem is
ér annyit, aniennyiré á tulajdonosa taksálja,
de a városnak ma még nem áll érdekében
ilyen súlyos anyagi áldozatokat hozni a köztisztasági felékért; -' .
A 132.000 koróua -vételárnak évi öt százalékos annuitása 75.008 koronának; a legalább
100.000 koronára - becsülhető beépítés annuitása 5000 koronának fele! meg, igy tehát a
város abban aZ esetben, ha a közgyűlés megszavazná az-iutKí vényt évi 12.500 korona terhet venne a nyakátei akkor, amikor ma évi
3000 kóronaráért fizet ; a köztisztasági telepért.
' :

Ilyen nagy áldozatot nem szabad hozni akkor, amikor mindössze huszonkilenc napi
S amikor hivatkozunk arra, mennyi igaz múltra tekinthet vissza az egész Intézmény és
érzéssel és hittel veszik körül a kormány- amikor még senki sem győződhetett meg arelnököt az országban, ugyanakkor hivatkoz- ról, 'hogy az bevált-e? Nem szabad, épen a
nunk kell arra is, hogy a magyar király város érdekében nem szabad siettetni a kérdés elintézését, .mert az nem olyan nagyon
olyan bizalmával tüntette ki, amilyenre példa sürgős. Mindenekelőtt gondolni kell arra,
a magyar államférfiak életében alig akad. Ihogy nem oldható-e- meg célszerűbben és olBetegsége alatt állandóan érdeklődött álla- csóbban a k-öztis&íasági telep ügye és az arra
pota miatt ő felsége s vasárnap, a bécsi au- hivatottak érdemleges javaslattal csak akdiencián két óránál tovább hallgatta meg a kor jöjjenek a .közgyűlés elé, ha a köztisztasági intézmény munkásságáról (megfelelő kikormányelnököt. Teljes bizalmáról kegyesen mutatható adatok állanak rendelkezésre és
biztosította, gratulált felgyógyulásához, az ha a telep célszerű elhelyezésének kérdését b e előterjesztett politikai terveit pedig minden hatóan tanulmányozták.
eshetőségre jóváhagyta . . .
Egy dolgot már- most meg kell állapitaní.
A
köztisztasági telep semmi esetre sem heUgy érezzük, hogy az a bensőséges, szerelyezhető
el a váro-s belső -részén. Éuen köztettői áthatott ünneplés, melyben ma Khuent
tisztasági szempontok teszik indokolttá,
részesítették, nemcsak a politikai világra ki- ihogy a telep olyan helyen legyen, ahol a fölterjedő. Hanem kiterjed az egész magyar szerelésekkel -járó sok kellemetlenség nem
nemzetre és a király is részt kért abból. zavarja annyim a- környékbeli lakosságot.
Béke és munka jele mindez. Hinnünk ke1!, Közegészségügyi Szempontok ás megkivánhogy a béke felé a mai nappal közelebb ju- ják, ihogy arra megfelélő tágas telek álljon
az intézmény rendelkezésére és -ennek a kértottunk. A munkapárt békés, egységes szel- désnek mérleg-elte kefb azt is. vájjon a közleme, Tisza István gróf mai beszéde mind tisztasági telep fejtesz t!hefő-e olyan helyen,
arra való dokumentumok, hogy békés mun- amelyet a mérnökség a mostani fölszerelések
kát akarunk végre, — igen: békés munkát, elhelyezésére sem-fart elég nagynak.
a harcok, az evolúciók és a pártoskodások
Bizonyos, hogv a tanács keddi ülésén
hazájában . . .
nagv vitatkozás lesz a kérdésnél és valószi-
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Ugyanott keli a részvények
egyharmad
részét február 15-ikéig, a 2-ik egyharmad részét május l-ig befizetni. A künnlévo részvényjegyzési iveket kérjük mielőbb beszolgáltatni.
A Tisza folyónak Szegednél jobb partja
mentén mindenütt igen jinély vizű, ellenben
A szegedi parifürdő ismertetése. a bal parton, a Bertalan-emléktől lefelé plyan
meneteles medre van, hogy ott bármely nyári
(Saját tudósitónktól.) Manapság nem sző- vízállásnál uszás nélkül,is elég széles térsérűi különös bizonyításra, h o g y számos be- gen fürödni lehet. A város értelmessége résztegség leküzdésének és főképen az állandó vénytársasági alapon Újszegeden, a Bertalanjó egészség föníártá'sááák legfőbb titkát fő- emlék alatt — az ottani kőgáttól 20Ú—250 m.
képen bárom természetes'tényező: a nap, a hosszú térségen — „strandi-fürdőt szándékoJe'vegö és a viz célszerű használata képezi. zik létesíteni.
Ezt a partfürdőt akként tervezik, hogy
É s minthogy ezek csakndhi állandóan és ingyen rendeikczésünkre állanak, mégsem be- egyelőre 4, összesen cirea 70 m. hossza betocsüljük meg és, nem használjuk ki kellőleg nos fenekű vasladikok közvetítésével, a vízőket, jórészt azért is, mert a legtöbb ember állás szerint változó 30 m. széles oly sekély
nem tudja mérlegelni a ' természet adomá- (4.0—1.4 m. mély) vizű térséget rekesztenek
n y a i t és saját egészségének értékét. Pedig el, ahol a párt szélén uszás nélkül is lehet
nem elegendő, hogv egészségesek vagyunk; fürdeni. A Tisza partját pedig lég- és napfolyton arna kell törekednünk, liogy erőin- fürdőzés számára használják. Minthogy az
k e t gyarapitsuk s szervezetünk
ellentállási ott lerakodó Marosiszap, az ő radiaktiv hatáképességét fokozzuk. Csak igy birunk ellent- sánál fogva, főleg a nap által megmelegített
állapotában igen nagy gyógyerejü, ennélfog. állni a meghűlésnek', á különféle fertőző beva a parton több, sekély (20—30 centiméter
tegségeknek s csak igy birunk sikeresen megmélyre a partba beásott) 4—6 nr'-nyi felületű
i küzdeni azzal a különféle •ártalommal, amebekerített medencét fognak létesíteni. Ezen
lyek a mai kultur emberek állandóan körülmedencék táplálására, valamint tiszta, iszapveszik. A m á r beteg szervezetnek (és hányan mentes vizii zuhanyok berendezhetése végett,
vannak ilyenek a látszólag egészségesek kö- a védtöltés közelében, attól 15—20 méternyire
z ö t t is!) és főképen a lappangó gümőkórban artézi kutat szándékoznak létesiteni 3—5 m3
szenvedőknek pedig, amilyenek az emberek befogadó képességgel biró és lehetőleg magaigen nagy része) valósággal életszükséglete san fekvő víztartóval, amely víztartóból aza nap, a levegő és a viz célszerű használata. után a part alá 0.30 m.-nyire beágyazott vasEz okok vezették a szegedi partfürdő ala- csővön fogják a vizet a 3,00 m. partmagaspitóit akkor, amidőn elhatározták, hogy ságig elvezetni, ott minden 50 m.-kint elmoz(minden anyagi érdekeltségtől menten) egy dítható és áthelyezhető zuhanyt igtatva be. A
olyan fürdő létesítését kísérlik meg, amely az zuhany csurgalék vize, valamint az artézi
é v teljes hat hónapjában (áorilistől október- kut viz feleslege föld alatt szivárogtató (rőig) lehetővé teszi az összes rendelkezésre álló zsével bélelt) árkokon fog a Tiszába vezettermészetes ténvezők minél alaposabb és cél- tetni.
Külön zuhany lesz a nők, külön a férfiak
tudatosabb s egyszersmind kellemes és olcsó
kihasználását. Valóban' a Tisza-folyóban egy számára, mind a kettő a vízállás szerint át
megbecsülhetetlen egészségápoló és betegség helyezhető és hordozható, légmentesen deszleküzdő tényezővel rendelkezünk, amelyet kázott, kerítéssel is körülövezett, tussoktól eleddig —- nr-nt ilyent —- alig vagy egyáltalá- kerített hely fog az iszap-medencéhez és a
ban nemi méltányoltunk. Az ujszeged'i lankás, parti fürdőkhöz' vezetni, amelyek légmentes
.homokos part lehetővé teszi, h o g y az' úszni és szintén áthelyezhető kerítéssel lesznek könem tudók és gyermekek is a vizet (inely a rülvéve.
A sekély viz elrekesziésére szolgáló vaslatúlparton 2—3 fokkal melegebb, mint az indikra
megfelelő számú öntöző-fülkék fognak
nenső részen) minél hosszabb ideig használépittetni,
külön csoportosítva a nők és külön
hassák, az iszap számára kiiásott és artézivizzel táplált s a naptól állandóan melegí- a férfiak számára, amelyek között 1.0 mtr
tett radiaktiv iszap pedig számos csúzos és széles átjáró terveztetik, mellette ruhatárakkal és a pénztár helyiségével, kis büfféttel,
egyéb bánta,lmakban szenvedőknek iesz a leg(falatozóval). A pénztárnál a fürdőközönségkitűnőbb gyógyító eszköze. A napkurák szászámára órtélcszereik elhelyezésére olyan elm á r a külön elkerített helyek fognak szolzárható kis fiókok is lesznek, amelyeket magálni, hisz a napsugarak gyógyító hatása ma
guk a vendégek fogják saját, vagy bérelt
m á r számos meggyöngült szervezetet restau- lakatjaikkal elzárni. A fiókok egy közös nagy
rálásának elengedhetlen eszköze. A levegő- szekrényben lesznek elhelyezve, ennek ajtaját
k u r a hatását a parton fölállított tornaszerek a pénztáros nyithatja ki csupán.
és labdapályák, sánkányozás és egyéb sporA vizén uszó öltöző-füikéken kivül lesznek
tok fogják fokozni s az ott tartózkodást kívá- még — a szükség szerint — olyan szél- és esőnatossá és kellemessé tenni. A fürdés és mentes kis sátrak, — házikók, — amelyek a
úszás mellett a csónakázás és külörnböző vízállás változása, illetve a széljárás szerint
vizisportok és játékok emelik m a j d a fürdő könnyen áthelyezhetők lesznek.
„kellemességeit és hasznosságát.
A vasladikok öltöző-fülkéi két sorban lesznek
elhelyezve, amelyek körül az egyik sor
Mindezt pedig olv olcsón fogja a fürdő
rendelkezésre bocsátani, h o g y a legszegé- a szabad Tiszán, a másik sor a part felé fog
nézni. Élőbbemnek, a szabad úszók, illetve
nyebb embernek is módjában leend egészséa felnőttek számára lévén szánva, valamivel
gét a fürdéssel, úszással, csónakázással, tornagyobbak lesznek. A kabinok előtt mind a
nával, labdázással, levegő és napkurával,
két oldalon 120 cm. széles járda lesz egy mtr
szükség esetén iszapfürdővel és massage-zsal
magas korláttal és 9—9 beszálló lépcsővel. A
is fokozni, avagy beteges szervezetét m e g - kabinok mind a kei végén az úszómesterek
erősíteni s egészségét helyreállítani. A ki vesz fülkéje lesz elhelyezve, liogy az uszóteret
magának 30 koronás részvényt, az nemcsak folyton szemmel tarthassák.
a fürdő nyereségében fog évről-évre részeA vasladikok hosszában mind a két oldalon
sedni, de módjában álland évi idényjegyét 20 a vízbe 0.80 m. mélyen belógó rács fogja megkorona helvett 12 koronáért (gyermekeknek akadályozni, hogy a fürdőzők a vasladikok
12 korona helyett 8 koronáért megváltani). alá ne kerülhessen.
Azonkívül minden részvényes épitethet m a Az öltöző-fülkék egy része felett — a női
gának hordható kabint és sok egyéb kedvez- ós férfi osztály határán — légmentesen körül
ményben is részesül. A szállításról motor- kerített és szétválasztott oly térség lesz, ahol
c s ó n a k ingyen fog gondoskodni. Mindenkinek ugy a hölgyek, mint a férfiak elkülönítve
saját érdeke, hogy részvényeket jegyezzen. lég- és napfürdŐt fognak vehetni magasabb
vízállásnál is, amikor az a parton esetleg
Részvények
február köezepéig a Szeged
Alföldi
takarékpénztárnál
jegyezhetők. akadályba ütköznék.
nünek látszik, h o g y ' a javaslatot a tanács
noni is viszi a januári közgyűlés elé, hanem
vár addig az ideig, amikor célszerűbb és főként olcsóbb megoldási tervet javasolhat és
a kérdés aktuális lesz.
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Minhogy a Tisza balpartján van a vontató
ut, az 10 m. szélességben mindenkor szabadon fog tartatni. Bár felette kívánatos, liogy
fürdőző közönség zaklatásának lehető mellőzése végett a vontatást a nyári hónapokban
— májustól október végéig — reggel 10 órától . déli 1 óráig és délután 3-tól 7-ig megszüntessék, mindazonáltal a
.Telepet ugy kell
berendezni, liogy az a vontatást ne hátráltassa
s hogy a vontatókötél a fürdő/okét a vízben n?
érje. Evégből az öltöző-fülkék tetőzete ormán
végig kötélcsusztatót fognak a viz színe felett 3.2—3.5 m. magasságban, illetve a napfürdő felett 3.0 m. magasságban alkalmazni.
De koiélcsusztatót fognak még 2.5 m. magasságban a viz szélénél is alkalmazni, amelyet 3 szál fenyőből való tutajra szerelnek
akként, hogy az egyúttal kiszálló tutaj gyanánt is szolgáljon, mely kiszálló tutajnak
célja az leend, hogy az iszapot lemosva juthassanak a fürdőzők a partra, az ott
leve kijáró deszkákon.
Az öltöző-fülkéktől a partra 1.50 in. széles,
erős fenyődeszkákra szerelt korláttal is ellátott járda fog vezetni.
A parton a fürdő térségtől a zuhanyokig,
illetve a napfürdőkig és a parti vendéglőig
állandóan vékony rétegben homokolt (utak
fognak vezetni.
Az uszó öltözőket hordó vasladikok (vasakkal) egymáshoz lesznek erősítve, liogy azok
egy testet képezzenek. Azok parti helyzetét
egy felül a mederbe leliorgozott, másfelől a
parton karóhoz kötött, erős, 12 mm. vastag
sodronykötéllel fogják a vasladiksor két végén biztosítani. A vasladikok felső orránál
ezenkivül még 100 m. hosszú erős (15 mm.)
lánccal is kihorgonyozva lesznek.
A vizén uszó szemét elhárítására 50 m.
hosszú, egy szálas .fenyősor fog szolgálni.
A fürdőző közönségnek a fürdőbe jutását
ki ' hí e célra alkalmazandó motoros csolnak
és dereglye fogja megkönnyíteni, amely mo!uios kikötése számára a vasladikok legalsó
0 m. hosszú szakasza fog szolgálni (az alsó
biztositó sodronykötél alatt), ahol öltözőfülkék nem lesznek, de 4 fülkének megfelelő
fedett hely lesz a motoroson várakozók számára.
A motoros csolnak jobbparti kikötője gyanánt 10 m. hosszú korláttal körülvett vasladik fog szolgálni.
A városi kikötő helyét, a pénzügyi palota
közelében, a hatóság fogja kijelölni.
Tervbe van véve, hogy az ártézi kúttal
később dörzsölő és hideggyógy helyiséget is
alkalmaznak. Továbbá, liogy a közönség igényeinek megfelelő étkező helyiséget rendeznek be, hűsítő italok és étkek számára, tekepályával és teniszszel, labdarugó mezőnynyel
oly arányban, hogy az nyári szórakozó hely
gyanánt is szolgálhasson.
A légfürdőzés hatásának fokozásán a szükséges torna-eszközökről is lesz gondoskodva.
A vizi sport emelése szempontjából több
csónak s az úszók ellenőrzésére külön dereglye fog a közönség rendelkezésére állani.
A vendéglő, a hideggyógy hely és egyéb
szerelvények, mind csupán a nyári évadban
lesz a parton, a fürdő telelőre állításakor
azokat is mind el fogják távolitarii.

azonnali belépésre

fölvétetik

Tisza Lajos-körut, Kálmán-ház.
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miniszterelnököt
ünneplik

a Házban.

NAPI HÍREK
Kiss Lajos halála.

CSaját tudósítónktól.)
A szegedi s a magyar pedagógiának gyásza van. Kiss Lajos,
a szegedi állami főreáliskola tudós profeszszora meghalt. Már évek óta betegeskedett.
Az utóbbi napokban válságosra fordult az állapota, az orvosi tudomány nem menthette
meg az életnek. Vasárnap hajnalban meghalt.
Az elhunyt értékes munkása volt a magyar tanári karnak. Históriai tudását a Magyar Tudományos Akadémia is megbecsülte.
A történelem és földrajz tanára volt. Élőadását tudományos nivó enciklopédikus tudás jellemezte. Mintaképe volt a korrekt tanárnak.
A hivatásának élt, minden tudását és
Khuen-Héder
váry
kevéssel fél tizen kettő
energiáját
annak szentelte. Tanártársai és taután érkezett a képviselőházhoz. Kétfogatú
k isin jött felesége és fia társaságában. A nítványai őszinte ragaszkodással tisztelték.
Tudását a tudományos irodalomban is érliftajtónál GhHiány Imre, a munkapárt alszakmunkákat
irt.
elnöke fogadta. A miniszterenlök egyenesen, tékesítette. Történelmi
senkire se támaszkodva lépett ki a liftből, el- Történelmi tankönyvéi a debreceni reformábúcsúzott feleségétől és fiától, kik a karzatra tus főiskola tankönyvpályázatán pályadíjjal
•siettek és Gliillány kíséretében a miniszter- jutalmazta. Értékes munkásságát a tudomáelnöki szobába ment. A folyosón az njság- nyos Akadémia ismételten elösmerte. Had•rok megéljenezték a miniszterelnököt, aki történeti miüveit pályadíjjal koszorúzta. A rikalaplevéve köszönte meg az üdvözlést. Né- gómezei csata topográfiájáról irt értekezése
hány percig szobájában maradt, azután tudományos körökben föltűnést keltett. TevéGliillány, Yojnits báró és a képviselőház keny dolgozótársa volt a Földrajzi Közlemé háznagya kíséretében az ülésterembe ment. nyék-nek és még több szaklapnak.
A folyosón találkozott még Lukács pénzügyTörténelmi
müveiben
kidomborodik a
miniszterrel, aki szívélyesen üdvözölte.
klasszikus tömörség. Nem a szószátyár hisz
A miniszterelnök a jobboldali elnöki be- tórikus. Hanem esztétikusa a történelemnek.
járónál lépett a terembe. Vezető nélkül, gyors Az oknyomozás fényével világit a történeléptekkel sietett előre és mikor a bejárati lem kulisszái mögé és aprólékos tudással
folyosóból kilépett, szemét, melyen szürke részletezi az eseményeket. A stílusa magyaszemüveget visel, körüljártatta a csillárok ros, az írása élvezetes.
fényében ragyogó teremben. Százötven munA szegedi Dugonics Társaság már évekkel
kapárti képviselő volt együtt. Egyszerre fel- ezelőtt méltóképen értékelte a munkásságát.
állottak
és viharos,
lelkes, vidám
cljenzéssel
A tudományos osztály titkárául választotta.
üdvözölték
vezérüket.
A Dugonics Társaságban is értékes munkásHéderváry egy pillanatra szinte meghök- ságot fejtett ki, érdékes történelmi értekezékent ettől az elemi erejű éljenzéstől és taps- seket tartott.
A sárospataki kollégiumban nevelkedett,
tol. Majd könnyed, vidám mozdulattal felemelte mindkét kezét ós azután a lejárón majd pedig a debreceni kollégiumban folykissé megfogódzva, lesietett a terembe, he- tatta a tanulmányait. Debrecenből, mint végzeit teológus Budapestre ment, ahol a tudolyére ment.
mányegyetemen tanári oklevelet szerzett.
A kormány minden tagja jelén volt Zichy Tanulmányai befejezése után Kecskeméten,
,1áuos gróf kíséretével. A második bársony- majd Pancsován volt tanár, onnan került Szeszékben Serényi
Béla gróf földmivelés- gedre. Hatvarihárom évet élt, harmincnégy
iigyi miniszter ült, akivel Ti hűen néhány szót éves tanári múltja volt.
váltott.
Az elhunyt tudóst kedden délután temetik.
Khuen köszöntése, viharos éljenzése megállította a tárgyalást. Mindenki látni óhajtot— A miniszterelnök szeinefényének.
ta a kormányelnököt. A miniszterelnök kezet A munkapárt elhatározta, hogy külön ünfogott a képviselőkkel, majd felmet az elnöki nepli a miniszterelnök nejét, Teleki Margit
emelvényre és tiz percig beszélt Návay Lajos grófnőt, aki nagy önfeláldozással ápolta beelnökkel.
teg férjét az operáció után és nagy része van
a miniszterelnök gyors és teljes gyógyuláséiban. A miniszterelnök feleségét estére virágbokrétával lepték meg. Az ünneplők sorai
töprengtek azon, hogy mit írjanak a csokor
szalagjára. Végre Sziillő Géza szolgált valóban stílszerű ötlettel. Ez volt a szalagon:
A miniszterelnök
szemefényének
— a munkapárt.
— Igazságügyi tisztviselők közgyűlése.
Az Igazságügyi Kezelőtisztviselők Országos
Egyesületének szegedi csoportja vasárnap
£6sősr@nel£i m u n k á j a ©SlsraerS é s a tisztújító közgyűlést tartott. A tisztikar a
l o n d o n i n e m z e t k ö z i k i á l l í t á s o n következőkép alakult meg: Elnök: Gyenes
W
A R A N Y É R M E T nyert,
f g p Boldizsár, társelnök: Plank Geiza, titkár:
Balassa János, pénztárnok: Bomanesik Mihály, ellenőr: Müller Károly, jegyzők: Krón
Géza, Szitkay János, Fiirst Péter, Csury Jó(Saját tudósítónktól.)
Khuen-Héderváry
Károly gróf miniszterelnök ma megjelent a
képviselőházban. Teljesen meggyógyult, kitűnő sziliben, teljes munkaerővel, teljes a korsnányvezér. És a megjelenése olyan viharos
ünneplést vont maga után, amilyenre évek
éta nem volt példa.
A munkapárt képviselő tagjait
Vojniis
István báró értesítette a miniszterelnök érkezéséről és ő készítette elő az ünnepélyes fogadtatást is. Vojnits felkérte a folyosón levő
képviselőket, hogy menjenek az ülésterembe
és ott fogadják a miniszterelnököt,
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zsef, Kiszely Zoltán. Ezenkívül megválasztatott tiz rendes és négy pótválasztmányi tag.
Az
igazságügyi kezelőtisztviselők között
nagy megelégedettségre talált a választás
eredménye. ,Gyenes Boldizsár eddigi működése teljes garanciát szolgáltat arra nézve,
hogy az egyesület célja érdekében mindent
el fog követni. Az egyesületnek ugyanis az
a t cél ja, hogy az igazságügyi kezelőtisztviselők sanyarú helyzetén javítson.
— A patronáss a vidéken. Karánsebesről
jelentik: A karánsebesi patronázs-egyesüiet
az országos liga bizottságaként a liga ellen
zése miatt nem alakulhatott meg. Tegnap Rie
gei törvényszéki elnök elnöklésével látogatott gyűlés volt, amelyen elhatározták az önálló patronázs-egyesüiet alakítását. Bizottságot küldtek ki, amely záros határidőre elkészíti az alapszabályokat.
— Szerencsétlenség a makói állomáson.
Makóról jelentik: Tegnap délután nagyarányú, de szerencsére vértelen vasúti katasztrófa történt a makói, arad-csanádi vasúti
állomáson. A Szeged felől jövő személyvonat,
mely zsúfolva volt utasokkal, téves váltőálli
tás miatt egy tolató tehervonat vágányaira
került és összeütközött a tehervonattal. A hatás rettenetes volt. A két mozdony teljesen
szétroncsolódott, a vonatok kisiklottak és a
tehervonat négy első kocsija, mely gazdasági
gépekkel, petróleummal és más cikkekkel
volt megrakva, összezuzódott. A személyvonat Pulmann-koesijai is erősen megrongálód
tak, de az utasoknak, csodálatos módon, bajuk nem történt. Egy utas és két leányka a
romok közé került és jajgatásukra a mentők
kihúzták őket a romok közül, de még csak
zuzódást sem. szenvedtek. A vonatok mozdonyvezetői súlyosabb természetű zuzódásokat szenvedtek. A pálya helyreállításán egész
éjjel dolgoztak. A fütőkocsi és postakocsi
összeroncsolódott. A kár igen nagy, mert sok
áru elpusztult.
— A Szegedi (Gazdasági és Iparbank rt.
vasárnap, folyó hó 29-én délelőtt tartotta
meg az intézet helyiségében évi rendes közgyűlését, amelyen a részvényesek igen nagy
számban vettek részt, amennyiben 52 részvényes 2636 részvény képviseletében jelent meg.
A közgyűlés Fényes Marcel vezérigazgató által bemutatott mérleget és nyereség-veszteség
számlát, valamint az igazgatóság és felügyelő
bizottság jelentését, amelyek a részvénytársaság örvendetes és rohamos fejlődésérő)
tesznek tanúságot, örömmel vette tudomásul
és ugy az igazgatóságnak, mint a felügyelő
bizottságnak a felmentvényt egyhangúlag
megadta. Az előterjesztett nyereségfelosztási
tervezetet, mely szerint bőséges leírások és
tartalékolások után a részvények 1911. évi
szelvényei a mult évi 12 K (6%) szemben 13
K val (61/s%) váltatnak be, a közgyűlés
ugyancsak egyhangúlag' elfogadta. A felügyelő bizottság 3 évre szóló megbízatása lejárván, a közgyűlés Balogh Károly városi
tanácsnok, Déry Ernő kereskedő, Beich Manó
tanár és Rubin József nagyiparos eddigi tagokat, valamint uj tagnak Bokor Emil biztosító intézeti titkárt egyhangúlag- megválasztotta. Sebestyén József mérnök részvényes indítványára aZ igazgatóságnak, felügyelő bizottságnak, a vezérigazgatónak és
a tisztviselői karnak eredményes működésükért a közgyűlés köszönetet szavazott.
— T í z e z e r d i n a m i t - p a t r o n . Temesvárról jelentik, hogv az ottani vasúti állomásról ismeretlen tettesek tízezer dinaimitpatrorit
elloptak. A rendőrség nagy eréllye [megindított vizsgálatának eredménve, hop- a dina-
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mit patronok nagv részét, 8000 darabot megtaláltak a határon elrejtve. A hiányzó 2000
darab patron, valamint a- tettesek kézrekeritésére folvik a nyomozás.
— B a l n g h b í r ó síjra a k t u á l i s . Furcsa bot-

rány történt a szabad kai törvényszéken. A
botrány, bőse Balogh Béla biró, aki már a
Haverda-pör .tárgyalása idején tett szomorú
hírnévre. Balogh Béla most a törvényszéken
hiyatalcs szobájából kiutasított egy ügyvédet, aki egyik felének érdekében járt el nála.
Dr Tordai Izsó ügyvéd fölkereste Balogh birót hivatalos helyiségében, hogy nála egy
Bárgondnok kirendeléséről szóló aktát megsürgessen. Balogh nem bizott az ügyvéd ügyfele által, megnevezett zárgondnoknak. megbízhatóságában és ezért helyszíni szemlét
renedelt el és énnek tárgyalására határnapot
1 űzött ki. Tordai dr megjegyezte, hogy a
tárgyalót kitűzni feleleges volt, elég lett
volna ügyfelét egyszerűen végzéssel utasítani, hogy igazolja a zárgondnok megbízhatóságát, Balogh biró erre rászólt az ügyvédre,
hogy vagy kérjen tőle azonnal bocsánatot,
vagy távozzék. Az ügyvéd nem volt hajlandó
bocsánatot kérni, mert az volt a véleménye,
hogy sértést nem követett el. A biró erre
fölszólította Tordait, hogy távozzék
és amikor az .ügyvéd jogaira hivatkozott, kinyitotta az ajtót és szolgáért
kiabált,
hogy
azzal
az ügyvédet
kivezettesse.
Tordai dr erre elhagyta a termet és felment egyenesen Deccek Cfyula dr törvényszéki elnökhöz, akinél
jelentést tett az esetről. Ezenkívül Tordai hete az affért az ügyvédi kamarának
is, amely legközelebbi ülésén foglalkozni
fog a sérelemmel.
— T r a c l i o m a r e n d e l ő Alsúí a n y á n , Alsóközponton trahomarendelő intézetet létesítenek, mert az alsótanváu igen sok a szembeteg. A megfelelő hehúséget Németh Vincétől
havi 30 koronáért béreli a város.
r— A városi párt ülése. A szegedi városi
párt január 30-án, délután liat órakor a Haggenmacber-sörcsarnok külön termében redes
ülést tart, megvitatják a legközelebbi közgyűlés tárgysorozatát.
>-r Verekedés a gyárban. A szegedi ken"
derfonógyárban szombaton este véres verekedés volt. Gráf János munkavezető és Hirtling
Ferenc vasesztergályos összevesztek s rövid
szóváltás után Hirtling egy sörösüveggel fejhesujtotta Gróf Jánost. A munkavezető eszméletlenül esett össze. Súlyos sérülésével a
közkór házba szállították. Hirtling ellen megindították a bűnügyi eljárást. A munkás azzal védekezik, hogy a munkavezető brutális
föllépése okozta a tettlegességet.
— József főherceg gyógyulása. József főherceg a vasárnapot nyugodtan töltötte.
Minthogy a belek funkciója helyreállt, az
eddigi tea- és leves-ételek lután már szilárd
ételt is adtak a nagybetegnek. A délelőtt 'folyamán meglátogatták a kis főhercegek is
beteg apjukat, akinek betegágyánál néhány
nercet töltöttek. A főherceg érdeklődött az
újságok titán is és felolvastatta magának a
legújabb liireket és azokat a közleményeket,
melyek az ő betegségéről szólnak. Vasárnap
este öt órakor Vilmos császár megbízásából
fírockdorff-Ranizau
gróf német főkonzul látogatást tett a szanatóriumban. Bérezel professzor fogadta a főkonzult és részletesen informálta a főherceg betegségéről. A főkonzul
ezután látogatást tett Auguszta
főhercegaszszonynál, aki megkérte arra, hogy a német
császár előtt fejezze ki köszönetét. A főkonzul megjelent a betegszobában is és József
főherceg személyesen mondott köszönetet
a császár figyelméért. A József főherceg állapotáról hétfő este öt órakor kiadott utolsó
orvosi jelentés a következő: Közérzés jó. Fájdalom enyhült. Állapot javul. Lázállapot
367/io
érverés 64.
— Ü g y f e l e i m e t t. kérem, szíveskedjenek
szükség esetén, nagyobb elfoglaltágaim miatt Zrinyi-utca 14. szám, délután 1—3 óra
között felkeresni. Telefon i 144. 'Beck Mósi.
— A l k o h o l m é r g e z é s . Farkas Andrásnapszámos hétfőn reggel Lehel-utca 18. számú

lakásáról átment a szomszéd boltba pálinkát
inni, itt összetalálkozott egy régi ismerősével,
aki tizenegy deci rumot fizetett neki. Farkas
András jóizüen megitta a sok pálinkát és
hazaballagott. Otthon azután rosszul lett és
néhány perc mulva meg is halt. A .mentők és
az ügyeletes orvos már csak a beállott halált
konstatálták. Farkas András alkoholmérgezés következtében halt meg. A szerencsétlen
ember négv gyermeket hagyott árván.
— Csendőrség által használt a Nagyméltóságú minisztérium által eladott összes
Kropáesek-karabélyokat szuronynyal és töltényeivel Sebők Mihály vaskereskedő egyedárnsitója Szegeden és azt szuronynyal együtt
darabonként 28 korona 50 fillérért árusitja.
Töltény 10 fillér. Minden fegyver 8 golyóra
tölthető. Szétküldés postán vagy vasúton. 2455
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E rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget sem
a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal.

Társadalmi dráma 3 felvonásban. —

Irta Krisztián Monrád.

Fog-Krém
$§©rdis§f sláger!
Dán

színészek!

d é l u t á n fél 6 este 7 é s
9 órakor.
Kapható: Mihályi Adolf füszerkereskedésében,
k
Telefon 350.

k ö z i g a z g a t á s

Szegedi

x S z e g e d a t a r i f a e m e l é s ellen. Rosenfeld Nándor villamosvasúti igazgató, törvényhatósági bizottsági tag nagyjelentőségű
indítványt terjeszt a januári közgyűlés elé.
Az indítványban arra kéri Rosenfeld Nándor
a közgyűlést, irjon föl a kormányhoz és
kérje, hogy a tervbe vett tarifaemelés alkalmával a szomszédos és a I. távolsági forgalomban ne emelje a tarifát, mert ez ügy kárára volna a városok gazdasági forgalmának. Kára volna belőle kétszeresen Szegednek, amelynek piacára tömegesen jönnek a
közeli községekből a venni és eladni szándékozók. De ezenkívül a környéken sok szegedi
embernek van tanyája, villája. Ezeknek szintén káruk volna a tervezett tarifaemelésből.
A tanács javasolni fogja a föliratot a közgyűlésnek s csatlakozásra hívja föl a törvényhatóságokat.
x Az első közgyűlés. Szerdán délut in kezdődik az esztendő első rendes közgyűlése, a
januári közgyűlés. A tanács kedden délelőtt
ülést tart és ezen készíti elő a közgyűlés
tárgysorozatát.
x H á z a t vett a v á r o s .

Hétfőn

árverezték

el az Ipar-utca 3. számú Tary-féle házat. Az
ái verésen a város képviseletéivel
Thuróczy
Mihály tiszti főügyész vett részt, aki a mult
heti rendkívüli közgyűlés fölhatalmazása
alapján a telket és a házat 28,500 koronáért
megvette.

Kereskedelmi Rendezőbank
Részvérytársaslg.
Tisza Lajos-körut 57. szám
Foglalkozik kereskedők fizetésképtelenségeinek ren
dezésével ős azok financirozásával.
Átvesz követeléseket leszámítolásra és behajtásraIparvállalatokban tőkerészesedést vállal.
Főiizletága a vendéglői és kávéházi szakmába vágó
üzletek lebonyolítása.
Óvadékokat nyújt főpincéreluiek
Kultiválja a bankszakmába vágó összes üzletgakat.
mi)!

SEHOL

OLCSÓBBAN
a valódi uj
Síi if/er és
karikahajós

valamint az
eredeti
Pattié tünélkiUi
beszélőgépek és az olcsó
• . —
tűs
.
-8 és 10 koronás havi
részletre is, mint

Szántó

Sándor

gépraktárában
Szeged Tisza Lajos-körut 3 8 szám.
szallagárusokkal

szemben

a Püspök-térrel szemközt.

Elsőrendű javítóműhely.
4321
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CQ2CQTÓ T V L 9 J D Q M 9 S >
(bútorozatlant) fürdőszobával
keresek február elsejére. Cim
a kiadóhivatalban.
f M e m é n y i n é
fegmQtarme

j.

Kossuth L.-sugrárut^<f

Wtót s»ind«nféls t ^ M u i k i i munkát kaocüokht

<• «M|iiiaf .Aiíaiaá fa kSageagr&fási bbratalnokrö
aak rfeaJ«tűK*ésra ÍM. Birmiiék javítás 6 éra aiatt

«S» tff

g
nini iiOTii'imnnm
2Jfelvonásban. — Ezen előadáshoz katona-, 1 Előadások délután fél 6, 7 és 9 órakor,
diák- és gyermek-jegyek nem adatnak ki. | Kedvezményes és s z a b a d j e g y e k é r v é n y t e l e n e k .
sN

• Tudományos felolvasás a Lloydban,
Ferrol dr mérnök és matematikus február

2-án, pénteken délelőtt tizenegy órakor a
Lloyd-táysulat termében az általa feltalált
rgyorsszámolási rendszerérői felolvasást tart,
mely feltétlenül tanulságos előadásra nemcsak a társulat tagjait, hanem minden érdeklődőt szívesen lát a Lloyd-társulat. Belépődíj
nincs.

• UJ
FEHÉRNEMŰ-ÜZLET
25%

A nagyérdemű közönség szives tudomására
hozzuk, hogy a mai kor igényeinek megfelelő modern és mindennemű

vászon-, fehérnemű- és kelengye • áruházat nyitottunk.
Grünfeld Kálmán a Kiss Arnold cégnél és
Lednitzky József a Kék csillag áruházóban
számos éveke.i át voltunk alkalmazásban.
A nagyérdemű közönség nagybecsű bizalmukkal cégünket megtisztelni és kérjük szives pártfogásukat, vagyunk mély tisztelettel

GRÜNFELD ÉS LEDNITZKY
KARASZ-UTCA 6. SZAM.

Magyar gyártmányú áruk nagy válasitékbau!

SPORT
f Szegedi tornász sikere. Berezeg
István a Szegedi Torna egyesület kiváló tagja, vasárnap értékes győzelmet aratott a
Budapesti Torna Klub országos tornaversgr
nyén Berezeg Budapest bajnokságában és a
•haladók 'versenyében indult. A bajnokságban
Pászty és Krizmaniek mögött magas pontegvséggel (B. T. K.) harmadik helyre került,
a haladók versenyében pedig fölényesen
győzött. Sikeres szerepléséért a B. T. K. egyegy nagy ezüsténrét nyerte. Herczeg sorozatos győzelmei kétségtelenné teszik, hogy
a vidék legértékesebb tornásza, akire az
Olympiádon is fontos szerep váir.
¥ A Szegedi Atlétikai

Klub

ölése.

A

Szegedi Atlétikai Klub január 31-én este 8
órakor a Royal-kávéház külön helyiségében
választmányi ülést tart. Az ülésen több fontos ügyet tárgyalnak.

Tisztelettel értesitem a mólyen tisztelt uri
közönséget, liogy a mai kor igényeinek teljesen megfelelő uj torbély- és fodrász üzletemet. Feketesas-utca (uj Wagner-palotában)
megnyitottam. — Bejárat a Kárász-utcáról
a Tőzsde mellett, Szives pártfogását kérve
teljes tisztelettel
2375
Etáimén Zoltán, uri-fodrász.
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TÖRVÉNYKEZE
§ A dzsentri. Jakabffy Iván, az okirathaimisitó csanádmegyei dzsentri, már két hét
óta a szegedi ügyészség fogházának a lakója. A vizsgálatot már befejezték az ügyében és vatószinirieg februárban megtartják a
fői 'rgyaíást. A letört gavallér nagyon elégedetlen a helyzetével. Mindig előkelően élt, a
csanádi ezerholtíak jövedelméből tellett a
fényűző életre. A fogházban .kellemetlen meglepetés érte. Kifogyott a pénzéből, az édesanyja pedig, akinek a nevére 'váltót hamisított, hallani sem akar róla. Könyörgő hangú
levélben pénzt kért, áz édesanyja azonban
nem is válaszolt a levélre. Az elkényeztetett
gavallér igy most rabkoszton él. Amikor a
szegedi ügyészség fogházába átkísérték, harminc koronája volt. Eddig abból a pénzből
étkezett. Egy kifőzdéből naponkint két koronáért kapott reggelit, ebédet és vacsorát.
Az étlapot nagyon szegényesnek találta, az
őröknek sokat panaszkodott. Most rnár erre
sem jut. Egy fillérje sincs, a viharos életű
dzsentrinek. Néhány hónappal ezelőtt még
pirosnyaku pezsgős üvegek ágaskodtak az
asztalán és a cigány érzékitette meg nótákban a gondolatát. Ezresbankókat lobogtatott,
vagyont pazarolt egy lóra vagy egy aszszonyra. A könnyelmű élet most tragikus fordulóhoz ért. Rabkoszt az első stáció.
§ Sajtópttr. Engsl Lajos, szegedi nyomdatulajdonos, 19C9. májusában cikket irt a Pupiríchlolgozó cimü szaklapba, amelyben
mulasztással és könnyelmű pénzkezeléssel
vádolta Peidl Gyulát és Lerner Dezsőt, a
nyomdászok szakszervezetének vezetőit. A
kát szakszervezeti vezető nyomtatvány utján elkövetett kétrendbeli rágalmazás miatt
följelentést tett Enge! Lajos ellen. Ebben az
ügyben a szegedi törvényszék hétfőn ítélkezett. Az ügyészség nem vállalta a vádat és
így a tárgyaláson a sértettek képviselője,
Pető Sándor dr országgyűlési képviselő ült
az ügyészi helyen. A bíróság kétrendbeli rágalmazás vétségében bűnösnek mondta ki
Engel Lajost ós száz-száz korona fő- és öt'ven-ötven korona mellékbüntetésre itélte.
Engel Sándor dr védő az ítélet ellen semmiségi panasszal élt.
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l e g d i v a t o s a b b és l e g kivitelben kaphatók:

OROSZ I.

ezelőtt
szegéo,

6yéres

m. m á r t o n n á l

tisza-szálló

mellett

KÖZGAZDASÁG
(—) Az alsótanyai állatvásár. A kereskedelmi miniszter nemrég szakvéleményt
kért a várostól, hogy szükség van-e az Alsótanyán állatvásárra és piacra. A tanács a
gazdasági egyesület véleménye alapján pártolja a kormánynál a piac engedélyezésére
vonatkozó kérelmét.
Budapesti gabonatőzsde.

A 'határidőpiacon a ma lmok nagyobb árfizetése és a kontremin ujabb födöző vásárlása folytán délelőtt az egész vonalon szilárd
volt az üzlet, a déli börzén azonban kisebb
haszonlebonyolitások néhány fillérrel ismét
ellanyihitották az irányt. Egy órakor a következők voltaik a záróárfolyamok:
Buza áprilisra
tl.90—11.91
Buxa májusra
11.80-11.81
Bors áprilisra
10.49—10.50
Rozs októberre
9.86— 9.86
Tengeri májusra
8.86— 8.87
8 85- 8.86
Tengeri juliusra
9.85— 9.86
Zab áprlisra
A budapesti értéktőzsde.

Január 29. A mai előtőzsdén is tartózkodás
miatt volt a panasz ,de az üzlet szilárd alapirányát nern lehetett félreismerni. A nemzetközi piacon kevés kötés volt, a zárlat kissé
javult, mert Bécsben az uj osztrák járadék

10
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•Kibocsátási napján jó kedvben folyt a vásár.
A helyi piacon a rimamurányi részvényt szívesen vásárolták. A készárupiaoon a kereskedelmi bankrészvényt a tőkefölemelés aktualitása nyomán, néhány kőszénérteket bécsi
megbízásból vásároltak. A zárlat kedvező
volt. Kötöttek:
O . i t r á k hitel
Magyar hitel
O. m. államv.
Jeliálofrbank
Leszámító lóbank
Rimamurányi
K3zuti villamos
Városi villamos
Hazai bank
Magyar bank

654.25—654.85
854.60—856.25
731.
.—
497.
.—
577.50—677.75
672.25—673.—
816.50-818.—
422.
422.50
317.
.—
715,75—716.—

Viktória
Palin ónia
Weitzer
Beocsini
Salgótarjáni
Alt. kőszén
Újlaki
Ganz vasöntó
Magyar villám.
Atiantika

tágas és
száraz

| Szegszárdy József V

©yg®s$ies-ut£a 21. ss,

s

Tudakozódhatni: Szt. György-u. 20. sz a.

böröndSs ós bfirdlszmOvas
i Szegeden, Iskaia-u. 2 f . (Poützer-ház,)
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Adéli tőzsdén eleintén hoszmozgalom volt
a napirenden, amit a bécsi piac tartós vásárlásának köszönhettek, később kissé nyugodtabb mederben terelődött az üzlet, mert a
berl'ini jelen,tés nem elégített ki. A vezető értékek tetemesen javultak és szilárdan zárulták. A helyi piacon a rimamiurányi részvény
és a városi vasutrészvény rohamosan emelkedett. A készárupiacon az árnivó tartott
maradt. A járadékpiac csöndes, üzlettelen. A
•sorsjegypiac tartott. A valuta és ércvlátó
változatlan. Kötöttek:
Osztrák hitel
656.50—655.50
Magyar bank
714. 717 50
Magyar hitel
856.50—855.50
Keresk. bank
Jelzálogbank
497.75-498.Beocsini
Leszámitolóbank 578.
.—
Aszfalt
Salgótarjáni
Rimamurányi
676.50—676.—
Ganz vasöntö
Közúti villamos 811.
813 25
Dijbiztositás: Osztrák hitelrészvényből holnapra 4—5 k o r .
nyolc napra 8—10 kor., november végére 16—18 korona.
X b é c s i b ö r z e . A mai elötőzsdén a kötések a következők
656.
.Osztr. államv.
Osztrák hitel
728.25— •
853 50
.Déli vasút
107.75— Magyar hitel
327.
.Rimamurányi
674.50— Ánglo-bank
117.81— •
Márka készp.
543.25
.Bankverein
117.67— Ultimóra
628.50
.Unio-bank
786.
Skoda
Lönderbank
551.
.-

teoatomkéat
S b z í í

ía*ÍSli*ja

4 , 8 , 8 é e tó karoza. K H n W f r
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Szegeden még nem létezett!

Wtósfiyeebfetákfísiíáay ntánutot máét.,*, cáy MPIrteszfcsd.
- Az MArssAé heiysk Mnmtaifctói éa éj iegyafarttanWBí
iw OLI.A gvaunigyir W k o , E/faM, Ó n & M l m z &í.
Sö&sarif ti kaptató: Vajda Imre áa Táré*. Vwó fti.*

Sandberg Henrik, Barcsay Károly, Frankó Andor
Franki Antal, Gyuritza Lipót.
2196
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naponta
f. hó 30-ától

valamint
este

SKEfiBD, ©R60NA-UTCA t A
Elvállal mlüdöíi 8 szakmába

előadások.

rágó munkái, úgymint: i»JJ<3-,

Kezdete délután 6 órakor, este fél 10 órakor

•feédlŐ-, uriszobft és s z u ^ n -

Felelős szerkesztő Pásztor József
Lapkiadó-tulajdonos a Dólmagyarország
nyomdavállalat

1912. január

Í:

hírlap- ó s

berendezéseket.

t

T e r v e k k e l é s St3Ií.»égve!lá*
•Kas «gal ké&sséffgel &s»lf|AS.

Nyomtatta a Délmagyarország hirlap- és njomdavallalat, Szegeden, Korona-utca 15. (Bokor-palota.

Belépti clij nirtes.

M

Újdonság

2012

Újdonság

M. kir. á l l a m v a s u t a k i i z l e t v e z e t ő s é g é t ^ t ,

Sxeged.

683/1912. szám.
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Pályázati hir
(Tölgyváltó é s külön talpfák szállítása iránt.).

iratszekrénye
Modern

íegjutányossbban szállít

miiaszíalosgyára

=

iesHraielli, (isi

A magyar királyi államvasutak szegődi üzletvezetősége a vonala
részére 1912. évben pótlólag szükséges tölgyváltó és külön talpfák szállításának biztosítása érdekében ezennel nyilvános pályázatot hirdet.
Az 1912. évi megközelitö-szükséglet, moly az üzletvezetőség által
egyoldalulag 10 százalékkal felemelhető, vagy lejebbitheíő 685 m'-t tesznek ki.
A szállításra, illetve az ajánlattételre vonatkozó részletes föltételek
és módozatokat magában foglaló „Ajánlati felhivás és részletes pályázati
föltételek", valamint az ajánlatok megtételére szolgáló ajánlati űrlapok
ós móretjegvzék a magyar királyi államvasutak igazgatóságánál és valamennyi (izletvezetőségnél megtekinthetők és az alulirott üzletvezetőség
általár.03 osztályánál díjtalanul kaphatók, vagy ott ezeknek megküldése
kérhető.
A pályázati föltételek kiegészítő részét képező általános és különleges föltételek a magyar királyi államvasutak- budapesti nyomtatványraktáránál (Andrássy-ut 75) szerezhetők meg, a vételár és az esetleges
postaköltség előzetes beküldése, illetve lefizetése ellenében.
A szabályszerűen kiállított, ivenkint egy koronás magyar királyi
okmánybélyeggel ellátott ajánlatok lepecsételve és a boritékon ezen fölirattal:
Ajánlat tölgyváltó és kiilün talpfák szállítására 683/1912. számhoz
ellátva legkésőbb folyó é v i fehrssár hó 17-ési déli 1 2 óráig
a szegedi üzletvezetőség általános (l) osztályában átadandók, illetve oda
posta utján beküldendők.
Bánatpénz gyanánt az ajánlatok mennyiség értékének öt százaléka
készpénzben, vagy állami letétekre alkalmas értékpapírokban folyó évi
február hó 16-án déli 12 óráig az alulirott üzletvezetőség gyüjtőpénztáránál
leteendő, vagy posta utján megküldendő.
Az ajánlati fölhívástól bármily csekély mértékben eltérő, valamint
bánatpénz nélkül, vagy később benyújtott ajánlatok, nemkülönben a pótajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.
Szeged, 1912. évi január hó.

Hagy. kir. államvasutak
igazgatósága.
(Utánnyomás nem dijaztatik.)

DÉLMAGYARORSZÁG

1912. január 28.
Két
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& Segiobb gyártmányú nem törékeny
m &

koronáért

m

izzoiampa

1© gyertyafénytől kezdve kizárólag

Fonyó

világítási vállalatánál

liölcsey-utca 4., Wagner-palota.
SS.

SZINHNZ

HPOLLO

gizella-tér ésszentharomsag-utca
raichl-palota.

sarkam

t e l e f o n 11 -13.

Kedden
H Ö L G Y F O D g A S Z - ES

HAJAPOLÓ TERMÉBEN
S l i G E D , tCÖL^iEV-UYC^ 2. S Z Á M
(A POYAL-SZALIÍO DAVA E SZEMBEN.)
Yeisfowssám 11 =©4
m
részére ajánlom szoba-, konyha- és központi
fűtéseknél legjobbnak elismert elsőrendű
porosz

bemutatásra kerül az oly nagy szenzációt keltett és
a Nordisk gyártmányok kimagasló remeke
c

Az előadások kezdete hétköznapokon este fél 6, 7 és
9 órakor. Vasár- és ünnepnapokon délután 2 órától
= éjjel 11 óráig folytatólagosan.
=
HELYÁRAK: Erkélyszék 1 If, I. hely 70 f., II. hely
50 f., III. hely 30 f. — Katona és diákjegy: erkélyszék 70 f , I. hely 50 f., II. hely 30 f., 111. hely 20. f.

M i n d e n m á s n a p uj műsor.

valamint minden hazai minőséget

felülmúló

SZEGED
Vadász-u. 4.

Telefon 292.

Megyek az újonnan megnyílt, villanyeröre g j
amerikai gépekkel berendezett Bodor-féle gg

k6f@ii€@€i8imi © g y e s f e f ü k
S Z E G E D , KIGYŐ-UTC8 6 . SZÁM.
Telefon
Pénzszerzéseket szolid
1134.
a l a p o n eszközölnek.
Ujjyanott b é r s z é k e k t á m l á j á r a f e s t e n d ő h i r detéseket jutányosán elvállalnak.
2520

RASOL f

1 fcfl. ttéfl 30 terttrt&«zásra. §
Készíti is oÁÉBtft: fe |
Are Hegben
— — 2-40 K g
i Vidékre— — — — 3— . B
a Bérmentve, «t£avétlei 320 , i
ss
Rés nélkül borotvál
g
KAPHATÓ:
b
vegyipari vülriat
a
- *>
'
1 Drggértókbaü,v-iító?y,€rkere8- i Budapest, VI., E5tvSs-s. 33. m
Tetofen: ÍM—53.
15 £
I c l T t l l e r e r i S kedésefcfcn is a készítőnél, i
200i
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m cipalolpsló váliolafho; g

a Kiss Dávid-féle palotába (Kiss-utca), ahol
cipőimet gyorsan és olcsón készítik. Aki
egyszer ott dolgoztat, az többé máshova
nem megy.
2308

és

Újszegeden, közvetlen a Md lábánál remek kényelemmel épült villa, mely áll
fenti nagy lakószobából, lent 3 kisebb szoba, előszoba, fürdőszoba, ártézi, ivóvíz ós
gázvezetékkel felszerelve, veranda, kert gyümölcsfákkal, szabad kézből eladó. A vételhez kevés készpénz kell. Naponta értekezhetni a ház ügyében délután 2—3 óra közt
közép kikötősor 3., Újszeged. — Ugyanott l ebódlőberendezés, mely áll 1 kredenc,
2611
1 pohárszék és 1 asztalból, elköltözés miatt minden elfogadható árért eladó.

3sár@s b ü k k - , szer- é i g y e r tyára tUziia, h a s á b o s és fsS*
aprított állapotban, pontosan Kimérve é s b é r m e n t v e
a helyszenére szállitva.

Összes tüzelőanyagjaim fedett helyen vannak
raktározva.

1 nagy üveg világos kőbányai sör 16 kr. 1 kis üveg
világos kőbányai sör 12 kr. 1 nagy üveg barna sör
18 kr. 1 kis üveg barna sör 14 kr 10 üveg vételnél
házhoz szállitva 10 százalék engedmény. 1 liter fehér
rizlingi 38 kr. 1 liter vörös bor 36 kr.
2616

Eladó vagy bérbeadó villa

Almozott (plombált) zsákokban és nyilt f u %7arokban.

-2614

GYULA

mim

sör-, bor- és kiskazánpálinka főzdéfe Szeged, Kossuth L.-sugáruf 27.
======
Telefon 841.
==^==

imü 3 felvonásos társadalmi dráma, ezt megelőzi
1. Gaumont napló, látványos.
2. Az önfejű, vígjáték
3. Palkó lelkiismerete, bohózat.

§

kapható

RASOL

Szigorúan szabott árak!
Francia s s a b é s u
Hői divat
Ssürme

fősök.

küSönSegesfégek.

árúk.

MÜHLE ÁRPÁD
kertészeti é s magtenyésztési

Pollik Testvéreknél

teiepe

T E M E S V Á R .
Díszkivitelű föárjegyzék
natra i n g y e n

kívá-

Sseged.

2013

Ssentes.

és bérmentve.
2609

Szigorúan szabott árak!

....

;:LM

12
*Htden u j 8;'J» >ri hirdetésed Üíiér, l címzi ó, valamint m . í J c n v.sUisrabli betűből
1

íredett sió duplán számítódik. Tíz as'/ " tered 4 apróhirdetésnek a i ára 4 0 fillér, 15 s í é i g
SO fillér, 20 sióig 80 fillér, minden továt/al
sió S fillér. Apróhirdetések csakis a díj
sióleges lefizetése ellenében kfli öítetnck,

A Défmagprarsiég apráíiirseíÉsi-lsvelezölapjai kaphatók
10 szóig
fillér. 15 szóig
30 flüér, 20 szóig 80 hűéiért:
Békéi
hirlapirodáhan,
Kígyó-utca.
Mihályfy-ié\e Keesketraflk, Iskola-utca.
Nagy-tőzsde, Kárász-o.
Pefó'Ernő, Széchenyi-tér.
Özvegy Karg Józsefné,
Széchenyi-tér.
Szameth Aurélia, Kárász-utca.
Özvegy Halmos Jenőné,
Széchenyi-tér.
Steiner Emma, Kelemen-utca 5,
Szabó Józsefné, BástyaTtea, Kass-v iga dóval szómban.
Szántóné, Kelemen-utca
öéderer N., Kossuth Lajos-sugárnt 1,

-

™

— -

A kiadóhivatalba a
ér-

Téli napok
Az igazolt címzettek
kéretnek a leveleket átvenni.

Levelezés,
líraim! Akadna-e oly
úriember, ki egy csinos,
barna asszonykának 30
k rónát kölcsönözne. Hü
kis barátnője leszek. Levelet „Kis cigány" jelre
a kiadóba kérek. Jelezni
kérem!
B a r n a , f e s s fiatalember, aki diszkréten megmondta, hogy Smockingját Földes Izsónál a Kárász-utcában vette köles n
tudassa ciinót „Molet"-tel
2419

Bartos Lipót könyvkereskedő, Ká:ász-utoa
Özv. Kargné, SzéchenyiM e l y i k e l ő k e l ő uri
tér.
fiu volna hajlandó egy
Szameth Aurélia, Káfess, szőke, kedves leányrász-utc a
nyal megismerkedni szóI f j . Árvay Sándor, Kárakozás céljából. Azok írráaz-utoa
„Kis huncut" jeliÖzv. Haltnostié, Széche- janak
gére a kiadóhivatalba.
nyi-tér
Az apróhirdetések dija IsR e n d k í v ü l intellieétbélyegekben is beküldhető.
gens, zseniális, igazi uri
A jeligés leveleket csakis ez
ember, barna, 28 éves,
ellenőrzési szelvény felmutatójának adja ki a kiadóhivatal.
föltétlen csinos
szőke
Ajellgés leveleket, ajánlatokat
leánynyal, esetleg asszonys elóléket posta utján is elnyal levelezne a k é s b b i
küldjük bárhová, ha a hirdető
ebbeli kívánságát a hirdetés
megismerkedés i eményéfeladása alkalmával kifejezi és
bon. Leveleket „Excelsior"
a megfelelő postadijat előre
edexi.
jeligére a főpostára

TS? B

1912 január 30
A hirdetés alatt álló kis szám alapján megtudható a cim a kiadóhivatalban. Levélbe!1
tudakozódásokra pontosan válaszolunk, h a
válaszbélyeg mollékelve van.
Apró hirdetéseket postautalványnyal is lehet
leiadni, a szelvényen a szöveg könnyen eltér.
Apró hirdc éseket fölvesz a kiadóhivatal
g Z E S S J J K O H O H A - Ü T C A 15. S Z Á M .

Akar ©u szellemes

I d u s k á m ! Leghőbb vágyam az, hogy mindig
melletted lehessek. Igaz,
hogy tegnap este egy
kissé haragosnsk találtalak; nem tudom elképzelni, hogy miétt. Azt hiszem nem adtam rá okot.
Azt hiszem, hogy a viszontlátás nem lesz olyan,
mint a péntek esti. Csókol hü Józsid.

( e n n i ? Akar a társaságban tekintélyhez jutni ?
Akarja, hogy kellemes
társalgónak tartsák 1 Olvassa el a
Társalgás
Művészete (Ellenálhatatíanság titka) cimü rendkivül érdekes könyvet!
Megtudja
ebből, mint
viselkedjék, hogy férfit,
nőt, alattvalót, feljebbvalót egyaránt meghódítson I
A köny v korrekt
útmutatója
lesz az élet
minden heiyzetében, bálokon, banketten, esküvőn,
színházban és mindenütt,
ahol tár.- aság van jolen.
Tartalomjegyzéket
ingyen (diszkréten) küld
Deák, Budapest, Rákócziut 80.
—

Uribabtlii ! Nagyon
less bankfiutól ki tanulna
díjmentesen gyorsírást?
Avagy ki lenne sétapartnere. Levelet o lapban
jelezve, „Álom" jeligére
kérek.
Ismeretséget kötnék intelligens fiúval, kivel kellemesen szórakozhatnék. Teljes cimü leveleket poste-restante,Cicus'
jelige e ké ek.
1830

Házasság,

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

esaea b s s e saesa m s a

SS
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y
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Szerencsés asszony
lesz, aki menyasszonyi
kelengyéjét Soós Lajosnál
szerzi be, mive! nála
készülnek a legjobb női-,
férfi- és gyermek-fehérnemüek. Oroszlán-u. 14.,
Isko!a-u. 11.

Intelligens
fiatálember
megismerkedne
csakis feltétlenül szép uri
leánynyal. levelet e lap
kiadóhivatalába ,Szépség'
jeligére kérek.

Névjegyek, üdvözlő-

kártyák és egyéb nyomtatványok a legszebb kivitelben és legolosóbban
kaphatók a Délmagyarország könyvnyomdájában

ti

Angol nyelvoktatás!!
Angolul tanit perfekt angol nyelvtanár. — Cime a
kiadóhivatalban. 1

||
jg
|jj
|j

&£!aa;ES5as3s»fi!<sfS!SG

Különfélék,
Siuockmy-,

írakk-

és szalon-öltönyök kölcsön
adatnak Földes Izsónál
Kárász-utca.
2449

19 éves
polgárleáuy 500.000, huszonkét éves kisasszony
160.000, huszonöt
éves
árvaleány 40.000 korona
vagyonnal és még sok
száz vagyonos hölgy óhajt
férjhez menni. Komoly
szándékú urak írjanak e
oimre: Davidovics Ferenc
Budapest, Erzsébet-körut
16. Telefon.
—

Egyedül álló, független, feltűnően szép és
intelligens urleány olyan
előkelő úriember, esetleg
katonatiszt ismeretségét
keresi, aki havi 200 koronával állandóan segélyezné. Levelet a kiadóhivatalba kérek „Még
egyszer ki jön?" jeligére.
Levelet a lapban kérem
jelezni,
3—580

ETS

j.iumiiwíii1

AGYARORSZÁG

API©

következő jeligékre
keztek levelek:

LevclszekrenycíEk a
köveikezd
helyeken
vannak
elhelyezve :

—

épület- és miibutor=
asztalos .
fisroíia-u. 15., Bo'ior-paloia
Készitelőszóba, konyha
és irodaberendezésekot
jobb kivitel bon. Javítások elfogadtatnak.
Székszorulásban
s z e n v e d ő k nem győzik
a „Laxa tabletta jó hatását dicsérni. Ára 70 fill.
Kapható Ltinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Szécheny i-tér.
12

A poloskák & lapos
kiirtását petéivel együtt
csakis a Cimexiii-nel eszközölhetjük. A Cimexintől nemcsak az élő poloskák, de a peték is nyomban elpusztulnak. A Cimexin nem piszkit, foltot,
szagot nem hagy. Moly
eiien egyedüli biztos szer.
60 fillérért ir indenütt
kapható. Főrakt&r: Meák
Gyula, Temesváry József,
gyógyszertárak ós Vajda
Imre drougeriájában Szeged. Löcherer gyógyszerész, Bártfa.
—

Báli ruhák
és pipere dolgok különös
gonddal vegyileg tisztittatnak a legolcsóbb árak
mellett, tegrövidebb idő
alatt.
2383

Í.1K2&

JÓZSEF

vegytisztitónál
Laudon-uíca 9., Valériatér sarok.
Telefon 994.
Gizella-tér 3. sz., Baloghpalota.
Telefon 1055.

Ajt.) közönség szives tudomására "adom, hogy
aj;* gabai, . konstantinápolyi,
smyrnai,
triesli
és fiumei világcég megbízottjai
I. Behar
Daaut,
óriási, valódi
perzsa

|

keleti-szőnyegekkel

5 és briketteket S

és nagyválasztéku

hárem kezimunlcáual

Szállítunk

s s a i o s m e m a f

|

zsákokban vagy fuvarokban tiszapályaudvari
szénraktárunkból
T e l e f o n 11—18.

megérkezett és a nagyérdemű közönség szives támogatását kéri.
2613
Figyelem!

Ne mulassza el

senki Szegeden a

KOSSUTH - KÁVÉHÁZ
kávéház-helyiségét meglátogatni, ahol kellemes szórakozást talál.* — Kitűnő italok. — Valódi buckái borok
Elsőrendű cigányzene. — Változatos mozgó-fénykép

I!
i

TELEFON 836.
M Ű S O R :
TELEFON 336.
1. Liberté katasztrófája, természetes.
2. Elcserélt álarc, humoros.
3. Forrásnál, sünes tájkép.
4. A hamis kártyás, dráma.
5. Az eltört kard, humoros.
6. Frici és a karkötő, humoros.
7. Lujzácska babája, életkép
8. A riporter szerencséje, 350 méteres dráma
Mindennap Kis Chikaió Móric zenekara hangversenyez.
Számos látogatást kér tisztelettel Schwartü
Jenő,
2003
Kossuth-kávés.

nasass

Fogfájás

ellen kipróbált hatóin a Fran kiféle H a t i j v l a . A szijbüzt eltávolítja, a leheletnek kelleme* Illatot Ad. Ara 70 fillér.

la I l i i i i i

használja & Franki-féle S l » | I t j l t ó - t . — Nem festék, nem
pirosít- — Kezelése egyszerű!
Ara 1 és 2 korona.

s®

Kapható egyedül: ©
FRANRL ANTAL gyógyszertárában
Felsőviros. = SZE6ETL = Szt. GyÓrgy-tér.

.,

Zit

bpss Régi helyiségében, az Oroszlán-utcai
Politzer-házban,
a raktár vételkényszer nél5a£ = = = = =
kiil megtokinthető.
=

m

^valamíg yistmi

Iseheí felvesz a i l i i v a l a l .

TELEFON 844.

tü

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

1

B a l o g és P o l l n e r

U

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

M

NAGY

SPECIALISTÁK

5

Teljes

berendezések.

ü

tófef,

M é r e y - a S s a S / a . Ye9eS©n 9 - S S .

ítiréess® a ,»Mlftt3fyíren$zág 4 *-*a2,

TELEFON 844.

52

fagy e M s í

a magyai' általános kő&zcnbánya
vcsKvétsytáí-stilatvezévkép viselője

angol bőr- és maquet-butorokban

j j L Költségvetés es rajz díjtalanul!
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