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Vége.
Az erőltetett érvek kifogytak, az
alaptalan vádak elhallgattak: a fölirati
vita véget ért. Ez az egyetlen örvendetes momentuma ennek a kéthetes
diszkussziónak. Nem sok öröme telt
benne az országnak. Unalmas, meddő
és fölösleges beszédeknek volt a sorozata. El lehet mondani, hogy ez a
vita már a megindulásának első napján agonizált. Színvonala respektábilis
magaslatra csak egy-egy beszéd idejére
emelkedett, hogy aztán mihamar lesiilyedjen a meddő szóviták nívójára.
Politikai gondolatokat nem produkált.
Eszméket nem tisztázott.
Az egyes pártok összealakulását és
hadi pozícióját ez a vita nagyjában
így mutatta: A nemzeti munkapárt eleven, tetterős és harcra kész. Semmi
inzultust el nem tűr s a politikájának
igazaiért minden percben kész sikra
szállani. Azonfelül semmi kétség nem
fér hozzá, hogy ami érdekes beszéd a
vita során elhangzott, azt — csekély kivétellel — a munkapárt padjairól mondották. Pedig a többség nagy önmegtartóztatással volt s kizárólag csak a
defenzívára szorítkozott. Ezen a terrénumon azonban brilliánsan verekedett,
A néppárttal mindenesetre megérttette,
hogy a terrorisztikus fellépéssel ebben
a Házban a kisded klerikális csoportnak
nem terem babér.

Bouaryné.
Irta

Ego.

Középtermetű, sovány, fakóhaju fiatalaszszony volt, A falubeliek, mikor meglátták,
azt mondták róla, hogy eksztra, nagyon
eksztra asszony. És az is volt, ő maga is
azt hitte, mindenki azt hitte, talán csak az
ura nem hitte, de hát az semmiben se hitt
és igy, hála istennek, rendben volt a dolog.
Mert az asszonyt csak ez vigasztalta itt,
falun, hozzá méltó társaság nélkül, szórakozás nélkül, a nagy, nagy, fojtó unalomban:
csak az vigasztalta, hogy ő kiilönb a többinél, hogy eksztra-asszony és ezért megcsodálják. Pesti, leánykori barátnó'ihez irt leveleiben Mme. Bovarynak nevezte magát, ámbár
m á r nem igen emlékezett erre a regényre,
melyről csak azt tudta, hogy hires, hogy valami falusi doktornérói szól, aki szereti a
szép ruhákat, unatkozik férje oldalán és . . .
Az „és" nem volt fontos az ő életében —
egyelőre . . .
Egyelőre csak olyasmik izgatták, hogy a
pestiek, akiket el kellett hagynia a kis vöröshaju doktor kedvéért, — hogy a pestiek boldognak higyjék, hogy érdeklődjenek tovább is
iránta, amig majd egyszer vissza nem tér
hozzájuk. Erről a reményről nem t e t t le akk o r sem, amikor már gyereke is volt, szép,
pufók, vöröshaju gyereke. 0 még bizott,még
mindig bizott az eljövendő szebb, érdekesebb
időkben. Közben azonban szerette az urát,
elég jó anyja volt gyermekének és élvezte
a saját különösségének nimbuszát.
A falubeliek nagyon megcsodálták őt. Hiszen t u d t á k előre, hogy a kis Vörös doktor,
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A függetlenségi pártfrakciókon erősen meglátszik a politikai vereségük
okozta nagy lelki depresszió. A párt
vezéreinek magatartásában pedig kétséget kizárólag kifejezésre jut a négyéves
aktív kormányzás fontos tapasztalása:
a lehetőségek és az imposszibilitások
felismerése, amitől mi sok üdvös hatást várunk a közel politikai jövendőben.
A Justh-párt az uj Házban sem m u tatkozott átgondoltabb célokra törekvő,
komoly politikát folytató csoportnak,
mint aminőnek a régi parlamentet elhagyta. A bankról a táborukban ke-vesebb szó folv s ami foly is, csendesebben hangzik. Az uj jelszó pedig, az
általános, egyenlő, titkos választói jog,
mintha nem nőtt volna a lelkéhez az
egész pártnak. Nekünk ugy tűnik föl,
hogy, bár a legutolsó pártértekezletükön egyhangúlag
hozták
meg a
határozatot, mely szerint a programjuk
középpontjába a választói jognak legradikálisabb
formáját helyezik, az
utolsó szót ebben a nagy kérdésben
még sem mondották ki. Az első ütközés a Justh-pártra semmiesetre sem
végződött morális sikerrel. A fölirati
vitában nem győzték meg róla az országot, hogy hibát követett el, amikor
a Justh Gyula politikáját cserben
hagyta. Erős a hitünk egyébként, hogy
a nemzetnek ezután sem lesz oka rá,
hogy utolsó politikai állásfoglalását
megsajnálja.

A néppártot a politikai veresége sem
tette szerényebbé. Föllépésében csak
olyan agresszívnek és terrorisztikusnak mutatkozik, mint aminő azelőtt
volt. Komolyan vehető politikai célokért
azonban ma sem küzd. Tovább is játszani akarja az enfant terrible szerepét.
Mihamar be kell azonban majd látnia,
hogy ez a taktika a változott helyzetben meg nem állhat. A terrorizmustól
a friss»és harcrakész többség meg nem
ijed, olyan hangadó szerepre pedig,
aminőre ez a pártocska a koalíciós rezsim alatt fölvergődött, nincs többé
kilátása. Azt hisszük, hogy a néppárt
eljátszotta szerepét a magyar politikában. Múltjában nincs öröm, jövőjében
nincs remény.
Ha mérleget csinálunk, oda konkludálunk, hogy a nemzeti munkapárt a
lefolyt vitával politikai szempontból
meg lehet elégedve. Ellenfeleinek első
fölvonulása nem mutatott imponáló erőt.
A kisebbségi pártok a maguk politikai
igazát meggyőző erővel az ország elé
állítani képesek nem voltak s nem tudtak a nemzetnek ekszponálni egy olyan
politikát, amely komolyságban és a
gyakorlati megvalósítás lehetőségében
fölérjen a nemzeti munkapárt politikájával. Ezek a kéthetes vita röviden
egybefoglalt tanulságai.

akit Rothbergnek hivtak azelőtt, de ő a
hajára való tekintettel, mindjárt Vörösre
magyarosította a n e v é t : tudta, hogy bármily szép nevet is választ, élete végéig a
Vörös doktor lesz, — mondom, tudták a
faluban, hogy ha egyszer megnősül a Vörös
doktor, bizonyára különös asszonyt hoz
haza. Tudták, hogy az ő felesége nem lesz
olyan közönséges nő, aki libákat hizlal,
maga is hizik, kikezd a jegyzővel és tizezer
forint hozománya lesz. Tudták előre, hogy a
Vörös doktor felesége más lesz. Valami
eksztra-nő lesz.
Mert maga Vörös doktor sem volt közönséges ember. Kicsi volt, köpcös volt,
negyvenéves volt, állandóan nagy, galléros
kabátot viselt, melynek zsebei tele voltak
könyvekkel. Ha beszélt, finoman, de állandóan
köpködött és azt, akihez szólt, a ruhája ujjánál fogva rángatta. Hinni nem hitt senkiben,
semmiben Vörös doktor — azt hiszem, ezt
már mondtam — és az ő cinizmusa olyan
vidám volt, olyan meggyőzően vidám, hogy
senkisem hitte volna, hogy ez a kis ember valaha valami fájdalmas érzésre, valami ránézve
meglepetésszerű szomorúságra képes volna.
Ezt nem lepné meg soha semmi... A tudománya
mérhetetlennek látszott; az ő falujából a nagy
világvárosok orvosi életét állandóan figyelemmel kisérte és ha gazdag betegei Pestről vagy Karlsbadból uj, legújabb orvosi tanácsokat hoztak magukkal, azokról kisült,
hogy Vörös doktor már régen ajánlotta
őket. És a kis embert mindenki tisztelte és
az asszonyok még nagy férfiasságot is tulajdonítottak neki, aki olyan csúnya, szinte
nevetséges, kis vörös ember volt. Jól ment
a dolga Vörös doktornak.

Természetesen, hogy jegyben járt, nagyban tudakozódtak a nők pesti rokonaiknál,
ismerősöknél: kit vesz e l ? Szép? Gazdag?
Jó családból való? Tud főzni, vagy inkább
müveit ? Egyszerű házileány, vagy olyan
pesti leány ? Rendben van-e a múltja és hány
éves, pontosan . . .
A válaszok érdekesek voltak a maguk
banalitásában, falusi szempontból. Jó, kissé
tönkrement, elég előkelő családba kerül a
doktor, melynek nagy háztartása van, de
pénze az nincs. A leány sokat mulatott, nagyon müveit, néhány nagy és több kis flirt,
van mögötte, de semmi, ami hirének komolyabban ártott volna. Nagy férjfogási akciók, marienbadi, tátrafüredi
nyaralások
hiábavalóknak bizonyultak. Már huszonöt
éves ; a családban fellépő pénzszükség arra
kényszeritette, hogy megismerkedjék Vörös
doktorral, akiről egy ügyvéd ismerősük
szólt neki. Sok szép ruhát kap, semmi pénzt,
nagyon fényes lesz az esküvője . . .
Ez mind nagyon érdekes volt falusi szempontból. Az asszonyok jó, bőséges uzsonnákon pontosan megbeszélték a részleteket.
Az ő falujuk utóvégre nem volt olyan kis
falu, ha messze is esett Pesttől. De k é t év
múlva villanyvilágítása is lesz és az uj képviselő megígérte: kijárja, hogy náluk is megálljon a gyorsvonat. Ez m á r csak elég kultura lesz . . A fiatal leányok a nekik való
pesti hetilapokat j á r a t t á k és a különböző
napilapok érdekes tárcáit kölcsönadták egymásnak az asszonyok. A kerület szolgabirája
nőtlen, csinos óriás volt és a falu szomszédságában levő kastélyban egy országos nevü,
agglegény-földbirtokos szokott pezsgős vac s o r á j á t a$iű k|Q§i budjpesti sainászncí''
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A k l e r i k á l i s F r a n k - p á r t . Zágrábi jelentés szerint a Fránk-féle horvát jogpárt
több heti tárgyalás után elhatározta, hogy
a klerikálisokkal végleg fuzionálni fog. A
párt a keresztényszocialista nevet veszi föl
és miután a párt eddigi vezére, Frank József dr, betegsége következtében a politikában többé részt nem vehet, a párt Horváth Sándor dr vezetése alá fog kerülni.
A Frank-pár torgánurna, a „HrvatskaPravo"
és a liberálisok orgánuma, a „Hrvatska",
be fogják szüntetni megjelenésüket és
szék helyett egy nagy egységes sajtóorgánum fog megjelenni a párt hivatalos lapjaként.
Délszláv á b r á n d o k . Bécsből jelentik: A
Deutschés Volksblatt szerint az a nyilatkozat,
amelyet a boszniai tartománygyülésben Sarics
püspök tett, azt mondja, hogy Stadler püspök
pártja Boszniának jövö üdvét csupán Horvátország-Szlavoniával, Dalmáciával, Isztriával és
Fiúméval való egyesülésben látja. A tartománygyűlés jegyzőkönyve ezen a helyen egy közbeszólást jelez a szerbek részéről, amely azt
mondotta: „Ez Ausztria müve!" Erre előbb azt
kell megjegyeznünk, hogy Ausztriának*Stadler
dr politiká jához semmi köze és hogy mindenekelőtt az ausztriai németek azt a programotamely Sarics püspök nyilatkozatában foglalta,
tik, ' forradalminak jelentik ki és elvetik.
Stadler püspök terve szerint a horvátság lenne
% központja a délszlávság politikai és nemzet1
szervezetének Zágráb középponttal. A szerbhorvát nemzeti koalició jövőbeni tervei más
irányban mozognak, mert ők a szerbek és horvátok egyesitésével Boszniát akarják egy nagy
délszláv organizáció középpontjává tenni. Mind
a két párt politikájának végén a délszláv birodalom felállítása áll. Csakhogy Stadler ezt a
délszláv államot előbb Ausztria felé akarja
kifejleszteni, hogy beolvassza a katolikus
szlovéneket, a szerb-horvát koalició politikája
pedig arra irányul, hogy az uj délszláv birodalomba elsősorban
az összes szerbeket
csatolja bele. Ezzel szemben — úgymond a
Deutsches Volksblatt — nekünk Ausztriában
minden okunk meg van arra, hogy nyitva
tartsuk a szemünket. A trialisztikus gondolat,
amennyiben csupán Boszniának Horvátországgal és Dalmátországgal való egyesítéséről van
sző, reánk németekre nézve tulajdonképen nem
tiszteletére, akiket olykor lehozatott és négyes fogaton vitt be az állomásról. . . Nem,
nem volt unalmas a falu, az ő falujuk; és az
asszonyok öntudatosan, kritikus szemmel
várták a pesti nőt és elhatározták, hogy
nem hagyják magukat lekicsinyelni tőle.
Aztán megjött a doktorné és igazán nagyon eksztra volt. A hajába nem tett betétet ! Az alakja nem volt karcsú, hanem
„csak ugy lógott le róla a ruha" és az
arca mindig olyan
fáradt, puha, fehér
volt, mintha rögtön elaludna. De néha fölragyogott a szeme, mint a macskáé, éjjel,
— ha férfi jött a szobába, olyankor : ezt
már megfigyelték az asszonyok, — és ha
akarta, olyan karcsú volt és ugy tudott leülni, mint a színésznők a hetilapokban
közölt arcképeiken. A háza pedig . . . Ablakaira húzott sárga selyem-függönyöket akasztott, melyekbe nem horgolt csillagokat.
Párna helyett muskátlit t e t t az ablakába.
Asztalteritője egy szőnyeg volt. No és
mennyi virág volt a szobáiban ! Azt mondta,
a napraforgó a kedvenc virága . . . Ilyesmit . . . Ha vendégei voltak, hímzett futó
helyett valami halványzöld rojtos selymet
dobott az abroszra és azt teliszórta virággal . . .
A gyerekét nem hagyta bepólyázni . . . Nagyon különös asszony
volt.
Vörös doktor csak mosolygott, ha a feleségéről szóltak neki az asszonyok. Ha
mosolygott,
még csúnyább volt, mert
akkor a sárga, egyenlőtlen fogai is látszódtak.
Az asszony pedig — egyelőre — egész
jól érezte magát itt, falun. Kipihente
oesti. zaklatott, keservesen szép leányéle-
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rejt semmi elrettentőt; Stadler püspök programja azonban határozottan Ausztria megrablását jelenti és már ez a gondolat is
annyira bűnös, hogy a leghatározottabban
tiltakoznunk kell ellene.

A miniszterelnök beszél . . .
— A. képviselőház ülése. —
(Saját tudósítónktól.)
Küzdelmes, meleg,
rég; napokra emlékeztető ülése volt ma a
képviselőháznak. A folyosókon lázas türelmetlenséggel várták az elnöki csengettyű
szavát, az ülés kezdetét, a szenzációt, KhuenHéderváry Károly gróf miniszterelnök beszédét. És az ülés megnyitása után kongtak
az ürességtől a folyosók. Mindenki a teremben volt, a kormánypárt padjairól talán
egyetlen képviselő sem hiányzott, aztán fölállt Khuen-Hédercáry
Károly és ez a nagy,
várakozó ünnepélyesség emlékeztetett mindenkit azokra az elmúlt, szócsatáktól forró
napokra, amikor épen ilyen tömött jobboldal
hallgatta áhítattal a vezérek csengő, kemény,
éles szavait . . . A miniszterelnök beszél. . .
Nagy, várva-várt igazságokat, kemény, bátor mondatokat mondott az ellenzék padjai
felé Khnen-Héderváry.
Megérttette az ellenzékkel azt, ami úgyis olyan nagyon könynyen megérthető, hogy a mai kormánypárt a
nemzet lelkének felébredése és a koalició
bűneinek ítélete. Hangsúlyozta a koalició
legnagyobb bűnét, azt, hogy a soraiban kitört egyenetlenségek miatt nem tudta a
királylyal való
békét
létrehozni. Hogy
a
béke
létrejöhessen,
vissza
kellett
lépni a hatvanhetes alapra. A miniszterelnök
józan, bölcs politikai éleslátását legjobban a
bankkérdésről mondott szavai jellemzik.
Nem szabad — mondta — hálátlannak lenni
a közös bank iránt, amely annyi szolgálatot
tett már a magyar nemzetnek. Észszerűen
kell megoldani a bankkérdést, épen ugy,
mint a választójog kérdését is, ielzők és
frázisok nélkül, igaz, liberális alapon. Általában az egész beszéd a reális politika hitvallása volt. Komoly, tartalmas és férfias.
Az impozáns többség, rendkívüli, szokatlan
lelkesedéssel ünnepelte érte a miniszterelnököt. A nevezetes ülésről részletes tudósításunk
itt következik:
Elnök: Berzeviczy Albert.
Jegyzők: Mihályi Péter, Popovics Dusán,
Beszkid Antal.
tét. Megtanulta lenézni akkori csalódásait,
élvezte a jó m ó d o t : pihent. Asszonyi
volta sem izgatta túlságosan, Nem volt érzéki természetű, ámbár annak akart látszani.
Önmagát szerette a legjobban a világon ;
e^t ugyan most még nem tudta biztosan,
mint később, de már érezte és eszerint élt.
Férjét, gyerekét a sorsukra bizta, — megtette nekik azt a szívességet, hogy ott élt,
náluk.
Házassága második évében kellemes szórakozása is akadt.
A faluban lévő szeszgyárba uj hivatalnok
került. Sápadt., pesti fiu, akinek az orvosok
levegőváltozást, jó, vidéki levegőt ajánlottak.
A fiu — huszonhat éves volt — eljött ide, mert
szeretté az életét, meg akarta tartani még egy
ideig és dolgozott a szeszgyár rossz levegőjében egész nap, hogy este hatkor kisétálhasson az erdőbe. Sajnálta Pestet, a színházakat, a kávéházakat, a sok-sok újságokat,
főleg a Frankfurter Zeitungot és sok más
egyebet. Eleinte örült itt a csendnek, az
„egyszerű erkölcsöknek", de aztán jobban
megismerte őket, az erkölcsöket is, a csendet is és megfájdult a szive magányosságában, szomorúságában. Nézte, nézte a levegőt,
mely állítólag használt néki és gondolkozott:
mi ér többet, a szive, vagy a t ü d e j e . . .
Verlainet olvasta, aztán azt is megunta, az
olvasást is, mindent. . .
Ekkor történt, hogy megismerkedett Vörös
doktornéval, ugy, hogy meg is látta. Meglátta a betét nélküli Botticelli-frízuráját, a
tompaszinü ruháját, a macskaszerü mozdulatait. És az asszony is tudott Veriaineről és
Maeterlinckről, az asszony is tudott hallgatni
és szomorúan maga elé nézni. — a fiatal-
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A tegnapi ülés jegyzőkönyvének hitelesítése
után
Elnök bemutatja a Kúria átiratát, melyben
jelentik, hogy Pallavicini György őrgróf és
Kun Béla mandátuma ellen kérvény adatott
be. Bemutatja a képviselőház számvevőségének 1907—09. évi jelentéseit, melyek kiadatnak a számvizsgáló-bizottságnak.
Bujanovich Gyula, a gazdasági bizottság előadója beterjeszti a gazdasági bizottság jelentését az alelnökök tiszteletdijának megállapítása tárgyában.

Khuen-Héderuáry beszéde.
Khuen-Héderváry Károly gróf: Reflektál Justh
Gyula tegnapi beszédére. Justh kijelentette,
hogy pártja békét akar. Nagyon örvend ennek
a kijelentésnek. Csak azokra a fölirati javaslatokra kiván reflektálni, amelyeken annyi aláírás van, amely a határozathozatalhoz szükséges. Elsősorban Apponyi fölirati javaslatával
foglalkozik. Abban a tényben, hogy a munkapárt ilyen nagy számmal jelent meg a parla"
mentben, a nemzeti lelkiismeret ébredését látja.
(Zaj. Ellentmondás a baloldalon.) Sokat vitat,
ják az alkotmányellenes elnapolás és a házfölosziatás kérdését. Ebben a kérdésben még kézzelfogható argumentumokat is alkalmaztak ellene. (Mozgás.)
Megtartják az ígéreteket.
A maga részéről azonban ez nem gátolta
meg abban a meggyőződésében, hogy kötelességének megfeleljen. (Tetszés és taps jobbról.)
Mikor a Háztól pénzügyi felhatalmazást kért,
a javaslatot még a bizottságokhoz sem utasították és így tisztában sem lehetett azzal,
hogy a kormány és a képviselőház között az
együttműködés lehetetlen. Az előző kormány
igen sokról mondott le, amit előbb követelt.
(Ugy van! a jobboldalon.) Ezt nem kárhoztatja,
okos politikusnak talán igy is kell eljárni, A
szabadelvüség zászlaja alatt nincs mit szégyenkeznie a mostani kormánypártnak. Mi soha
nem Ígértünk olyat, amit be nem tartottunk,
Apponyi azt veti szemére a kormánypártnak,
hogy csak akkor hirdette elveit, mikor a hatalmon volt. Ezt megfordíthatja ugy, hogy a
mostani ellenzék mindig következetes volt,
csak akkor nem, amikor kormányon volt. (Zajos derültség a jobboldalon.) Mi hagytuk a
ember pedig, hogyne, beleszeretett, nagyon
beleszeretett. Persze, már nem unatkozott
ott, falun. J á r t az asszony nyomában, vitt
neki könyveket a sárga, elfüggönyözött szalonjába és az irodalmon át akarta feléje
kínálni szerelmét . . . Az asszony pedig tanult, tanult játszani a férfival. Ez már más
volt, mint a leánykori flirtölések . . . Azonkívül irodalmat is tanult az ifjútól. Mert ő
szeretett tanulni.
És rajta múlt, hogy ez a szerelem csak
irodalmi maradt, Érzelmeit csak a könyvek
adták és a fiatalember nem kapott egyebet,
mint kis elismeréseket: „milyen szép volt az
a megjelölt szonett! És az a regény . . . Ilyen
finom dolgot még sohasem olvastam!" Ehez
egy kézszorítás, egy asszonyos, élénk mozdulat, macskaszerü pillantás járt, — semmi
más . . .
A fiatalember várt. Izgatott volt, türelmetlen volt és idő multán észrevette, hogy
az asszony kinozza. Figyelt. Észrevette, hogy

társaságában még csak azt a jóleső érzést

se leli meg, azt a harmonikus összecsendülését kőt ember gondolatainak, hangulatának, melyre néha-néha fiatal leányok társaságában is ráakadt. Ez az asszony a legszebb verseket olvassa, a legfinomabb lelki
titkokat ismeri meg és nem tud mást mondani, mint: „Jaj, de szép! Jaj, de szép!" Ez
az asszony mindettől nem halad előre, gondolatain semmi nyomot se hágy, ami ujat
hall, lelkében egy hur se rezdül meg emberi nyomorúságok, szépségek, vergődések
föltárásakor, — hát ki ez az asszony?
Haragosan, szinte gyűlölettel figyelte. Letépte róla a divatos mázt és azt hitte, egy
közönséges, még a közönségesnél is rosz-
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mult kormányt tenni, amit akar, gondoltuk,
zavartalan működésük hasznos lehet. Módot
adtunk a nemzetnek is, meggyőződni, hogy az
elmúlt korszak üdvös volt-e vagy sem. A nemzet itélt és nekünk nem volt okunk megbánni,
hegy abban az időben hallgattunk.
Béke a királylyal.
Az 1867 : XII. törvénycikk foglalatja a király
és nemzet közötti egyetértésnek. Nem ő az
oka, hogy a mostani ellenzéknek nem sikerült
módot találnia a király és nemzet közti kiegyezésre . . .
Ugrón Zoltán: Melyik memorandum alapján?
Khuen-Hédervdry Károly gróf: Mikor miniszterelnök lett, nem bírta az országgyűlés bizalmát, de nem is kereste. Módot akart találni a
kibontakozásra. Mikor ez a régi Házzal nem
sikerült, kénytelen volt a nemzet bizalmához
apellálni. Nem egy párt, hanem az ország érdekében állott a jogbiztonság megerősítése abban
a pillanatban, mikor a kormánypárt átvette,
akkor senki se tudta, mi lesz, nagy bizalmatlansággal álltak a kormánynyal szemben.
A kocka el volt vetve. Keresnünk kellett a
nemzet Ítéletét további lépéseink megtételéhez. Teljes tudatában annak, hogy a Ház föloszlatásával nem követett el törvénytelenséget, apellált a nemzethez, amely az alkotmányos jogok legbiztosabb forrása. (Helyeslés a
jobboldalon.) Vállalta a felelősséget, mert meggyőződése szerint, az ország érdekeit szolgálta.
(Ugy van!) Azután a nagy átalakulás után,
amelyen az ország félév alatt átment, természetesnek találja és nem tartja hosszúnak a
kimerítő fölirati vitát. Ezen a kormány csak
nyerhet, mert fölvilágosítást kaphat olyan
irányban, hogy az országot helyesen vezesse.
(Helyeslés jobbról.) Nem tudja, mit ért Apponyi bécsi követelések alatt . . .
— Dehogy nem 1 — kiáltják balról.
Khuen-Hédervdry
Károly gróf: Azt hiszi,
hogy olyan
követelések
ezek, melyeket
a nemzet és a király közös érdekében teljesíteni kell. Apponyinak a szociális reformok
tárgyában tett szemrehányását nem tartja jogosnak, mert a kormány programja itt is elég
bő. De nem is tartja helyesnek, hogy a trónbeszédben minden kérdés, amely az utóbbi
időkben fölmerül, fölsoroltassék.
Hivatkozik a nagy külföldi parlamentek pél-

dáira, ahol csak egy-két nagy kérdést vetnek
föl a trónbeszédben, a többiek csak simulnak
ehez. De hogy ne érhesse gáncs e tekintetben,
bár az ország pénzügyi helyzete nem nagyon
rózsás, jelentheti, hogy a kormánynak programjában van a státusrendezés, a postások fizetésjavítása is. Batthyány a fölirati vita során lolszólitotta a tisztviselőket, hogy maradjanak
nyugodtan. Volt idő, amikor Batthyány gróf
ennek az elvnek nem hódolt. (Zaj.)
A bankkérdés.
bankkérdést nem a forma s z e m p o n t j á b ó l ,
hanem a hitelviszonyok erősbitése céljából kívánja rendezni és formának azt fogja alkalmazni, amely a legmegfelelőbb. Hálával kell
lennünk a közös bank iránt, de ha ez kedvezőtlen helyzetbe sodorja az országot, a hála
kérdését félreteszszük. (Zaj.) A bankközösségről szól, amely azért is szükséges, mert mikor
szó volt az Önállóságról, bizony az állampapírok
nagyon estek és csak akkor fordult meg a
külföld véleménye, mikor a közösség további
fönntartásáról meggyőződött.
A Fejérváry-kormány alatt a külföldi tőke
nagyon is özönlött az országba, amiből az látszik, hogy a külföld nem ért egyet Batthyány
képviselő úrral. (Derültség a jobboldalon.) Rendnek és nyugalomnak kell egy országban lenni,
hogy vállalkozók jöjjenek az országba, mert
ezek elviszik a pénzüket Afrikába és Ausztráliába is, csak biztonságban lehessen.
A

A Csomagszállító.
A szolid tőke akkor is bejön az országba, ha
nem szubvencionálják, nálunk azonban a szolid
tőkét a mult kormány elriasztotta. (Mozgás.)
Batthyány azt mondta, hogy a sajtó a kormány
kezében van. Ez nem igaz, mert egy-két lapot
leszámítva, mely a nehéz időkben is kitartott
a szabadelvüség mellett, bizony nagyon gyönge
lábon állt a sajtótámogatás. Furcsa dolog itt a
Csomagszállitási Társaság, amely különös egy
vállalat. Ha ennek a társaságnak valami föladata van a sajtó körül, az csak az lehet, hogy
olcsón és gyorsan szállítsa a lapokat, nem pedig az, amit most tesz, hogy azokat a lapokat
kedvezményezi, amelyek alacsonyabb szellemi
nivón állnak. A Csomagszállítóból mi a hasznuk a lapoknak; az állam direkt károsodik
rajta, ki hát az a harmadik, aki nyer ?

szabb divatbábot talál, lélek nélkül, kedély kor pedig a pezsgőnél tartottak és már
nélkül, temperamentum nélkül valót, akinél jócskán ittak belőle, a doktorné szeme fölmindent csak egy pótol: az ambíció. Más ragyogott, ránevetett a vele szemközt ülő
akar lenni, többnek akar látszani a jó, kis, monoklis agglegényre és a maga pezsgőscsupa hus, csupa egyszerű jóság és egy- poharát a földhöz vágta. Az asszonyok
—
szer ü komiszságból álló nőknél, de nem botránkozva ugráltak föl helyükről
több náluk, nem, mert még csak nem is azután ismét leültek és a nyelvüket köszörülték ; — az urak tapsoltak és a lump
őszinte . . .
A fiatalember még jobban meglátta mindezt, földbirtokos izgatottan, műértő módjára a
mikor eljött az asszony anyja Pestről. Csak fejét csóválta, elragadtatott ábrázattal odaaz a fakó haja volt, ugyanazok a mozdula- ült a most fölfedezett „kincs" mellé. Lárma,
tok és pillantások voltak meg nála is, csak- izgalom támadt a teremben, mindenki a „tühogy őszintébben, merészebben, szinte alá- zes, forróvérű asszonykáról" beszélt. Csak a
huzottabban, mint a leányánál. A máz nála kis Vörös doktor, akinek rettenetesen rosznem volt oly tökéletes, minduntalan átütött szul illett a szük frakkja, csak a boldog férj
finomkodó modorán a jó, közönséges őster- mosolygott csöndesen maga elé. Jól látta, —
mészet, a kíváncsi, kapzsi ételt, pletykát mert ő mindig mindent látott, — hogy a
egyaránt habzsoló őstermészet. Leánya so- felesége előbb jó messzire eltartotta nj
kat tanult, megtanult ; különben is jómo- pesti ruhájától a poharat, mielőtt a földhöz
vágta volna. Különben is ismerte a feledoru úriember lehetett az apja . . .
ségét.
A fiatalember kiábrándult Bovaryné aszÉs a sovány, beteg szeszgyári hivatalnok,
szonyból ; ismét visszavágyott Pestre, a
kávéházba, a F r a n k f u r t e r Zeitunghoz, min- a kis, müveit, pesti fiatalember ugrott föl
den egyébhez. Vörösné ném érdekelte. Egy- haragosan a helyéről. Odament az asszony
szer, mégegyszer föllobbant benne a régi mellé és a fülébe súgta gyűlölettel, szikrázó
láng, de legyőzte vad, erős akarattal, go- szemmel:
rombán . . .
— Mit affektál? Hiszen magának annyi
Estély volt a faluban, óvódafölavatás cí- temperamentuma sincs, mint egy kanárimén. És összegyűltek a kaszinó nagytermé- madárnak !
ben asszonyok, férfiak, mind az előkelőek
Az asszony meghökkent. Körülnézett. Kíés ettek, ittak, mulattak. Az asszonyok ki- váncsi, tüzes, mohó pillantások érték. A
vágott . báliruhákat viseltek és a sovány, környék híres Don Jüanja, monoklis szefakóhaju doktorné a maga rezedaszinii bár- mével az ő szemét kereste és likőrt töltött
sonyruhájában, fáradt, fehér arcával, nagyon a pezsgőjébe. Hál' istennek, — gondolta az
elütött a csupa egészséges, rizsporozott asszony, — az egész teremben csak ketten
arcú, befűzött kövérségben pompázó asz- ismerik őt. A férje és ez a fiatalember. Más
szonytól. És ott volt a fiatal szolgabíró é s a senki. Hál' istennek . . .
szomszéd, lump, milliomos földbirtokos ; miÉs rámosolygott a szolgabiróra.

la
Egy hang jobbról : Brachfeld !
Kh,uen-Hédervárg Károly gróf : Nem hinném,
hogy a Csomagszállító szellemi regulátor gyanánt szolgálhatna a sajtó körül. (Zajos taps
jobbról.)
Az önálló hadsereg.
Áttér a bosnyák kérdésre és ígéri, hogy változatlanul terjeszti a Ház elé a koalíciós kormány erre vonatkozó törvényjavaslatát. Szól a
haderő kérdéséről, amelynek ápolására minden
országban a legnagyobb gondot fordítják. Ezt
kell nekünk is tennünk. Ha az önállóság megerősítené a hadsereget, egy óra alatt áttérnénk
reá. (Zaj az ellenzéken.) Ha a haderő nincs
arányban a körülöttünk élő országok haderejével, kárba vész minden takarékosság, mert
egy ország ereje abban áll, milyen mértékben
tudja terveit érvényesíteni? Igazolja ezt Bosznia annekszióia, amikor ebben a Hazban, a
sajtóban hatalmas lelkesedés üdvözölte a hadsereget. (Zajos taps.)
Lovássy Márton : Hol maradt a hála és elismerés? (Zaj.)
Khuen-Hédervdry Károly gróf: Ebben a dologban nem a hála és az elismerés lebegett a
hadsereg szeme előtt.
A választójog.
Azt mondja Apponyi, hogy a kormány pro.
gramja e téren körmönfont. Elismerem, hogy a
kormány programja e téren óvatos (Zaj), ami
nem utolsó előny. Magam a választójog kérdésében igen liberális fölfogással birok, mert a
nemzet ereje elég nagy arra, hogy elég nagy
megterheltetést is elbírjon. Azonban igen szívesen számbaveszi a jóhiszemű aggodalmakat e
téren, de nem ez lesz itt a határozó, hanem az,
ami lehetséges lesz. A politikában az a fő, ami
lehetséges. (Zaj. Halljuk !)
Ha ezen a biztos uton haladunk, ki fogjuk
elégíthetni a kívánalmak legnagyobb részét.
Lépésről-lépésre nem haladhatunk e téren, mert
ezt már elmulasztottuk, nagyobb lépést kell
tennünk, hogy utolérjük az azóta kifejlett társadalom igényeit. Két lépést kell tennünk, d 9
hármat nem szükséges megtennünk. Ellene
vetették a választójog kérdésének, hogy külföldről jött. Ez nem áll, mert a választójog kiterjesztése a magyar pártok régi kívánalma.
Hogy ma a kormánypárt is vállalja a választójog egy bő kiterjesztését, azt nem lehet régi
kormányok rovására írni. Mikor e kérdés leg"
utoljára vehemensen előtérbe nyomult, itt született meg megvalósításának eszméje. Ausztriában emiatt sietve-siettek azt megvalósítaniNincs oka ma sem abból a rezervált helyzetből
kilépni, amelyet a választójog kérdésében elfoglalt, hogy tudniillik bizonyos jelzőkkel lekösse
magát. Biztosítani fogja a jogos érdekeket is
és addig nem nyugszik, mig a megoldást ez
irányban meg nem találta. Ezzel befejezettnek
tekinti majd misszióját. Rátér a választási viszszaélések kérdésére, amelyekkel a Házat olyan
jól elszórakoztatták,
Kállay Tamás: Az összegekről beszéljen! (Zaj.
Elnök csönget.)
Khuen-Hédervdry Károly gróf: Visszaélések
a hatalommal mindig voltak és lesznek mindenütt és azokat azzal, hogy itt tárgyaljuk őket,
nem szüntetjük meg, mert maga a Ház alkotott
törvényt, hogy az ilyen dolgok ne itt, hanem
más fórum előtt tárgyaltassapak. Egy téren se
fejlődött ki az emberi elme olyan furfangosan,
mint a választási visszaéléseket kizáró törvények kijátszásában. (Zaj és derültség.)
Egy hang (balról): Hiszen külön irodájuk
volt a visszaélések kérdésére! (Zaj. Elnök
csönget,)
Khuen-Hédervdry Károly gróf: Nagyon túloz
az ellenzék. Nem a fölsorolt momentumok voltak döntők a választások sorsának eldöntésére, hanem egészen mások.
Abban van valami igaz, hogy a főispánok
közreműködtek a választások eredményének
megváltoztatásában (Zaj) és én azt hiszem, a
mult kormány sem azért cserélte ki a főispá-
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nokat, mintha csakis a közigazgatást akarta
volna javítani, hanem politikai céljainak akart
támogatókat szerezni.
De ha a főispánok e tekintetben a kormány
kezére is jártak, ennek azonban megvan a határa: a törvény betartása és emellett a politikai érdekek szemmeltartása. Az 1906-iki választásoknál különb állapotok voltak, a képviselőjelöltek a kormányférfiak ajánlóleveleivel
mentek a kerületbe. (Percekig tartó zaj.)
Elnök (csönget): Eitner képviselő urat kérem,
legalább ritkábban szóljon közbe. (Zaj és
derültség.)
Lovászy Márton: Az összegről beszéljen. (Zaj.)
Khuen-Héderváry Károly gróf: Azok részéről
tehát nem várhatunk szemrehányást, akik maguk is igy jártak el. (Zaj.) Azt hiszem, a legjobb ezt a témát nem feszegetni, (Derültség),
mert határozattal úgyse Ítélhetünk a választás 1
visszaélések fölött. Horvát példára hivatkozik,
ahol egy ellenzéki a szábor nyilt ülésén beismerte, amikor az ellenzék kisebbségbe került,
hogy megbuktak, nem kell hát erősködniök az
igazuk mellett. Ez felel meg legjobban a politikai követelményeknek.
Khuen-Héderváry a munkapárt zajos tüntetése közben fejezi be beszédét.
Elnök szünetet ad.
Láng beszéde.
Lány Lajos előadó örömét fejezi ki, hogy a
legnagyobb ellenzéki párt fölirata nem közjog1
szőrszálhasogatások körül forog, hanem a gazdasági kérdésekre helyezi a fősúlyt fejtegetéseiben. Polemizál az ellenzéki szónokokkal, akik
különösen az állítólagos visszaélésekkel ostorozták a többséget beszédeikben, anélkül,
hogy komoly kritikáját tudták volna adni
annak, hogy miért akadályozzák a kormányt nagy és nemes munkájában. Beszél a
gazdasági kérdésekről, az önálló bankról s a
készfizetések fölvételéről. Végül újból elfogadásra ajánlja a többség fölirati javaslatát, amely
a nemzetnek kívánságait a választásokon megnyilvánuló akaratához képest ecseteli a király
előtt.
Apponyi
Albert gróf
gyér
érdeklődés
mellett kritizálja a miniszterelnök beszédet, amely szerinte nem vetett elég világosságot a kormány politikájára. Még Tisza
István beszédével foglalkozik, aki megint, szerinte, túlbecsülte a legutóbbi választásokat,
amikor azoknak történelmi jelentőséget tulajdonított.
Az elnök az ülést háromnegyed háromkor
berekesztette.

TÁVI RATO K
A szerb tárgyalások.
Belgrád, julius 21.
A kereskedelmi szerződést tárgyaló osztrák-magyar és szerb delegátusok tegnap
délután teljes ülésben tárgyalták a kereskedelmi szerződés anyagát. Négy órai tanácskozás után a tárgyalások folytatását mára
halasztották.
A török

összeesküvők.
Konstantinápoly, julius 21.
A török sajtó részletes leleplezéseket közöl
u titkos bizottságról. Eddig negyven embert
tartóztattak le. A titkos bizottság tagjainak
száma állítólag nem haladta meg a kétszázat
A bizottság, amelynek létezéséről a rendörségnek már három hónapja tudomása volt, asszonyokat használt föl hírvivőknek. A konstantinápolyi fiókot februárban létesítették.
Spanyolország és a Vatikán.
Madrid,

július 21.

A kamara, ma befejezte a fölirati vitát.
Canaleas miniszterelnök kijelentette, hogy el
van határozva programjának teljes keresztülvitelére, de utasításokat nem fogadhat el a
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megvalósítás módjára nízve. A liberális pártnak teljesen homogénnek kell lenni és teljes
bizalommal kell viseltetnie a kormány elnöke
iránt. A miniszterelnök ezután rámutatott a
vatikáni kérdés elintézésének sürgős voltára
A föliratot a kamara 183 szavazattal 81 ellené,
ben elfogadta.
Meggyilkolt francia katonák.
Berlin,

julius 21.

A VossiscJie Zeitung tatigeri értesülése szerint Sauiában a benszülöttek ötven francia
katonából alakult csapatot, amely Tadla felé
igyekezett, meggyilkoltak.

Az uj házasság.
*

Nagyon sokan vannak, akik a szerelmi élet
legtökéletesebb társadalmi formájának a monogámiát tartják. Kétségtelen, hogy ennek az
állásfoglalásnak sok alapja van, bár nagyon
sokszor nem számolja monogámia történelmi
alakulásával és nagy gazdasági jelentőségével
meg jellegével. Hiába bizonykodik Spenczer Herbert, a keresztény középkor, a nőt az oltárra
helyező nagy romantika, bizony pellengérre
állította a házasságot, amikor annak etikai
súlyt kizárólag azzal a gazdasági kényszerűséggel adott, hogy a nemes embernek törvényes
fiúra volt szüksége, aki a vagyonát örökölje.
A nőt is magántulajdonba kellett hát adni,
vagy venni, hogy ezzel az egész vonalon biztosittassók az évszázados és hatalmassá fejlődött
gazdasági rend. Hogy a valóságban menynyire
nem volt ez „monogámia", annak bizonyítékául
csak a nagyon is ismert „ius primae noctis"-ra
kell hivatkozni, amelynek tűrésével a keresztény
erkölcs és a házasság intézménye, mint a társadalmi erkölcs alapja, már a középkorban bemondta
a csődöt. A régi nemesi osztály elszegényedett,
de gőgös parasztokká vedlett utódaiban még
ma is élnek a régi erkölcsök. Még ma is vannak családok, ahol a férj, a páter familias szobájába a felesége sohasem teszi be a lábát
ahol a „családfő"-nek nagyobb tekintélye van
a hitves,' mint a gyerekek előtt, ahol csak a
gyerekek fölött gyakorolható nagyobb tekintélyével lett különb az ur fiainak és leányainak az anyja, a „törvényes szerető".
A gazdasági rend polgáriasodásával egyidejűleg hatalmas folyamat indul meg, amelynek
diadalmas végcélja, hogy a béklyóba szorított
és a végletekig kihasznált munkát győzelemre
jüttclSSíi cl másik két termelésű tényező : a tőke
és a föld felett. A gazdasági rend, hacsak hajszálnyira is, elhaj'ani kezd ; társadalmi mozgalmak
keletkeznek, amelyek hadat üzennek a kötött
birtokoknak ép ugy, mint a nő gazdasági elnyomatásának és kihasználtságának. Nem szó
szerint kell venni a Bentham nagy tételét: a
lehető legtöbb ember lehető legnagyobb boldogságáról. Bizonyos azonban, hogy a társadalmi együttélés minden eszközének, egész
gazdasági berendezkedésének ilyesféle célok elérése érdekében kell kialakulnia.
És most előállt egy orvos, egyik legdiadalmasabb hőse az orvostudományoknak és letesz
egy szert az ennberiség kezébe, amelylyel feltétlen sikerrel lehet küzdeni a polgári szerelem
egyik legádázabb és leggyülöltebb ellensége
ellen. És amikor az uj csodaszer forrásához
versenyezve fut az emberiség, előáll egy magyar
ügyvéd és fölveti azt a régóta bujkáló kérdést,
a Brieux nagy problémáját, hogy házassági akadály legyen-e a vérbaj. Ehrlich Pál, a nagy
tudós és emberbarát, megadja rá a választ röviden, kategorikusan : a vérbajt házassági akadálylyá kell tenni.
Éhez természetesen a törvények tételes intézkedése szükséges. Természetes, hogy a kérdést nem most kellett volna fölvetni, amikor
majdnem bizonyos, hogy az újkornak ez a rettenetes betegsége rövid idő alatt teljesen gyógyítható. De a polgári társadalom a folyton

hangoztatott nagy közérdek mellett rendszerint ép ott hagyott legnagyobb teret az individualitásnak, ahol annak kinövéseit és bajait
elsősorban kellett volna megnyirbálni. Példa
rá mindjárt a házasság intézménye sok bajával, félszegségével, etikátlanságával és rendezetlenségével. Ez a tiltó rendelkezés is az uj
a réginél szociálisabb erkölcsök felé vezet
amelyeknek szilárd alapját ássa meg a diadal,
mas orvostudomány és ennek nagy munkájában segédkező méltányos, emellett szigorú jog.
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Hentaller Lajost megverték.
-

A volt képviselő botránya.

-

Csúf botrányba keveredett tegnap éjjel Kaposváron Hentaller Lajos, volt országgyűlési
képviselő, az ismert politikus. Az előrehaladott korú Hentallert és fiát megverték egy kávéházban, ugy, hogy komolyabb sérüléseket szenvedtek. A botrány részleteiről a következőket
jelenti ka%>osv(iri tudósítónk:
Hentaller Lajos volt ors?á vgyülési képviselő
tegnap éjjel tizenkét órakor nagyobb társasággal tért be a kaposvári Fiume-kávéházba,
ahol mulatni akartak. A kávéház terraszán
Szlovák Tibor együtt ült Réti Andorral, aki a
kávéházba jövő társaságra valami megjegyzést
tett, amit egy harmadik férfi a Hentallerral
jövő társaság egyik tagjának visszamondott.
Réti Andort az illető nyomban kérdőre vonta,
mire Réti kijelentette, hogy ő a biztosítási hivatalnokokra általánosságban tette a megjegyzését és ezt sem személyeskedő szándékkal.
Ezzel az ügy el is intéződött.
Szlovák és Réti most beültek a kávéházba,
de csakhamar Hentaller asztalától valaki azt
kiáltotta feléjük, hogy hagyják el a helyiséget.
De mert ezt megtenni nem akarták, Hentaller
Lajos Zsóry Gusztáv biztosítási tisztviselővel
odament Szlovák Tibor asztalához. Hentaller
vitába bocsiíjtkozott Szlovákkal és Rétivel,
majd tettleges inzultussal fenyegette meg őket,
amit hamarosan be is váltott. Az inzultus nagy
föltűnést és megütközést keltett. A megbántott Szlovák azonban csak ennyit mondott:
— Magát nem ütöm vissza, mert maga egy
hetven éves öreg ember.
Az inzultus után Szlovák és Réti eltávoztak
a kávéházból, de közben valaki értesítette az
esetről a hatalmas erejéről hires Szlovák Józsefet, hogy a bátyját megbántották s hogy
a bántalmazó a Fiume-kávéházban mulat egy
nagy társasággal. Szlovák Józsefet álmából verték föl ezzel a hirrel, aki erre felöltözködött
ós sietett a Fiume-kávéházba. Szlovák József
az izgalomtól sápadtan állt meg a mulatozó
társaság előtt és a legelső férfit, akivel szembe
került, megkérdezte, liogy ki volt közülök az,
aki a bátyját megbántotta. Az illető nem felelt,
mire Szlovák József egy másik férfit szólított föl,
mondaná meg neki, ki volt az, aki a bátyját inzultálta. A válasz erre az volt, hogy Hentaller Lajos
volt a bántalmazó, aki ott benh mulat a szeparéban. Szlovák József berontott a különterembe és rávetette magát Hentaller Lajosra,
akit a fiával együtt ugy a falhoz vágott, hogy
azok mozdulni sem tudtak. Elkeseredett ökölcsapások sújtottak le irtózatos erővel, nem
nézve azt, hogy kit találnak. Hentaller társasága ártalmatlanná igyekezett tenni Szlovák
Józsefet, de ez nem sikerült, mert a kávéház
összes közönsége betódult a különszobába, ahol
rettenes dulakodás fejlődött ki.
Zsóry Gusztáv biztosítási hivatalnok egy hatalmas tőrös-bottal akart lesújtani Szlovákra,
de ez az ütést fölfogta, majd kicsavarta kezéből a botot és oly hatalmas ütést mért Zsóry
fejére, hogy az szédülve támolygott odébb.
Szlovák erre dühvel ütött szét maga körül a
bottal.
Leírhatatlan zűrzavar támadt erre. Öklök
szorultak össze, a levegőben botok sújtottak le
vad elkeseredéssel.
A dulakodást nyolc rendőr alig tudta meggátolni. Amíg benn dult a háború, azalatt a
kávéház előtt közel száz főre rugó tömeg verődött össze, amely meg akarta rohanni Hentaller Lajos társaságát. Ezt azonban a rendőrség közbelépése megakadályozta. A fölháborltó
botrányról ma városszerte rémesen kiszínezett
részletek kerültek forgalomba. Azt beszélték,
hogy Hentaller Lajost ós fiát súlyos sérülésekkel szállították el ma reggel Kaposvárról. A
kínos ügynek egyébként a bíróság előtt lesz
folytatása.
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Hentaller nyilatkozata.
A kaposvári ,kaland" dolgában Hentaller
Lajos is megszólalt ma, A skandalumról ezeket
mondotta egy hirlapirónak :
— Fölfujt kaposvári tudósitások mentek szét
arról a kellemetlen incidensről, amelyben ott részem volt. Az igazság megállapítása végett kijelentem, hogy amikor vezértitkárommal és osztályfőnökömmel Kaposvárott jártam, pgy engem inzultáló embert kétszer arculütöttem. Inzultusokat sohase tűrtem, most is csak magam iránt
való kötelességemet teljesítettem, amikor a
rendelkezésemre álló módon vettem elégtételt
az engem ért megtámadtatásért. „Felem"
nyomban hazament és egy atlétát küldött hozzám néhány barátjával. Nem igaz, hogy ezt
a dijbirkózót megvertük, csak lefogtuk. Ehez
pedig joga van minden olyan embernek, aki
abba a helyzetbe kerül, aminőben mi akkor
voltunk.

Százezrek temették
a Molnár-gyerekeket.

953
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plébános mondott rövid, megható búcsúztató-beszédet, majd a kis koporsókat a kocsikra helyezték. Molnárné az első kocsiba ült, amely
a csecsemőjét vitte. Húszezer síró ember követte a halottaskocsikat végig a József-köruton. A Baross-utcai templom előtt megállt a
menet. Horváth Kálmán dr lelkész újra beszentelte a halottakat. A gyászoló tömeg aztán elkísérte a koporsókat egészen Kőbánya
határáig. De még a rákoskeresztúri temetőben
is ezren meg ezren voltak s megvárták, mig
az utolsó rög ráborult a Molnár-gyerekekre,
így temette el Budapest sötét sorsának tragikus végű, ifjú halottait.

Budapest veszedelme.
— Skárlát és tífusz. —

(Saját
tudósítónktól.)
Halálos járványfészekké vált a magyar főváros. Minden orvosi
intézkedés és hatósági felügyelet ellenére is
rohamosan pusztít és terjed a tífusz és csak
(Saját tudósítónktól,)
Sirt egész Budapest ma derült ki, hogy a tífuszon kívül még
és megrendülve gyászolt — így temették egy rémesebb, borzalmasabb, pusztitóbb töel ma délután három órakor a kőbányai megbetegség is szedi napról-napra áldozacsaládirtás öt apró, ártatlan áldozatát, Mol- tait : a skárlát. Tífuszjárványról beszélt csak
nár József postaszolga gyermekeit. Ennél idáig a rémhir ós tífuszinegbetegedésről
meghatóbb, iszonyúbb kínoktól áthatott te- számolt be napról-napra a statisztika. Pedig
metési-menet alig vonult még a Rákos felé. a tífusz pusztítása szinte elenyésző ahoz
A nyomor véres tetemeinek öt kicsiny képest, amilyen dühöngő erővel lépett föl
koporsóját tízezrek vették • körül, de há- a fővárosban a skárlát. Annyi a skárlátos
rom és négy óra közt a főváros valamennyi beteg, hogy a Szent László-kórház
pavülonnépe, sok százezer szenvedő odagondolt a jaiban már meg se férnek. Uj és uj barakmorgue udvarára, amely körül hiábavaló kokat építenek a számukra és ezek a
fohászok vihara szállt az ég felé és patak- barakkok egyik napról a másikra nőnek ki
ként omlott a köny. Idegenek, gazdagok a földből. De mintha ez a két gyilkos elés szegények egyaránt búcsúztatták fuldokló, lenség nem volna elég, jön a harmadik is :
vörösszemü meghatottsággal, sápadt két- a kolera. Orvosoktól tudtuk meg, akik a
ségbeeséssel az élet öt elesettjét, kiket saját járványkórházakban
vannak
alkalmazva,
szülőapjuk kiirtott. Molnár, a boldogtalan hogy a tífuszon kívül még a
skárlát-járvány
gyermekgyilkos ezalatt öngyilkossági kísér- is "pusziit. Es hogy el vannak készülve a
letet követett el a börtön kórházában, de kolera, félelmetes látogatására, mert Oroszészrevették és tettét megakadályozták. A ország nyugati részén dühöngő erővel létemetési szertartásról részletes tudósításunk pett föl ez a fekete rémség. Ha nem leszitt következik:
nek résen a határon, egy-kettőre itt lehet a
Délután három órakor kezdődött a gyászos harmadik ellenség és ezzel a hármas támaaktus a Szvetenay-utcában levő törvényszéki dással szemben aztán tehetetlen lesz ez a
orvostani boncolóíntézet udvarán. Az Üllői-ut- kiéhezett, elcsüggedt és közegészségügyi
tól kezdve a Stefánia-utig rengeteg ember lepte szervezetében gyenge és elmaradt ország.
el a gyalogjárót s akkora tömeg hullámzott a
(A tífusz.)
morgue körül, hogy a rendőrség kénytelen volt
A
járványos
betegségek
legszomorúbb
hírelzárni a Szvetenay-utcát. Egyes helyeken vavivői,
a
fertőtlenítő
kocsik,
minden
órában
látlósággal életveszélyes volt a tolongás. Száz meg
hatók,
amint
keresztülvágtatnak
a
főváros
száz munkásasszony igyekezett a boncoló-intézet felé, kezükben virágbokrétákat
tartottak, utcáin.
A VII. kerületben igen nagy riadalmat okozbe akarva boritaní azokkal a Molnár-gyerekek
ravatalát. Húszezer főnyire szaporodott lassan- nak a fertőtlenítő kocsik, amelyek a tifuszbekint a közönség s emiatt a rendőrség a tegek lakásai előtt megállnak. Az utcánjárók
morgue udvarát is kordonnal vette körül. Nem szorongva megkérdezik az intézet embereit,
bocsátottak oda mást, csak a főposta alkal- ujabb tifuszeset-e, de kocsis és fertőtlenítő emmazottainak küldöttségét, akik Soös Lajos berek, valószínűleg felsőbb utasításra, mindig
titkár vezetésével jelentek meg. A postások más betegséget mondanak. Kanyarót, vagy difkülönben körlevelekben kérték meg a fiók- teritiszt. Az utca népét és a házbelieket ez
posták főnökeit, hogy a temetés idejére en- nem nyugtatja meg. Egymásra néznek. Ebből a
gedélyezzenek munkaszünetet és ez meg is pillantásból kiolvasható, hogy nagyon jól tudják, ujabb tifusz-esetről van szó. Az uj megbetörtént.
A boncoló-intézet előtt két nagyobb gyász- tegedésekről a VII. kerületre huszonkét eset
kocsi és egy kisebb gyászkocsi állt. Ez a esik és így a tífusz itt fertőz a leginkább.
Az élelmiszereket rendkívül pontossággal ellennyolchónapos Molnár-gyermek számára. Benn
az udvaron széles vasrácscsal körülvéve állí- őrzik mostan. A központi városház második emetották föl a ravatalt. Öt nyitott koporsóban letén van a főváros vegyészeti és élelmiszerfeküdt a kiirtott család. A ravatal szélén a vizsgáló intézete, ahol a romlott és hamisított
nagyobb gyermekek, középen pedig a legkisebb. élelmicikkeket vegyi uton megvizsgálják és
A leányoknak mirtuszkoszoruk a homlokuk róla szakvéleményt mondanak. Ezen intézetkörül. A kis holttesteken egyébként alig lát- nek szolgáltatják be napról-napra a vásárcsarszik elváltozás. Fejük mellükre hanyatlott, fe- nokok és piacok, valamint a vámsorompóknál
működő ellenőrző közegek a környékről behohér, kerek az arcuk.
A meghatottság leírhatatlan, mikor Molnárné, zott, vagy itt a fővárosban előállított és gyaa i anya, sikoltozva, őrjöngve leborul a ravatal núsnak talált élelmiszereket. Az ellenőrzés és
mellé. Még az őrtálló rendörök szeméből is ki- a vizsgálat folytonos, állandóan sok munkát ad,
csordul a köny. Molnárné nem tud már sirni, mert a hamisított, romlott és az egészségre
kifogytak a könyei. Rángatódzik félőrülten, zihál ártalmas anyagok forgalombahozatala nemhogy
a melle. És szörnyűséges, mikor kitör belőle a csökkenne, de egyre szaporodik és különösen
járványok, fertőző betegségek idején van szükkétségbeesett kiáltás :
— Édes csöpp kis szivecském, Jolánkám! ség az intézet megfeszített munkájára.
Hát te is itt vagy !
A piacokon az ellenőrzést a vásárfelügyelő
A temetési szertartás a postások dalárdájá- gyakorolja. Minden kerületben a kiterjedéshez
nak gyászénekével kezdődött. Azután Sípos képest egy-két, esetleg három vásárfelügyelő

van, ők vizsgálják meg az összes piacra kerülő
élelmicikkeket mikroskopice, vagyis csak külső
sajátságaik tekintetében és amennyiben hamisított vagy romlott voltára gyanú merül föl;
lepecsételik és beküldik az élelmiszervizsgálóintézetnek. Természetes, hogy vannak cikkek,
amelyek külsőleg semmi gyanúsat nem árulnak
el s ezért halálosan veszedelmes lehet az elfogyasztásuk; ezeket csak chémiai vizsgálattal
lehet felismerni. A vásárcsarnokokban ezért a
felügyelők mellett egy-egy chémikus is van,
akit az élelmiszervizsgáló-állomás küld ki az
ellenőrzés gyorsabb lebonyolítása érdekében s
aki mindenesetre behatóbban teljesiti a vizsgálatot, mint a felügyelő. De az ő munkáját is
ellenőrzi a központi intézet, mert csak ez van
jogosítva arra, hogy törvényes elbírálás alapját képező szakvéleményt bocsásson ki.
A vizsgálat olyformán történik, hogy a felügyelő
végigjárja a piacot, minden árusnál végigvizsgálja az élelmiszereket s ahol hamisított, romlott vagy mérges portékát talál, abból egy részt
lefoglal a vegyi vizsgálat céljaira. Járványos
betegség esetében — így történik ez most is
— a kerületi tisztiorvos segít neki ebben a
munkában.
Az ellenőrzésnek ez a módja nem elégiti ki
egy hatalmas főváros közegészségügyi követelményeit. Egy-két vásárfelügyelő vagy tiszti
orvos szórványos vizsgálódása hogyan képes
rendet teremteni egy nagy vásárcsarnokban
vagy piacon, amely tele van a legszemérmetlenebb módon hamisított ós mérgezett eledelekkel. A tejnél még hagyján, mert a felügyelő
a zsebében hordott fajsulymérővel, bár elég
felületes pontossággal, meg tudja állapítani, hogy
hamisított-e vagy sem, de csak nagyon hozzávetőlegesen, mert a hamisításnak furfangosabb
módjait csak vegyi analízis utján lehet megállapítani. Állandó bizottságokat kell ott tartani, akik könyörtelenül a törvény kezére juttatják a méregkeverő árusokat.
A legtöbb hamisítás a tej- és tejtermékeknél
fordult elő. Az utóbbi hónapokban például a
megvizsgált tejeknek majdnem ötven százaléka
hamisított volt.
(A

skárlát.)

Az üllői-uti Szent László-kórházban mar
hosszú idő óta ápolnak skárlátbetegeket. A
legnagyobb titokban maradt volna a borzalmas járvány, ha egy ujságiró nem tesz látogatást a Szent László-kórházban. Az ujságiró
a következőkben számol be a kórházban
tapasztaltakról:
(Látogatás

a

kórházban.)

A kapu zárva van, becsöngetünk és kérdező»ködésünkre azzal nyugtatnak meg, hogy Müller
Kálmán báró, a balparti kórházak főorvosa ezidő
szerint egyáltalán nincs Pesten, Gerlóczy Zsigmondnak, a járványkórházak főorvosának látogatási ideje pedig bizonytalan. Kihez forduljunk információért? Szerencsére arrajön a
kórház egyik fiatal orvosa, aki épen a tifuszosok körül buzgólkodik, hozzá fordulunk fölvilágositásokért.
Eleintén húzódozik, de aztán beszél.
— Nem is a tífusz a nagyobbik baj, — kezdi
az orvos — hanem a skárlát. Máskor is, különösen nyáron, szórványosan föl szokott lépni
ez a két betegség, az idén azonban járványos
mind a kettő. És különösen a skárlát az, ami
megvádolja a főváros lelkiismeretét, mert ez a
járvány régóta lappang és még se tudták elejét venni, megakadályozni a kitörését. Most
aztán elemi erővel szakad ránk ez is, a tífusz is.
— Itt minálunk, a Szent László-kórházban
csak a női betegeket fogadják be. Ezidő szerint
hetvenhat tífuszos betegünk van; tegnap még
csak hetven volt, mára azonban hat ujat szállítottak be. Van a kórházban most összesen
négyszázharminc
beteg, ebből hetvenhat a
tífuszos. Máskor ilyenkor nyáron van rendszerint százötven betegünk, makszimum kétszáz.
Ha a négyszázharmincból levonjuk a máskori
létszámot és levonjuk a tífusz-betegeink szá-

6
mát, tehát százötven meg hetvenhat, kiderül,
hogy a skárlátcsaink száma száznégy. És ha a
hetvenhat tífuszos beteg már járványra vall,
képzelheti, mennyivel erősebb lehet a skárlátjárvány, amikor a hetvenhat tífuszossal szembem száznégy a skárlátos.
— A tífuszjárvány nem csökken, — folytatja
az orvos, mialatt ott járkálunk vele a barakkok
között és a platánok alján. — Dehogy csökken,
sőt egyre szaporodik a megbetegedések száma,
Hogy a magánlakásokon hány tifuszbeteget
ápolnak, arról sejtelmünk nincs. De a kórházak
el vannak készülve mindenre. A Szent Istvánkórházat már kiürítették, csak a tifuszosokat
tartották ott és a többi beteg eltávolítására
azért volt szükség, hogy maradjon hely a tifuszosoknak.
— Itt minálunk két pavillon van a tífuszosok
számára, egyben-egyben hatvan beteg számára
van helyünk. A skárlátosok pavilloDjait azonban már üríteni kezdjük, hogy oda is tifuszosokat helyezzünk el. Azért építik itt ezeket az
uj pavilionokat. Egy-két napon belül az lesz a
helyzet, hogy ujabb száz tífuszos beteg számára lesz helyünk.
— De nemcsak a két járványkórházban van
tífuszos, A Ferenc József kereskedelmi kórházban eddig tizennégy tifuszost ápoltak, amióta
kiütött a járvány. Amit azért mondok el, mert
azt hiszik, hogy a járvány csak a nyomorgó
E
zegények között pusztít. A kereskedelmi kórházban kereskedőket és kereskedelmi alkalmazottakat ápolnak, akik pedig — ugy-e — még
sem tartoznak a legszegényebbek közé?

DÉLMAGYARQRSZAQ
belügyminisztérium mindenesetre a legnagyobb
figyelemmel kiséri a doigok fejlődését.
Arra a kérdésre, hogy mi történnék, ha
a járvány erősebben terjedne, F r a n k Ödön
igy válaszolt:
— Ebben az esetben arra törekednénk, hogy
az összes betegeket járvány-kórházban helyezzük el. Jólehet, nincs törvényes felhatalmazásunk arra, hogy a vagyonosabb betegeket, akiket
lakásukon szoktak ápolni, hivatalos hatalommal
a járványkórházba internáljuk, mégis mindent
elkövetnénk, hogy szép szóval, jóakaratú rábeszéléssel ezeket is a kórházban helyeztessük
el. így azután a járvány terjedését megakadályoznók. A terjedést különben azzal is meggátolni igyekszik a belügyminisztérium, hogy
utasította a tiszti főorvosi hivatalt az élelmiszerek szigorúbb ellenőrzésére. Ennélfogva a
tiszti főorvosi hivatal minden kerületben megbízott egy orvost, hogy az élelmiszerek ellenőrzését ellenőrizzék, vagyis igy az élelmiszerek kettős ellenőrzésével is reméljük, hogy a
járvány terjedésének elejét vesszük.
(A főváros

intézkedései.)

A központi városházán, a fővárosi tiszti orvosi hivatalban kissé optimisztikusan nézik a
fenyegető tifuszveszedelmet.
Magyarevits Mláden tiszti főorvos nincs Budapesten és ezért liplyettesét, Szalay Béla dr
tiszti orvost kereste föl egy hírlapíró, aki a következőket mondotta :
— Naponta pontosan beérkeznek a kórházakból a tífuszról szóló jelentések és mi
mindent elkövetünk, hogy a bétegség továbbterjedését meggátoljuk. A
járványkórház kibővítésének
eszméje újra
aktuálissá
lett a mostani tifuszveszedelemből kifolyólag
és reméljük, hogy az eszme végre a megvalósulás stádiumába fog lépni.
Arra a kérdésre, hogy a tífuszjárvány esetleges elharapódzása esetére milyen intézkedéseket fog tenni a tiszti orvosi hivatal, , ezt a
választ kaptuk :
— Erről egyelőre nem időszerű beszélni.
Ha intézkedésekre lesz szükség, a tiszti orvosi hivatal tudni fogja a kötelességét.

— Hogy terjed-e a tífusz? Terjed, idebenn, a
kórházunkban is terjed. Egyik orvoskollégám is
megkapta. Idebenn ápoljuk.
— És még csak egyet: ilyen pusztító erővel
nem lépett föl még nálunk a tifusz soha. Rendszerint a tífusz a betegség későbbi stádiumában veszedelmes : a második, a harmadik héten. A mostani tifusz azonban mindjárt az első
héten öli a betegeinket, Megvagyunk rőkönyödve!
'
— Azt hiszem, — folytatja az Orvos — nem
annyira az élelmiszerhamisitók, vagy a viz az
okai a bajnak, hanem a bolgár kertészek, meg
azok a környékbeli földmivesek, akik főzelékkel látják el a várost. Ezek az emberek egyeBELPOLITIKAI HÍREK.
nesen megtakarításnak tekintik, ha a maguk i
akszkrementumaival trágyázhatják a földjeiketA munkapárt értekezlete.
És különösen a bolgár kertészek, akik amúgy
is piszokban élnek és akiknek takarékoskodása
A nemzeti munkapárt ma este Perczel Dezső
már több a fukarságnál, azok, akik máskor is, elnöklésével népes értekezletet tartott, ameévközben a tífuszosok nagy kontingensét ad- lyen a kormány tagjai közül Lukács László,
ják. Ezeknek az embereknek váladékaiból ke- Hieronymi Károly és Hazai Samu miniszrülnek bele a bacíllusok a főzelékekbe és ha terek jelentek meg. Az értekezlet köszönetet
miniszterelnök
stthon meg is mossák az emberek, mit ér az ? szavazott Khuen-Héderváry
A káposzta torzsáját, a kelkáposztáét, a kala- a képviselőházban ma elmondott kiváló beszédeért. Perczel elnök megköszönte a párttagokfábéét megeszik nyersen is és javarészt innen nak, hogy a fölirati vita során oly nagyszámsred a fertőzés.
ban látogatták a Ház üléseit. Azután a kép— A tejet forralva iszszák az emberek, de az viselőház legközelebbi munkarendjét állapíilyen torzsákat, gyümölcsöket nyersen. A ker- tották meg, Az indemnitásról szóló törvénytészeket, a környékbeli parasztokat kell tisz- javaslatot. Hegedűs Loránd terjesztette elő, Elfogadták. Pap Géza a népszámlálásról és a
taságra tanítani és akkor aztán szabadulhatunk román kereskedelmi szerződés becikkelyeiz effajta veszedelmektől.
zéséről szóló törvényjavaslatot,
Solymossy
Géza báró az ujoncjavaslatot,
Wickenhurg
(Intézkedett
a
belügyminisztérium.)
Márk a statisztikai hivatal ez évi működéEgy ujságiró rna délelőtt beszélt a belügy- séről szóló jelentést, végül Hegedűs Lóránt
minisztériumban Frank Ödön közegészség- a legeltetési tilalomról szóló törvényjavasügyi - főfelügyelővel, aki a következőket latot mutatta be. Más tárgya az értekezletnek nem lévén, az elnök azt berekeszmondta:
— Épen ebben a pillanatban kaptam meg a tette.
tiszti főorvosi hivatal jelentését a tífuszjárványról. A jelentés szerint, amely e hó 19-ig
terjed ki, az első kerületben négy, a második
harmadik, negyedik, ötödik kerületben semmi
a hatodikban három, a hetedikben négy, a.
nyolcadikban egy, a kilencedikben egy tífuszmegbetegedés történt. A tizedik kerületben
egy sem. 19-én meghalt egy beteg. A beteglétszám tehát ma tizenhárom. Ennek alapján
azt mondhatjuk, hogy a tífuszjárvány talán
stagnál egy kissé és nem terjed azzal az
ntenzivitással, mint pár nappal ezelőtt. A

A miniszterelnök u t a z á s a . A Magyar Tudósító jelenti : Héderváry Károly gróf Ischlbe
csakis a fölirati vita letárgyalása és a szavazás megtörténte után utazik. Amennyiben ez
ma be nem következnék, a miniszterelnök a
holnapi ülésen is résztvesz. — A Politikai Értesítő ezt jelenti : Héderváry Károly gróf miniszterelnök ma délután az öt óra tizenöt
perckor induló gyorsvonattal a nyugati pályaudvarról Bécsbe utazik, ahonnan még az
est folyamán
Ischlbe megy,
hogy őfel- f
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sége a király előtt pénteken délelőtt magánkihallgatáson jelenjen meg. A miniszterelnök
kíséretében utazik Klein Ödön osztálytanácsos,
a sajtóiroda főnöke is. A miniszterelnök jelentést fog tenni őfelségének a Ház tárgyalásainak menetéről, valamint a horvát bán lemondásáról is. A miniszterelnök a király személye körüli miniszteri tárca, a nagyváradi püspökség és a fiumei kormányzói állás betöltése
ügyében is előterjesztést fog tenni. A miniszterelnök ischl-i tartózkodását igen rövidre
szabta, amennyiben még holnap vissza szándékozik térni, hogy a szombati képviselőházi
ülésen már jelen lehessen. — Hazai Samu honvédelmi miniszter a resszortjába tartozó ügyek elintézése végett Bécsbe utazott. Serényi Béla
gróf földmivelésügyi miniszter vasárnap utazik
Miskolcra, hogy köszönetet mondjon nyilvános gyűlésben választóinak a bizalmukért. Az a
gyűlés jelöli mindjárt munkapárti programmal
Görgei üzletvezetőt. Serényi vasárnap éjjel
utazik vissza Budapestre.

A d e l e g á c i ó k . Az őszig elintéződnek a
magyar politika függő ügyei és már a delegációk összehívásáról kell gondoskodni. Azéddigi tervek szerint a delegációk októberben tartják üléseiket.
A b á n Z á g r á b b a n . Zágrábból jelentik: Az
a jelentés, hogy Tomasich Miklós dr bán Ischlbe
és onnan Bécsbe megy, valótlan. A bán nem
utazik el Ischlbe. Ép cly téves egyes lapoknak
azon jelentése, hogy Tomasicb bán Budapestről
egyenesen birtokára ment, hogy ott megvárja
a korona döntését. A bán hétfőn reggel Zágrábba érkezett és folytatja az ügyek vezetését.
A miskolci m a n d á t u m . Miskolcról jelentik:
A képviselőház elnökségének átirata a Serényi.
gróf lemondása folytán szükségessé vált uj választás kiírására ma érkezett le. Miskolc város
központi választmányához, mely szombaton
délután fogja megállapítani az uj választás határnapját. A miskolci munkapárt egyhangúlag
Görgey László üzletvezetőnek ajánlotta fel a
jelöltséget, aki azt elfogadta és vasárnap dél-,
előtt tartja programbeszédét. Ugyanaznap este
ezer terítékű bankett lesz, melyre lejön Serényi Béla gróf miniszter ís, hogy — mint a
pártvezetőséggel közölte — személyesen köszönje meg a választóknak iránta tanúsított bizalmát, megnyugtassa a lemondása miatt háborgó
kedélyeket és agitáljon Görgey megválasztása
érdekében.
Az alelnökök fizetése. A munkapárt körében megállapodás történt, hogy az alelnököknek a Ház által tiszteletdíjat szavaztatnak
meg, A Ház gazdasági bizottsága legutóbbi
ülésén már el is határozta, hogy a Ház elé
indítványt terjeszt az alelnöki tiszteletdijaknak
tizenkétezer koronában való megállapítása iránt,
Az indítványt, illetve a gazdasági bizottság
határozatáról a jelentést Bujanovich Gyula előadó tegnap be is terjesztette a Házhoz, mert
a munkapárt azt tervezi, hogy ezt még a szünet előtt elintézheti a Ház. Az ellenzéki pártok ez ellen olyan ellentállást fejtenek ki,
amely a szünet kezdetét több nappal hátrább
tolja.
Richter sikere. Richter János országgyűlési
képviselőnek a fölirati vita során mondott beszéde, amelyben különösen a következetlen és
jelszavas néppárti politikát ostorozta, nagy föltűnést és egyben örömet keltett Alsókubinban.
Az alsókubini munkapárt ma elhatározta, hogy
Richtert képviselőházi sikere alkalmából üdvözölni fogja.
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Maróczy visszavonulása.
— Mann tanár nyilatkozata. —

D É L MAGYAR O R S ZAO
kán találkoztak. Ekkor körülbelül meg is
szűnt Maróczy szegedi lenni, mert csak nagyritkán jár haza látogatóba.

(Saját tudósítónktól.) Mai számunkban részletesen megemlékeztünk arról a nemzeti szégyenről, amelyet a koalíciós kormány Maróczy
Gézának, a szegedi származású világhírű sakk- I
bajnoknak mellőzésével fölidézett. A néhány
Huszonöt* év előtt.
nap előtt kezdődött hamburgi nemzetközi sakkversenyen már nem vesz részt Maróczy mes1885 julius 22.
ter, mert, amint kijelentette, végleg lemond a
- A drezdai magyarellenes tüntetés. sakkozásról. Az ok röviden az, hogy nem nyújMilyen gyönyörűen bátrak, elszántak, sovitottak neki alkalmat a szerény megélhetésre,
terveit semmibe sem vették, őt magát mel- niszták voltak még nem is olyan régen az
emberek és mennyire letompult ez a minden
lőzték.
Érdekesen nyilatkozott Maróczy visszavonu- diplomáciai fegyelmet áttörő soviniszta elszántlásáról apósa, csoloplai Mann Jakab dr, a sze- ság huszonöt esztendő alatt. Ma is elsősorban
gedi magyar királyi bábaképző igazgató-tanára- Németországra gondolunk, ha sovinizmusról
Mann tanár a következőket mondotta munka- esik szó, amely bár fölösleges, de szép nemzeti
vonás és épen ezért — a drezdai magyarelletársunknak :
nes tüntetésre emlékezve — nagy Vilmos or— Az utóbbi időben ritkán érintkeztem vőm"
mel, Maróczy Gézával s legújabb elhatározásé" szágára gondolunk, ahol már szintén csak befelé
ról is csak az újságokból értesültem. Mindamei" tombol a sovinizmus. Akkor még diadalmas
lett tisztán látom a nyilvánosságot igen, de a cselekedet volt keresztülharsogni Berlin vagy
családját épen nem váratlanul érő tettének in- Drezda utcáin magyargyalázó szavakat. Milyen
dokát. Maróczy azért vonult vissza, mert a
sakkból nem tudott megélni. A koalíciós kor- küzdelmes idő volt ez, 1885 julius 22-én, mikor
mány minden kérés dacára nem akarta meg- a Drezdába került magyar tornászok vérvöröfelelő állásba juttatni Maróczyt, akinél az utóbbi sen nyelték a sok keserűséget, a mellőzést,
évtizedekben kétségkívül kevés ember hozott: amelylyel az akkori német sovinizmus tört
több dicsőséget Magyarországra. Ez a rideg
tényállás. Elég szomorú dolog, hogy Magyar- ellenük.
A hatodik nemzetközi tornaünnepélyt renországon egy Maróczynak nem tudnak egy szinekurát nyújtani. Mostani viszonyai nem enge- dezték Drezdában és erre az alkalomra a
dik, hogy sakkversenyre menjen s így le kell Magyar Országos Tornaegylet néhány tagja is
mondania a sakkról, amelyre nem volt hivatottabb magyar ember nálánál. Rajongva csüngött elutazott Drezdába, ahova különben a rendezőa sakkon Maróczy, aki semmiféle áldozattól bizottság sziveshangu, udvarias meghívólevele
sem riadt vissza, hogy nemes szenvedélyének invitálta őket. Nagyon meglepődtek azonban a
hódolhasson. Előkelő protektora is volt a né- magyar fiuk, amikor Drezdába érve, a várt
hány év előtt elhunyt Károlyi Mihály gróf személyében, de ez sem tudott segíteni. Ester- barátságos fogadtatásnak nyomát sem látták.
házy gróf bevezette Maróczyt az alkotmány- Az összes nemzetek tornászait ünnepelve fopártba, ahol Andrássy gróf akkori belügymi- gadták, a magyarokat észre sem vették és
niszter figyelmébe ajánlotta őt. Eszterházy, aki szinte látható volt, hogy itt a magyarok tervbeMaróczytól tanult sakkozni, ugy vélt a mester
ügyén hathatósan segíteni, ha föllépteti őt — vett, előre előkészített inzultálásáról van szó.
A magyarok minduntalan a nekik vetett sérté'képviselőjelöltnek. Amint tudjuk, politikai szereplése is nagyon hamar véget ért.
sekbe botlottak bele s már el voltak készülve
a legkellemetlenebb botrányokra is. A soviniszta
— Már azon a ponton volt 1906-ban Maróczy, szászok sértő szándéka nyilvánvaló volt.
hogy külföldre megy. Amikor ugyanis az ameA feszültség végre a tornaünnepély után kö_
rikai körúton volt, egy amerikai vasúttársaság
hétszáz korona havi fizetéssel járó mérnöki ál- vetkező banketten kinos botrányban tört ki. A
lást ajánlott föl neki, azzal a kikötéssel, hogy magyarok.szónokát, Boc.kelb.exg. Ernőt,.nem enMaróczy Amerikában köteles maradni. Akkor gedték szóhoz jutni. Mikor a szónok fölállt, a
hallani sem akart erről Maróczy, de később
már majdnem rászánta magát. Bizonyos, hogy szászok lehurrogták, a teremben feltűzött kübárhol másutt jobban honorálták volna azt a lönféle nemzetbeli lobogók közül a magyar
dicsőséget, amelyet kiváló tudásával uj hazá- trikolórt bevonták, a magyarok ajándékait a
jának szerzett volna. De Maróczy annyira ra- teremből eltávolították s olyan magyargyalázó
gaszkodott hazájához, hogy minden verseny
alkalmával gondosan vigyázott arra is, hogy botrányt rendeztek, hogy a magyarok kényteaz ő származását ne — mint rendesen szok- lenek voltak kivonulni. A tüntetések azután
Drezda utcáin folytatódtak.
ták — Ausztriába tegyék.
A tüntetésnek számos párbaj lett a követ— Különösnek tetszik, de ugy van, — folytatta Mann tanár — hogy a kiváló magyar kezménye, de érthetetlen okból diplomáciai besakkbajnok dicsőségteljes működését, amely- avatkozásra nem került sor. Ez annál inkább
lyel annyi sikert hozott a magyar névnek,
legjobban honorálták — a szociálisták. Viszo- érthetetlen, mert utólag bebizonyosodott, hogy
nyainkrajellemző, hogy a „hazátlanok", a „vö- a tüntetés tervszerint készült. A versenyt
rösek" birodalmában, a budapesti munkásbiz- megelőző napon, a magyarok érkezése előtt, a
tositó pénztárnál tekintélyes jövedelemmel al- német Schulverein titkos gyűlést tartott s itt
kalmazták Maróczyt. Az egyik szocialista vezér beszélték meg a magyarellenes inzultusok részmég azt is kijelentette, hogy „Maróczy az lesz
náluk, ami akar". Ezt az elismerést meg is há- leteit.
A Schulverein azóta megszelidült. És — kár,
lálja Maróczy, aki a pénztárnak legszorgalmasabb, legambiciózusabb hivatalnoka.
hogy egy negyedszázad olyan hosszú idő — ma
Mann tanár nyilatkozata szintén azt mutatja, már nem tüntetünk sem mi, sem mások, ma
hogy a koalíciós kormány nagy hibát követett már nem bántunk senkit, ma már képmutatók
el, amikor Maróczyt semmibe véve, mel- vagyunk és bánja fene a sovinizmust, — megtanultunk diplomatának lenni.
lőzte.
A kiváló sakkbajnok diákéletéből érdekes
— ITf u d v a r i t a n á c s o s . A király dr Szentvisszaemlékezéseket mondott el Kertész Zsigmond dr szegedi ügyvéd, Maróczy volt iskola- iványi Ivánovics Iván, a Bácstorontálí ármentesitő társulat elnökének az udvari tanácsosi
társa. A szegedi gimnáziumnak mind a nyolc címet adományozta.
osstályát együtt járták. Maróczy már a gim— Vilmos c s á s z á r é s a c á r . Koppenhágánáziumban szenvedélyesen sakkozott és a ne- ból táviratozzák : Pétervári értésülések szegyedik osztálytól kezdve már csaknem napon- rint most már bizonyosnak tekinthető, hogy
ként együtt sakkozott Vértes Izsó nevü osz- Vilmos császár és Miklós cár augusztus hó fotálytársával, aki most Kalocsán ügyvéd. Érde- lyamán a finn vizeken találkozni fognak. A takes, hogy a hires mester, mint gimnáziumi nö- lálkozás helyének pontos megállapításáról most
vendék az osztály atlétája volt. Senki nem folynak a tárgyalások.
tudott társai közül vasrudakat, súlyzókat any— Ferenc Jőzseí-rend, A király dr Printz
nylszor fölemelni, mint épen ő. Érettségi után Ferencnek, Sopron szabad királyi város ' nyuelváltak Kertész s Maróczy s azóta csak rit- galmazott tanácsnokának, árvaszéki elnökének és
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helyettes polgármesterének a Ferenc József-rend
lovagkeresztjét adományozta.
— A pusztaszeri Árpád-ünnep. A szeri
pusztán az idei Árpád-ünnepet szeptember első
vasárnapján tartják meg. Az Árpád-egyesület
elnöksége ma beadványban kérte Szeged város
tanácsát, hogy a városi színházat augusztus
hetedikére engedje át. Az egyesület a szin.
házban műkedvelő előadást rendez, hogy annak
jövedelmét az ünnepség céljaira fordíthassa.
— Az egriek Zichy J á n o s grófhoz. Az
egri nemzeti munkapárt abból az alkalomból,
hogy az országos párt végrehajtó-bizottságának határozata szerint Zichy János gróf az
egri mandátumát tartja meg, üdvözölte a kultuszminisztert. Az üdvözlő irás igy hangzik :
Nagyméltóságú gróf, Miniszter TJr !
Kegyelmes Urunk!
Mélyen tisztelt Országgyűlési Képviselőnk!
Legteljesebb örömmel, hazafias megnyugvással volt szerencsénk az országgyűlés tegnapi
üléséből értesülni arról, hogy mint országgyűlési képviselő, az egri választói kerület bizalmából származó megbízást méltóztatott elfogadni.
Amily aggodalommal néztünk ebben a tekintetben Nagyméltóságod elhatározása elé, anynyira megkönnyebbült leikünk és felmagasult
büszkeségünk arra a tudatra, hogy a sok kétségek után most már teljes bizonyossággal vallhatjuk Nagyméltóságodat a mi országgyűlési
képviselőnknek. Lelkünk
mélyéből fakadó
köszönetet mondunk ezért Nagyméltóságodnak és esedezünk, hogy választókerületünket nagybecsű jóindulatában továbbra is megtartani méltóztassék.
Hazafias működésére, isten áldását kérve,
magunkat őszinte bizalommal helyezzük Nagyméltóságod bölcs vezetése alá és legmélyebb
tisztelettel maradunk Nagyméltóságod hűséges
választói és alázatos szolgái: az Egri Nemzeti
Munkapárt.
— H a l á l o z á s . Olasz István dr, volt németbogsáni királyi közjegyző, e hó tizenhetedikén
ötvenkét éves korában meghalt. Tegnapelőtt
temették el Ágyán, nagy részvét mellett.
— A hetedik hadtest gyakorlatai. A
temesvári császári és királyi hetedik hadtest
idei fegyvergyakorlatai kisebb méretűek lesznek és már szeptember hó 6-án és 7-én a
Lúgos, Románbogsán és Nagyzorlenc közt tartandó zárógyakorlatokkal érnek véget. Ezeken
a zárógyakorlatokon azonban nem vesznek
részt a hadtest összes csapatai, csupán a
temesvári harmincnegyedik gyaloghadosztály és
a szegedi második honvédkerület ezredei. A
nagyváradi tizenhetedik gyaloghadosztály Belényes, Riény és Stej közt fog gyakorlatozni
augusztus 31-től szeptember 7-ig. A tartalékosokat két turnusban hívják be a fegyvergyakorlatokra. Az első turnust augusztus
16-tól 25-ig, a második turnust augusztus 26-tól
szeptember 7-ig tartják benn. A Szegeden
állomásozó negyvenhatodik és az Aradon állomásozó harmincharmadik gyalogezredek augusztus 21-én hagyják el állomáshelyeiket és mint
harmincnegyedik gyalogdandár, augusztus 30-ig
gyakorlatoznak Borossebes és Buttyin környé-*
kén. A Szegeden állomásozó ötödik honvéd"
gyalogezred augusztus 24-től 28-ig Temesrékás, Aga és Bethlenháza környékén tart
ezredgyakorlatokat.
— A szeged—dorozsmai villamosvasút.
Az a terv, hogy Szeged városa a szomszédos
Dorozsmával villamosvasúti összeköttetést kapjon, nemsokára megvalósul. Lázár György dr
polgármester augusztus másodikára előértekezletre hivta össze a szegedi és a dorozsmai érdekeltséget, valamint az épitő szegedi villára osvasut-társaság képviselőit.
— H a r m a d i k kSzjegyzőség Szegeden.
A hivatalos lap közli az igazságügyminiszter
rendeletét, melylyel a szegedi járásbíróság területére egy harmadik közjegyzőséget létesített. A rendelet október elsején lép hatályba.
— A szegedi fosorozás. A honvédelemügyi
miniszter ismételten küldött rendeletet Szegedre, meghagyva, hogy a város készüljön az
idei fősorozásra. A város katonai ügyosztálya
már a kora tavaszszal megejtette az előkészületeket a sorozásra s igy a honvödminiszter
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rendeletei egyelőre nem eredményeztek munkálatokat. J5tt azonban közben egy bizalmas
rendelet Is, mely a szegedi fősorozást augusztus nyolcadikára tűzte ki. Ennélfogva a szegedi
katonai ügyosztály már vagy kétezer hadköteles részére készítette el a sorozásra való meghívót, de a behívó jegyek a fiókban maradnak,
mert hiszen nyilvánvaló, hogy augusztus nyolcadlkán az újoncok megajánlására vonatkozó
javaslat nem kerülhet az országgyűlés elé. Ennélfogva a fősorozás jóval később lesz.
— A miniszterelnök a csendőröknek. A
nemrég lezajlott választásokon nem egyszer
véresen csapott volna össze a mesterségesen
fölzaklatott népszenvedély, ha a kirendelt
csendőrök nem a legnagyobb szigorúsággal és
tárgyilagossággal teljesitik kötelességeiket, A
választások után az országból a parlamentbe
terelődött át az ellenzéki pártoktól sokszor
bizony komolytalanná t e t t csaták szintere és
a miniszterelnök súlyos munkája közben sem
feledkezett meg azokról, akik a választások
idején annyi önfeláldozással teljesítették nehéz
munkájukat. Ma Khuen-Héderváry
miniszterelnök, mint belügyminiszter, leiratban köszönete!
fejezte ki a csendőrségnek a választások idején ij
teljesített szolgálatokért.
— B u z a Barna párbaja. Kassáról táviratozzák: Ma volt Gortvay Andor főszolgabíró és Búza.
Barna volt országgyűlési képviselő párbaja. A
segédek pisztolypárbajban állapodtak meg,
amely reggel négy órakor történt egy golyóváltással. Buza Barna lőtt, de nem talált.
Gortvay fegyvere csütörtököt mondott. A felek
nem békültek ki és nyomban a párbaj után
elutaztak Kassáról.
— S c h w a r t z — G ö r ö g o r s z á g ellen. Schwartz
Mór szabadkai kereskedő több mint 220,000
korona erejéig bepörölte a görög kormányt. A
pört Schwartz Mór képviseletében a budapesti
királyi törvényszék előtt indította meg Nagy
Dezső dr budapesti ügyvéd. Schwartz Mór kéri
55,000 korona letett óvadékának a kipótlását
és 165,512 korona kártérítést követel. A görög
kormány ugyanis megbízta Schwartzot, hogy
bácskai lovakat vásároljon a részére. Schwartz
teljesítette a megbízást, megvette a lovakat.
A kormány kiküldöttei hosszas vizsgálgatás
és huza-vona után megfelelőknek találták a
lóanyagot. Ámde a görög kormány ennek
dacára sem vette át a lovakat, ugy, hogy
Schwartz olcsóbb áron volt kénytelen eladni
azokat. Alperes
Görögországot
a pörben
Thaotokisz A. G. miniszterelnök képviseli. A
miniszterelnöknek nem igen nagy szerencséje
van, mert a pör eddigi állása szerint Görögországnak fizetnie kell, ami meglehetősen
szomorú dolog. Alighanem egy nagyobb váltót
kell eszkomptáltatnia, hogy a magyar lókereskedőt kifizethesse.
— Gyógyítás Ehrlich szérumával. Nagybecskerekröl jelentik : Ma az itteni közkórház» ban két beteget oltottak be Ehrlich szérumával. Sok orvos volt jelen a beoltásnál, amely
jól sikerült és fájdalom nélkül való volt. A beoltás után Iványi Mór dr, aki Ehrlichnél járt,
előadást tartott Ehrlich módszeréről. A beoltásokat a többi betegeken folytatják.
— Főszolgabíró nem lehet lapszerkesztő.
Szombathelyről jelentik: Tuboly Lajos sárvári
főszolgabíró julius elsején hetilapot indított
„Sárvári Járási Hírlap" cim alatt. Az újságnak
vasárnap már a harmadik száma jelent meg,
amidőn a vármegye alispánja a főszolgabíró
bejelentése révén tudomást szerezve arról, hogy
№ hivatalosnak nevezett lap felelős szerkesztőjeként Tuboly Lajos főszolgabíró szerepel, a főszolgabíró bejelentését nem vette tudomásul és
neki a lap szerkesztését nem engedte meg. Az
alispáni határozatnak az az indoka, hogy az
alispán a főszolgabiró hivatalos állásával a lapseerkesztést összeegyeztethetőnek nem találja, mert
a főszolgabiró hivatalos állásánál fogva a megrendelésekre vonatkozólag közegeire és a községekre kényszerítő nyomást gyakorolhat.
— A tudomány vértanúja. Heidelbergből
táviratozzák: Volt az itteni egyetem természettudományi fakultásának egy kiváló hallgatója, akinek jövőjéhez tanárai a legszebb re-
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ményeket fűzték. A jeles képzettségű ifjú —
Öder Róbertnek hívták — éjjel-nappal tanult.
Bezárkózott laboratóriumába és uítraviolett
kathód-sugarakkal kísérletezett. Nagy problémák tüzelték és hasztalan intették tanárui,
hogy vigyázzon, ezek az átható sugarak gyorsabban dúlják szét a szervezetet, sem mint
hinné. Még tegnapelőtt reggel kísérletein dolgozott Öder Róbert, estére ágyba dőlt. Az orvosi tudomány nem segíthetett rajta. Ma meghalt, és holnap temetik. Az egyetem tanácsa
elhatározta, hogy a sírnál doktorrá avatja a
tudomány vértanuját. Öder Róbert még csak
huszonnégyéves volt.
— L o v a g i a s ügyek. Az utóbbi napokban
támadt politikai lovagias ügyek közül csupán
a Justh—Montbach-ügyet
intézték el eddig, és
pedig békésen. Montbach segédei kijelentették,
hogy felük tárgyi vonatkozásban löntartja
nyilatkozatát, de Justh személyét sérteni nem
akarta,
Ezzel az ügyet befejezték. — A
Szmrocs&nyi—Szalavszky-ügyben
Szmrecsányi
György egyik megbízottja, Mezössy Béla, ma
lemondott megbízatásáról, mire Szmrecsányi
Tóth János volt államtitkárt nevezte meg
Förster Aurél mellé másik megbízottjául. Tóth
János a megbízás vállalása dolgában még nem
határozott, mivel az ügyet nem ismeri elésrgé.
— Az Erosdy—De'sj/-ügyben a segédek holnap
délután tárgyalnak.
— A f ő v á r o s n e g y e d m i l l i ó j a . A főváros
által az Aero-Klubnak felajánlott negyedmillió
korona sorsa még mindig bizonytalan. Ujabban
Friedrich István dr tanácsjegyző, az ügy referense, az aktákat áttette a tiszti ügyészséghez,
hogy adjon véleményt az összeg hováforditása
iránt. Tudvalevő dolog, hogy a negyedmilliót
többfelől megtámadták keresettel. Az ügyészség valószínűleg azt fogja véleményezni, hogy
a 250,000 koronát birói letétbe helyezzék.
— Meggyilkolt i g a z g a t ó . Nemyorkból táviratozzák : A Chicago-lndianopolis and Louisville vasúttársaság igazgató-elnökét tegnap éjjel meggyilkolták. Csak ma tudódott ki a gyilkosság. A vasutigazgató különc ember volt,
egyedül lakott messze a várostól, a nyaralónegyed egy elszigetelt villájában, cselédséget
nem tartott, csak egy nyugdíjas nyomorék
vasutas járt el hozzá takarítani. Ez vette észre
a gyilkosságot. A lakás egészen fel volt dúlva
és sok jel mutat arra, hogy a gyilkosok többen voltak.
— S z á z é v e s b n z a . Nagytapolcsányból táviratozzák : Egy ház lerombolása alkalmával a
munkások egy üregre akadtak, amelyben mintegy kétszáz métermázsa búzát találtak. A buza
a szakértők szerint mintegy száz év óta lehet
az üregben.
— H a l á l o s p á r b a j . Prágából jelentik : Vá.
rosszerte egyébről sem beszélnek ma, csak a
Narodni Listi mai szenzációs hiréről. A cikk
szól egy magyar huszárkapitányról, aki előkelő
nevü mágnás, ennek húgáról és egy tartalékos
hadnagyról, aki szerelmes volt az arisztokrata
hölgybe és emiatt bátyjával,ahuszárkapitánynyal
megverekedett életre-halálrci. Az eset Tarnopolban történt. Tegnap reggel ment végbe a párbaj. A segédek a legsúlyosabb föltételeket szabták: háromszoros golyóváltás husz lépésről, öt-öt
lépés avanszszal. Egyenesen gyilkos föltételek t
De igy kívánták maguk a felek, mert akiért
szembeálltak, a huszárkapitány
nővére volt. A
szereplő személyek neveit elhallgatja a prágai
újság és a cseh fővárosban feszült kíváncsisággal találgatják, hogy ki lehetett a magyar huszárkapitány, az előkelő nevü mágnás és ki a
fegyvergyakorlatra bevonult tartalékos hadnagy. Nehéz kitalálni, mert Tarnopol katonaváros, hemzseg benne a sokféle lovaskatonaság
minden ezredből. Azt újságolja a prágai lap, hogy
Tarnopol környékén, egy erdő tisztásán, tegnap
reggel vivták meg a párbajt az engesztelhetetlen ellenfelek. Segédeik becsületszóra fogadták,
hogy senkinek a világon nem árulnak el semmit. A párbajban a magyar mágnás
huszárkapitány elesett. De itt még nem végződik be
a kalandosan hangzó tarnopoli hir. Növeli az
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eset titokzatosságát, de még inkább valószínűtlenségét, hogy az élet-lialálharcot bizonyos
távolságból végignézte a huszárkapitány huga,
automobilon ülve. Az ifjú mágnáskisasszony
akiért bátyja szembenézett ellenfelének gyilkos
pisztolyával. És mikor a huszárkapitány golyótól találva, holtan rogyott össze, a leány
automobilon elrobogott.
— A n a g y k i z á r á s . Budapestről jelentik: A
vas- ós fémiparban még mindig nem állott
helyre a béke, bár remény van arra, hogy hamarosan bekövetkezik. A tárgyalások f o l y tonosan tartanak s meg is van mindkét
félen a hajlandóság a békekötésre. Csupán a rézmunkások fogadkozik ak, hogy a
küzdelmet nem hagyják abba, de látva azt,
hogy a rokonszakmák nem támogatják őket,
valószínűleg szintén abbahagyják az időszerűtlen mozgalmat. így a nagy kizárás aligha
fog bekövetkezni.
Este telefonálja tudósítónk, hogy a gyáriparosok és a vasmunkások között létrejött a
megállapodás. Hétfőn a munkások már dologba
is állanak,
— R o o s e v e l t k ö s z ö n e t e . A főváros törvényhatósági bizottsága tudvalevőleg elhatározta,
hogy Roosevelt Tivadar, az Egyesült-Államok
volt elnökének látogatása emlékre a polgármester üdvözlő beszédét éa Rooseveltnek a
válaszát jegyzőkönyvben megörökíti és egy
utcát nevez el a nevéről. Roosevelt a következő levélben köszönte meg a törvényhatósági
bizottság diszes jegyzökönyvét:
Kedves Polgármester Ur ! Ma kaptam meg a
nowyorki császári és királyi magyar és osztrák
főkonzulátus utján az Ön rendkívül szívélyes
levelét. Engedje meg, hogy az Ön utján juttassam a törvényhatósági bizottság tudomására,
hogy mennyire lekötelezve érzem magamat
mindazért, amit tettek. Mindig legkedvesebb
emlékeim között fogom őrizni látogatásomat
Budapesten és Magyarországon. Polgármester Ur
tudja, hogy én mily nagy bámulója vagyok a
magyar népnek. Maradtam teljes köszönettel
őszinte tisztelője: Theodore Roosevelt.
— V a s u t a s - s z t r á j k m i n d e n ü t t . Londonból
jelentik : Tegnap éjjel nem sikerült a vasutasok sztrájkját békésen elintézni, mert a sztrájkolok főfeltétele az elbocsátott váltóőr visszafogadása. A york-berwicki fővonalon a gyorsvonatok elég rendesen közlekednek, de a helyi
forgalom rendetlen és tehervonatok egyáltalában nem közlekednek. A sztrájkolok száma
6000—8000. — Newcastle on Tyneből jelentik :
A sztrájkoló munkások képviselői este tárgyaltak a vasúttársaságok képviselőivel, de eredmény nélkül. Mitlesboroughban a sztrájkolók
száma kétezerre növekedett. — Párisból jelentik : A hadügyminiszter az ötödik műszaki
ezredet utasította, hogy a vasúti sztrájk esetére utrakészen álljon. Az ezrednek Versaillesben
állomásozó századait már megbízták, hogy Seine
et Oise megye vasúti vonalait őrizze. Az államosított nyugati vasutak itteni alkalmazottai,
és munkásai gyűlést tartottak, hogy a sztrájk
ügyében állást foglaljanak. A szindikátus képviselője fölszólítja a vasutasokat, hogy türelemmel legyenek és nyugodtan várják meg a
sztrájkbizottság jelzését. A legfontosabb az,
hogy mindannyian egyszerre lépjenek sztrájkbaVégül határozati javaslatot fogadtak el, amely
erősen megfenyegeti a még ingadozó elemeket
és tartalmazza a sztrájkbizottság íölszólitását,
hogy az általános sztrájkot mielőbb proklamálják.
Az általános munkásszövetsóg sztrájkbizottsága ma este gyűlést hivott egybe, hogy a
vasutasok általános sztrájkjára vonatkozó kérdésekről tárgyaljon.
— Az a g g n ő z s a r o l ó i . Berlinből táviratozzák : Boppotból, a Keleti-tenger partjáról jelentik, hogy a rendőrség egy idősebb hölgy lakásán letartóztatott két veszedelmes zsarolót.
Nagyon elegánsan öltözött fiatalembereket, akik
vasárnap Boroszlóból érkeztek • ide. Kiderült,
hogy veszedelmes nemzetközi zsarolóbandának
a tagjai, amely főképen Berlinben, Boroszlóban
és Bécsben dolgozott, A zsarolók az idős hölgyet egy idő óta halálos fenyegetésekkel rémítgették és ugy a hatalmukban tartották, hogy
már tizenkétezer márkát préseltek ki belőle.
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— Schönebeckné Iér]e. Weber német írónak azelőtt nagyon kevés baja lehetett a nagy
nyilvánossággal. De miótafeleségül vette az allensteini tragédia-nőt, a Scliönebeckné örnagynét )
ikinek az urát Goeben százados, a szerető egy sötét
éjszaka saját házában lelőtte, azóta nagyon ekszpouált a helyzete és sokat kell elviselnie. A legutóbb
lezajlott és végleg abbamaradt aliensteini pör
alkalmából is sok támadás érte. Ma Berlinből
az a távirat érkezett, hogy Weber író, a Schöne.
beckné férje, becsületsértés miatt pört indított
a Wahrheit cimü lap ellen. Az érdekes pört
űagy kíváncsian várják.
— Á r v e r é s R u p p n á l . Budapestről jelentik:
Az Amerikába szökött Rupp Géza dr bútorait,
festményeit, szobrait, könyveit, az egész pazar
berendezésű Eötvös-téri lakást ma délután
kezdték árverezni a hitelezők, akiknek mindössze hétezer korona a követelésük. Sok műértő
jelent meg az első számú ház első emeletén,
különösen a lipótvárosi ügyvédek közül, de
összeverődtek az ismert árverési hiénák is. Nagyobb érdeklődés a képek iránt mutatkozott.
Legjobb áron Márk egyik festménye kelt el:
öt száz koronáért vették meg a kétezer koronás
festményt. Lotz, Fényes, Pálya képei is kapósak voltak. A hiénák egyáltalán nem jutottak
szóhoz, végül is dühösen eltávoztak. Antik bútorokért • és órákért, értékes könyvekórt a
vásznaknál aránylag jóval kevesebbet adtak. A
hitelezők azonban hozzájutnak a pénzükhöz.
— A Wekerle-—Kossuth-kormány panamái. A vádirat-ellen, amelyet a budapesti ügyészség Habár Mihály ellen A
Wekerle—Kossuthkormány panamái cimü füzete miatt a törvényszékhez beadott, Gál Jenő dr, Habár védője ma nyújtotta be a kifogásokat.
Elsősorban kifogásolja, hogy a támadás nem
az egyénenkint szereplő egyes miniszterek ellen
irányul, hanem a volt magyar királyi kormány
egésze ellen s igy a bűnvádi eljárás a törvény
érteimében csak a minisztertanács fölhatalmazására lett volna megindítható. E tekintetben
hivatkozik arra a minisztertanácsi jegyzőkönyvre, amely szerint az inkrimikált brosúra
az összkormányt sérti. Hivatkozik azonkívül a
képviselőház naplójára, amely szerint Wekerle
Sándor volt miniszterelnök a képviselőházban
kijelentette, hogy a kormány megsértése miatt
a minisztérium a biróságnál keres elégtételt.
Az az eljárás tehát, amelylyel az egységes brosúra ellen a szétdarabolás műveletéhez
folyamodtak, nem más, mint a törvényes
vád megkerülése, amelyet azonban legális biróság nem szankcionálhat. Hangoztatja
továbbá a beadvány, hogy Habár Mihály a
vádba tett közleményeknek nem szerzője. E
közlemények ugyanis Az Újság, a Népszava és
a Pesti Napló napilapokban előzetesen szó szerint megjelentek. Már pedig oly nyomtatványt,
amely miatt az elévülés határidején belül senki
Bajtópört nem indított, terjeszteni szabad. A
koalíciós kormány tagjai által indított sajtópereknek külön-külön való tárgyalása — úgymond a beadvány — lehetetlenség. Ki kell tehát mondani az ügyek egyesítését és egy Ítélettel való eldöntését.
— Útonállók az erdőben. Hajágos Szilveszter asztalossegédet, amikor tegnap este hazament a fővárosból Kispestre, az erdőben megtámadták és összeszurkálták. Halálos sérülésekkel került a Szent István-kórházba. Támadóit nem ismeri, azokkal előzőleg semmi összeszólalkozása nem volt, minden ok nélkül támadták meg.
— A levélhordó gyilkosa. Mátészalkáról
jelentik: Szilágyi András mátészalkai levélhordó gyilkosát a rendőrség ma elfogta. A
gyilkos Farkas Ferenc cigány, aki részegen
talált a levélhordóra és leütötte. Arra már
nem volt ideje, hogy a megölt levélhordót kirabolja. A gyilkos cigányt letartóztatták.
— GAz»l a villamos. Budapestről telefonálják: A Rákóczi-ut 73. számú ház előtt a villamos elgázolt egy ismeretlen asszonyt. Annyira
összeroncsolták a kerekek a szerencsétlen asz-
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szony fejét, hogy az agnoszkálása is nagyon
nehéz lesz emiatt. A járó-kelők azt mondják,
hogy az agyongázolt asszony vetette magát a
villamos elé öngyilkossági szándékkal.
— Ö n g y i l k o s s á g o k a f ő v á r o s b a n . Platti
Ernő huszonkétéves kereskedősegécl a Hűvösvölgyben forgópisztolylyal mellbelőtte magát.
Könnyű sérülést szenvedett. Lakására vitték.
— Arany József kőmivessegéd, Városmajor,
utca nyolcadik szám alatt levő lakásán kétszer
fejbe- és egyszer mellbelőtte magát. Életveszélyes sérülésekkel került az irgalmasok kórházába. — Hegedűs Imre huszonnégyéves napszámos, Újpesten, az Árpád-utca 40. szám alatt
levő kávéházban, nagy társaságban mulatottAmikor már jócskán felöntött a garatra, kiment
az utcára és ott revolverből önmagára lőtt. A
lövés után összeesett. A gróf Károlyi-kórházba
vitték, ahol sérülést nem találtak rajta, eszméletre hozták és elküldték.
— Az a n g o l k i r á l y civillistája. Az angol
parlament a kormány javaslatára bizottságot
alakított, amely az uj angol király civillistáját
lesz hivatva megállapítani. A bizottság határo.
zata, amely tizenháromezer font sterlinggel
emelte a civillistát, most került a parlament
elé. VII. Edvárd elhunyt király jövedelme öszszesen 621,000 font sterlingre rúgott évenként.
Ezt az összeget most 634,000 font sterlingre
kerekítették ki. Ebből 470,000 font a király
civillistájára esik. A civillistán kivül azonban a
koronauradalom jövedelme is, körülbelül 63,000
font sterling, az angol királyi pár rendelkezésére áll. Alexandra
özvegy királyné 70,000
font sterling évi járadékot kap a kormánytól, ugyanannyit állapítottak
meg
most
Mary királyné számára is arra az esetre, ha
özvegységre jutna. A megboldogult király három leánya összesen 18,000 font sterlinget kap
évenkint. A connaughti herceg 25,000 fontot.
A választmány azonkívül javasolta, hogy abban
az esetben, ha a trónörökös megnősülne, 10,000
font sterlinget biztosítanak évenkint a feleségének; ha a trónörökösné özvegységre jutna,
akkor civillistáját 30,000 fontra emeljék. A
király fiaira való tekintettel azt javasolja a
bizottság, hogy mihelyt nagykorúak lesznek,
egyenkint 10,000 font sterling évi járadékot
kapjanak, ha megnősülnek, tizenötezer fonttal
többet kapnak. A király leányai pedig egyenkint hatezer fontot kapnak, ha nagykorúak
lesznek. Az állampénztár magára vállalta még
Viktória királyné és Edvárd király alkalmazottjainak nyugdíját, ami körülbelül 18,000 font
sterlinget tesz ki egy évben. Az angol civillista
abban különbözik a többi uralkodó civillistájától, hogy teljesen tehermentes. Az angol királynak például nem kell a saját pénztárából színházat segíteni, mint a legtöbb uralkodónak, a
20,000 font pedig, amit az épületek rendbentartására állítottak be a civillistába, a valóságos
kiadásnak csak a tizedrészét teszi. Az 1910-iki
büdzsé szerint ugyanis 261,000 font sterlinget
szavaztak meg a királyi épületek és parkok gondozására, A muzeumok és képtárak föntartását
is a kormány vállalta magára s erre 332,000 font
sterlinget szavaz meg évenkint. A király utazásának, vagy fejedelmi vendégek költségét
szintén az állampénztár födözi. Az angol királyi ház összes jövedelme 780,000 font sterlinget tesz ki egy évben.
— L e t a r t ó z t a t o t t h i n d u i r ó . Londonból je"
lentik: A minap letartóztatták Savarkal fiatal
hindu irót és tudóst, akit azzal vádoltak, hogy
az angol uralom ellen konspirál. A Morea hajóra szállították és szigorú őrizettel Bombayba
akarták vinni, hogy ott Ítéletet üljenek
fölötte. Amikor a hajó Marseille közelébe ért,
Savarkal a szigorú őrizet ellenére a tengerbe
ugrott és órák hosszat úszva, elérte a francia
partot. Itt biztonságban érezte magát, de csalódott. Francia csendőrök, akiket már értesítettek a szökésről, letartóztatták és kiadták
az angol hajó legénységének.
— R a b l ó k a t o n a . Debrecenből jelentik, hogy
ott vakmerő rablást követett el tegnap Rosenberg Samu közkatona azért, hogy pénzhez jusson s a katonai szolgálat elöl Amerikába szök-
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hessen. Elrejtőzött Balog József hentesüzletében, feltörte a pénztárt s néhány száz koronányi tartalmát zsebrevágta. Távozás közben
elcsípte Balog s a két ember dulakodni kezdett.
A hentes földreteperte Rosenberget, aki, miután
bajonettel mellbeszarta Balogot, elmenekültAzonban félóra múlva már megtalálta a rendőrség. A hentes annyira megsajnálta a reszkető katonát, hogy visszavonta följelentését.
Azonban Rosenberget ennek ellenére letartóztatták és a katonai fogházba zárták.
— B o r z a l m a s családi dráma. Rómából
táviratozzák: Ferra di Falco-ban történt. Vinci
jómódú kereskedő már régebb ideje elváltán ól
nejétől s most ki akart vele békülni. Összeült
a családi tanács : az ifjú Vinciné, atyja, bátyja
ós a plébános. Este volt, Azalatt a kereskedő
odakünn ólálkodott. Sokáig tartott a tanácskozás. Egyszerre csak Vinci berohant a szobába, lecsavarta a villamos lángokat és vadul
lövöldözött. Majd a sötétben torkon ragadta
feleségét, de az asszony kiugrott az erkélyre,
átvetette magát és a kertbe menekült. Apósával hamar végzett az őrjöngő férj. Egy lövéssel halálra sebezte, aztán megölte sógorát és a
plébánost. Ezzel még nem érte be. Ő is az
erkélyen át a kertbe rohant. Az asszony nem
tudott előle menekülni, mert a kert ajtaja már
be volt zárva. Vinci agyonlőtte feleségét,
azután golyót röpített agyába,
— Gyilkos p a t i k u s . Ma értesítést kapott a
budapesti főkapitányság a lajosmizsei csendőrörstől, hogy Tettre Adolf gyógyszerész cselédjét
a gyógyszerész segédje tegnap halántékon lőtte
és megszökött, A szökevény 24—25 év körüli,
zömök testalkatú, kis fekete bajusza van. Fekete kalapot, szürke ruhát, sárga cipőt viselt
és nagy sárga bőrönddel ült föl a vonatra. Fölismerés esetén azonnal letartóztatandó.
— Pusztító v i h a r . Szatmárról táviratozzák:
Szatmár környékén tegnap nagy felhőszakadás
volt. A viz elmosta a szatmár—bikszádi vasút
töltését négy helyen és több fahidat elvitt. A
közlekedés szünetel.
— Öngyilkos p é n z t á r o s . Budapestről ielentik: Ma délelőtt a Rácfürdő 41. számú kabinjában agyonlőtte magát egy 45—50 év körüli
őszes körszakállu férfi. Semmiféle okmány nem
volt nála, csupán egy borítékot találtak zsebében, amely Bélaváry-Burchardt
Konrádnak,
a Pesti Hengermalom-Társaság elnökének volt
cimezve. A rendőrség megállapította, hogy az
öngyilkos Steiger Ödön, a Hengermalom pénztárosa, aki már harminc éve viseli állását. Az
igazgató nagyon becsületes embernek ismeri s
nem hiszi, hogy valami szabálytalanságot követett volna el.
— Háború a háború ellen. A berlini
Journal d'Allemagne rendkívül érdekes cikket
hoz egy francia szenátor tollából az asszonyok
harcáról a békéért. A nagyszivü és tisztafejü
államférfi cikke a napjainkban egyre jobban
tért hóditó feminizmusról ez : Igen sok ember
izgul fel a feminista mozgalmak térfoglalásának
láttára. Persze mindig csak azok, akiknek
semmi sem tetszik, ami a megszokott útról
való eltérést, előrehaladást jelenti. Ugyanazok,
akik negyven évvel ezelőtt lenéző mosolylyal
beszéltek a szociális mozgalmakról. Pedig ép
ugy, mint ezek a mozgalmak aránylag rövid
idő alatt váltak közkeletűvé, a női mozgalmaknak is meglesz a sikerük. Nem telik bele még
egy félszázad sem. Kell is, hogy sikerük legyen, mert a nők mozgalma nem pusztán a
nők de az egész társadalom, az egész emberiség érdekében van. Kétféle jóság nincs. Aki
kinozza az állatot, az nincs részvéttel a n5
iránt, de nem törődik a néppel, embertársaival sem. Ezek a dolog természetszerű összefüggésben állanak egymással. Ennek következtében tény az is, hogy sem külső béke,
sem belső biztonság nem lehet ott, ahol a
nyers erő, a férfi hatalma uralkodik. A n5
előrehaladása jelenti tehát a nyers erő hatalmának bukását, jelenti az emberiség b é k é j é t . . #
Az anya védi a saját gyermekeit, de épen az
anyai érzelemből kifolyólag védi a másét is. A
nőnek nem kell háború, mert az gyermeket
pusztít. Az övét is, a más anyáét is. De csak
a támadó, a hóditó hadjárat ellen agitál. Nem
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éri meg semmiféle elfoglalt terület azt a töméntelen emberéletet, amibe kerül. De a védő"
háború ellen egyetlen nőnek sincs kifogásaNem is lehet. Nem támadni, de védekezni, ha
szükséges : ez a nők antimilitárizmusa. És ebben a kérdésben civilizált férfi aligha lehet a
nővel ellentétes állásponton. A feminizmusnak
győzelme ezért előrelátható.
— Az idegek. Budapesten, a Dorottya-utca 6b
sz. házban lévő lakásán tegnap öngyilkossá lett
egy egészen fiatal bankifju, Francz Aladár, az
Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár
tisztviselője. Hogy miért kívánkozott ki a
világból, arra némi világosságot derítenek az
ipjához, Francz János nagybecskereki bankigazgatóhoz intézett következő sorok :
— Bocsássatok meg nekem, — irta szép kerek betűkkel, — az én életem ugy sem ér már
semmit, a szervezetem alá van ásva, az idegeim
felmondták a szolgálatot. Nem tudok, nem akarok roncs lenni.
Azt tudták barátai, fölebbvalói, hogy a huszonkétéves fiu betegeskedik, de ö maga a
bajáról nem beszélt. Épen
most
kapott
tétheti szabadságot, de már nem kellett neki.
— Tolvaj cipészsegéd. Ma délután a rendőrségen panaszt emelt Ördög Julianna, akinek
a Széchenyi-téren cipő-üzlete van, hogy körülbelül hat hónap óta naponkint néhány pár
tipő tűnik el az üzletéből. Egyik inasát, Nagy
Józsefet, két hónappal ezelőtt rajtakapta a lopáson, föl is jelentette, de mivel a fiu még kissoru, nem lehetett letartóztatni. A tulajdo"
nosnö azt hitte, hogy ezzel megszűntek a lopások. Másnap már ismét hiányzott néhány
pár cipő. A cipők titokzatos eltűnése igy folyt
egészen a mai napig, amikor kiderült, hogy az
inas bűnös szerepét az egyik segéd, Matyók
Mihály vette át, akire épen nem gyanakodtak,
mert ez volt a legszorgalmasabb és legcsöndesebb munkás. Hónapokon keresztül sikerült
neki minden lopása. Ma aztán a véletlen folytán megcsípték. A tolvaj segéd ugyanis minden lopott holmit más-más helyen zálogosított
el's mindjárt túladott a zálogcédulákon is. A
legutóbb ellopott cipőket Krémcr Sándor zsib.
árusnak adta el, akinél véletlenül akkor volt
benn a tulajdonosnő, amikor Matyók a cipőket
hozta. Az elcsípett tolvajt rögtön bekísérték a
rendőrségre, ahol beismerte az összes lopásokat, kitudódott, hogy az inast is ö vette rá s
veié szövetkezve
követte el a lopásokat.
Ördög Julianna hétszáz korona károsodást jeléntett be a rendőrségen. A tolvaj segédet letartóztatták.
— Szenzáció a K á r á s z - u t c á n , A rohamosan
fejlődő Szeged legnagyobb szenzációja F i s c h e r
testvérek k é t ékszserüzlete. — Mindenkinek
érdeke, hogy e cégnél vásároljon. Régi ékszereket csak i t t lehet átalakíttatni. Saját órajavitómühely.
—• R e n d ő r i k r ó n i k a . Ma réggel hat órakor a
Korona-utca tizedik számú házban, Gerö Imre lakása
előtt, ös.szesereglettek a lakók, mert az a hir terjedt
el, hogy á Gerőéknél szolgáló szobaleány, Kovács
Katalin, öngyilkossági szándékkal'megmergezte magát,
A szobaleány tényleg eszméletlenül feküdt a konyhában a földön, mire telefonoztak a mentőkért, akik
pár perc múlva eszméletre téritették a szobaleányt,
Kiderült ugyanis, hogy a leány nem akart öngyilkos
lenni. Játszott a gázcsappal, nyitva felejtette és a kiömlő gáz elkábította. A mentők ellenszerekkel magához téritették s most már tul van a veszélyen. —
Két alsóvárosi gazda ma délelőtt ijedten jelentette a
rendörségen, hogy a szérűskertben három munkás
napszúrást kapott és meghalt. Majd ujabb hírnökök
jöttek, akik meg azt állították, hogy a három ember
teste egészen megfeketedett, mert kolerát kaptak.
Nagy izgalom támadt erre a rendörségen. Rögtön,
kiküldték Popp Menyhért ügyeletes rendőrbiztost és
"\K>olf Ferenc dr városi orvost a szerencsétlenség
színhelyére, akik a fűben ájultan találták a három
munkást. Senki sem mert a közelükbe menni az elterjedt véízhirek miatt, VTolf dr megvizsgálta az elájult munkásokat s konstatálta, hogy semmiféle komoly bajról nincs szó, legkevésbé pedig járvánjTÓ!.
A jnunkásck ugyanis az előző nap éjszakáját együtt
átmulatták s nem birták a munkát. A nagy hőség
következtében a viz fölforrott a gyomrukban s tulajdonképen ez okozta az ájulást, Beszállították őket a
közkórházba, ahol magukhoz tértek. — Hiríil adtuk,
hojry tegnap délután Ekmesz István tizenhat éves
k?müvesinas a Polgár-utca huszonnyolcadik számú
ház előtti állványról muukaközben lezuhant. A zuhanás hosszú és mély sebet ejtett a fején. Állapota tegnap még nem látszott életveszélyesnek, ma azonban
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már válságossá lett. A nyomozást tegnap ugyan .megindították, de a fiu kihallgatását elhalasztották. Miután azonban életveszélyes fordulat következett be,
a szerencsétlen fim ma délelőtt Magay Lajos dr
vizsgálóbíró távollétében Bahó Andor törvényszéki
biró, vizsgálóbíró-helyettes hallgatta ki.

T Ő Z S D E .
Budapesti gaSjonatőziade.
A délelőtti gabona határidőüzlet irányzata szilárd.
Félkét órakor a következők voltak a záróárlolyamok:
Buza októberre
9.51—9.62
Buza áprilisra
9.76—9.77
Rozs októberre
7.08—7.09
Zab októberre
7.17—7.18
Tengeri juliusra
5.57—5.58
Tengeri augusztusra
6.50—5.51
Tengeri májusra
5.58—5.59
Késsdruüzlet:
Szilárdan tartott áron elkelt 25,009
métermázsa buza. A többi termény változatlan maradt.

Ó-buza. Tiszavidéki: 100 mm. 77 k. 20.85 K. —
Pestvidéki: 100 mm. 76 k. 21.— K, 200 mm. 75 k.

20.60 K. — Bánsági: 100 mm. 77 k. 20.50 K. — Fehér'

megyei: 380 mm. 75.5 k. 20.50 K.
Uj-buza. Tiszavidéki : 200 mm. 81 k. 21.20 K,

felső, 300 mm. 80.5 k. 21.80 K. juliusi átadásra, 500
mm. 80 k. 21.65 K, jul. é r k , 100 mm. 80 k. 21.60
K, 150 mm. 80 .k, 21.60. К,-100 mm, 79 к. 20.60-. K,.150 mm. 79.5 k. 21.60 K. 200 mm. 80 k. 20.30 K,
felső, 400 mm. 80 k. 21.10 K, 300 mm. 80 k. 20.80
K, felső, 500 mm, 80 k. 21.10 K, 200 mm. S0 k.
21.50 K, 1000 mm. 80 k. 21.40 K, 550 mm. 79.6 k.
21.70 K, 500 mm. 79.5 k. 20.80 K, 200 mm. 79.5 k.
21.40 K, 500 mm. 79.5 k. 21.10 K, 100 mm. 79.5 k.
21.50 K, 250 mm. 79.5 k. 21.60 K, 300 mm. 79 k.
20.70 K, 200 mm. 78 k. 21.80 K, 500 mm. 79 k. 20.90
K, 500 mm. 79 k. 20.90 K, 500 mm. 79 k. 21.10 K,
felső, 200 mm. 79.5 k. 21.50 K, 200 mm. 79 k. 21,—
K, jul. 1000 mm. 79 k. 21.20 K, 800 mm. 79 k. 21.20
K, 200 mm. 78.5 k. 21.20 K. 200 mm. 78.5 k. 21.40 K,
200 mm. 78.5 k. 21.40 K, 100 mm. 78 k. 21.30 K, 300
mm. 78 k. 21.10-K, jul. átadás, 200 mm. 78 k. 21.10
K, 200 mm. 77.5 k. 21.10 K, 170 mm. 77.5 k. 21.10 K,
400 mm. 77.5 k. 21.20 K.

485,75
ess.

Jelzálogbank.

Rimamurányi

.—

Osztrák-magyar államvasút.
376.50
,—
Városi villamos
723.
723.50
Közúti vasút
3Ó3 ¿0—311,—
Hazai bank
Kereskedelmi bank
. . . 3865.—
.—
Kereskedelmi részvénytárs. . 738.
739.50
Lipótvárosi takarékpénztár .
Tégla els.
. . . . . . .
Agrárbank
493.
.—
640.
641.—
Salgótarjáni kőszénbánya .
Athenaeum
Vasúti forgalom . . . . .
481.50—482.50
Drasehe-féle téglagyár részv. 607,——609,—
Atlantika
Magyar villamos
Danubius
. . . . . . .
Adria
514.
516,—
492,—
S,chlick.
. . 490.
.
Altalános kőszénbánya . . 634.
A dí ¡biztosításért fizettek: A hitelrészvényért holnapra o—4 korona, 8 napra 6—8 ' korona, . augusztus
hónap végére 18—20 korona.
Gabonatozsde-sárlai.
Októberi buza 9.51—9.52. Áprilisi buza 9.77—9.78
Októberi rozs 7.09—7.10. Októberi zab 7.16—7.17.
Augusztusi tengeri
5.52—5.53. Májusi ujtengeri
5.58—5.59. Augusztusi repce,—.—
Értéktozsde-zárlaí.
Osztrák hitel 845.50. Magyar hitel 661.75. Leszámítoló 846.—. Jelzálog 48S.50. Rimamurányi 688.—. Közúti villamos 570—575. Városi villamos 376.50. Államvasút 724.—<
B é c s i bdrze.
A mai értéktőzsdén a kötések a következők voltak:
Osztrák hitelrészvény
Magyar hitelrészvény . . • . .
Anglo-bank . . :
Bankverein
Unio-bank
Länder-bank
Osztrák-magyar államvasút részv.
Déli vasút
. . . . . . . .
Rimamurányi vasmű
Alpesi bányarészvény
Májusi járadék
Magyar koronajáradék
Török sorsjegy
Márka készpénzért
. . . . .
Ultimóra

Pestvidéki : 200 mm. 80.2 k. 21,— K, 600 mm.
80 k. 20.90 K, 500 mm. 79 k. 21,— K, 300 mm.
78.5 k. 20.80 I\, 200 mm. 78.5 k. 21.10 K, 500 mm.
78.5 k. 20.80 K, 200 mm. 78 k. 20.40 K. 100 mm. 77.5
k. 20.90 K, 100 mm. 76 k. 19.60 K. — Bánsági: 200
mm. 79 k. 20.90 K, 100 mm. 77.3 k. 20.50 K, 85 mm.
76.5 k. 20.50 K. — Bácskai: 500 mm. 76.5 k. 19.60
K. keverékes. 66.5 mm. 76 k. 20.90 K, 100 mm. 74.8 k.
19.60 K. — Makói: 200 mm. 77 k. 20.40 K. — Mezőtúri: 2200 mm. 79 k. 21.20 K. — Marosi: 100 mm.
78 k. 21.10 K. — Felsömagyar: 500 mm. 80 k. 20.90
ШШУ
K, 100 mm. 77.5 k. 19.70 K, üszkös, 100 mm. 77 k.
19.90 K, sárga, 100 mm. 75 k. 19.40 K, üszkös. —
Fehérmegyei: 1000 mm. 80 k. 20,— K, keverékes.
Bozs: 300 mm. 13.80 K, 850 mm. 13.80 K, 100

ш

т

ш

ш

т

.

670.25
746,—
315.50
547:50

622.—.

.
.

503.50.
739.25
108.25
688.50
740.50

.

257.25
117.46
117.48

йШШШ

ш

mm. 13.80 K, 500 mm. 13.80 K, 500 mm. 13.85 K,
400 mm. 13.90 K, készpénzfizetés, paritás.
Budapesti értéktőzsde.

Az előtőzsdén ösztönzés hiányában igen csöndes
volt a nemzetközi piac iránya. A helyi értékek közül
a Hazai bankrészvény tünt ki tetemes áremelkedésével, amit néhány itteni bizományos cég nagyobb
vásárlásainak tulajdoníthattak. A készárupiacon a Kereskedelmi bank 20 koronával csökkent, az Adria
és a Vasúti forgalmi részvény néhány koronával
drágábban volt keresett. A járadékpiac üzletteien.
— Köttetett:
Osztrák hitel
Magvar hitel
Jelzálogbank
Kereskedelmi részv.-társ. 1910.
Kereskedelmi részvénytárs. .
Adria
Aszfalt
Városi villamos . . . . .
Közúti vasút
Danubius
Déli vasút
. . . . . . .
Magyar villamos
Magyar vasúti forgalom . .
Hazai bank
Lipótvárosi takarékpénztár .
Salgótarjáni
Agrárbank
Osztr. és magy. államvasút
Kereskedelmi bank . . . .
Schlick
Budapesti takarék és országos
zálogkölcsön
Leszámítoló bank
Koronajáradék . . . . . .
Északmagyar
Drascbe
Atlantika tengerhajós részv..
Nasici tanningyár részvény .
Ruggyanta

—,
.—
845.75—846.25
488.26—488.75
724.
— .—
738.50—739.25
518.
.—
—.
.—
—.
.—
723.50—724,—
459.50—463.—
—.
—.—
—.—— —.—
479.
483,—
302.50—303.75
207.
208.—
—.
—.—
493.
.—
740.
—.—
3960,— 3980,—
496.
—.
—.
—.
—.
606.
—.
618.
460.

. . . .

művészeti

Városi színház
és az Uránia tudományos szín-

,д

.—
.—
..—
.—
.—
—.—
620.—
.—

669.50—669.75
846.
846.50
92.10.
570.
571.-—

és

Naponként közli a

Délben Berlinből gyöngébb jelentés érkezett, nálunk a nemzetközi piac forgalma pangott, az értékek
ára kissé lemorzsolódott. A helyi piacon a hazai bankrészvényt tőkefölemelési hírekre tovább favorizálták,
a többi érték keveset változott, A készárupiac élénk.
Köttetett:
Osztrák hitel
Magyar hitel
Koronajáradék
Leszámítoló bank

mtM%\

ház szinlapját, a darabok meséjét,
színházi érdekességeket, kulisszatitkokat. A kora délutáni órákban
megjelenő és illusztrációkkal tarkított
színházi újságot a színházba és az
Urániába járó közönség a jegy szedőktől

díjtalanul

kapja
meg.

A Mai Színlap naponként,

kétezer példányban

•oo jelenik meg. ooo

1910 julius 20
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D $ L MAGYARORSZÁG
tartalma címének megfelelő, a helyhatóság most
betiltotta. Miután azonban az operett zenéje
igen jó, Zickbauer most uj szöveget irat a
partiturához.

(Sserkesetó'séiji

jelenet.)

Talán már mindenki

tudja, hogy mennyire irtóznak a szerkesztőségekben a fűzfapoétáktól. Az újságírókra nézve
nincs kínosabb foglalkozás, mint mikor a kis
poéták behozott verseit kell elolvasás után a
papírkosárba dobni. Ez az undor, amelylyel az
ujságiró a rossz verseket fogadja, csakis az
ujságiró jó szivével magyarázható meg, mert a
szegény zsurnalisztának is fáj, ha egy bozontoshaju jövevénynek szemébe kell mondania, hogy
kár volt a költői pályára lépnie, inkább menjen vissza a bankhivatalba.
Ezek előrebocsátása után most már meg
fogja érteni mindenki a következő esetet.
A szerkesztőség előszobájába beállított két
fiatalember, mire a szolga bejött és jelentette,
hogy két ur van odakint.
— Mit akarnak ? — kérdezte az egyik ujságiró, aki rögtön azt hitte, hogy az illetők párbajsegédek.
— Az egyik verset hozott, — mondta szomorúan az öreg, tapasztalt szolga, — a másik
urnák a kezében pedig egy revolver van és le
akarja lőni a szerkesztő urat, mert azt irta
róla tegnap, hogy a rendőrség vizsgálatot
indított ellene.
A kollégák összenéztek. Efc ami most következik, abból okuljanak a kezdő poéták.
Kórusban, halálmegvetéssel ordítottak föl a
jő bohém fiuk:
— Akkor inkább bocsássa be azt, amelyiknél a revolver van!

Szeged, Horváíh Mihály-uica 8.
I g a z g a t ó : Krémer J e n ő .

a

Távbeszélő-szám:

759.

vílloií mOsor í

K . H e g y i Lili, P á l f f y M a r i s k a , S o m o g y i N u s i ,

w m ni msoánszfioio f!
Fordította:
A 69-es szoba. Bohózat.
B a l a s s a «¡József.

Földes Dezső,
Radó Sándor,

Ella

Ismerjük e tekintetben Védfy Győző postafőnök felfogását is. A kézbesítést illetőleg helyes reformot vél ő életbeléptetni a rendes
lovasjáratokkal, melyek reggeltől estig naponta
elintéznék a levélkihordást. Ami természetesen az alsótanyai postai kézbesítés rendezését
is megoldaná.
Ugy tudjuk, hogy ebben az évben radikális
intézkedéssel oldják meg a külterületi postai
kézbesítés most lehetetlen állapotát.

G e r b a n y . — Á r n j a y K á r o l y , u j műsorral.
„6 Rastelbiader". — Salva & Manca.

E l ő a d á s k e z d e t ő este 9 érakor pontosan.
H e l y á r a k r e n d e s e k . — Esti pénztárnyitás 8 órakor.

x Szeged város általános csatornázása.
A város általános csatornázására vonatkozó
tervek készítését a mérnökségen megkezdték.
A tanács ezt be fogja jelenteni az őszi közgyűlésnek.
x A szegedi bejelentő-hivatal. Szeged város tanácsa mai üléséből terjesztette föl a belügyminiszterhez a bejelentő-hivatal szabályrendeletét, mely magában foglalja az uj hivatal
személyzetének a szervezését is. A tanács egyben fölkérte a polgármestert, hogy a jóváhagyást sürgesse ki, mert 1911 január elsején a
bejelentő-hivatalt életbe fogják léptetni.

x Szeged nem vásárol bányát. Komoly
terve volt Szeged városának, hogy a nagyarányú városrendezéshez szükséges kőanyag
biztosítására kőbányát vásárol. A lukareci
fi tanyai postakézbesites.
bánya megvásárlásáról volt szó s Bokor Pál
A szegedi külterületen a postai kézbesítés polgármester-helyettes, meg Doránszky Károly
olyan gyatra, hogy a panaszok évtizedek óta mérnök, a városi mérnökség kövezési osztályáállandóak. A tanyai telefon mindig rossz s an- nak a vezetője, jártak is a bányában, ahol
nak államosítása semmikép sem akar elkövet, helyszíni szemlét tartottak. Ágh János pénzkezni, a postai kézbesítés pedig oly lehetet- ügyminiszteri mérnök, akit a város kérésére a
lenül kezdetleges, hogy szinte semmilyen s oda- pénzügyminiszter küldött ki a bánya tanulmá.kint az emberek talán nem is várnak már le- nyozúsára, azt a jelentést küldte a város tanácsának, hogy igen nagy befektetés mellett
velet sehonnan.
*
mindössze
tizenkilencezer koronát takarit meg a
Érdekes mégis, hogy a terjedelemre a-Felső(Viharban.) Egy Amerikából visszatért ma- tanyánál sokkal nagyobb Alsótanya postai ügye város évenként, ha a saját bányájából szállítja
gyar mesélte ezt az esetet, amely a hajón rendezettebb, mint a felsőrészé. Annál inkább a követ. Lázár György dr polgármester ennéltörtént.
érdekes ez, mert Alsótanyának egyáltalán nincs fogva ma levelet irt a lukareci bánya igazgatóNagy _:yolt a vihar. A hajó kétségbeesetten vasútja, a közigazgatási alsóközponthoz azon- jának és értesiti, hogy a bánya megvétele dolküzködőtt a hullámokkal. A kapitány zord arc- ban mégis rendes postajáratok szolgálnak, ho- gában annál inkább negatív álláspontot foglal
cal szólt a fedélzeten levő plébánoshöz:
lott a központ tizenkét kilométernyire van el, mivel a vétel ügyét az illetékes hatóságnál
;
— Tisztelendő uram, a gondviselésben • kell a legközelebbi vasúti állomáshoz : Horgoshoz. nem támogathatja.
bíznunk, az talán megment.
x
A
Téglagyár-utca
világítása.
A
szegedi
Az alsótanyai közigazgatási központnak renMire kétségbeesetten nyögött a pap:
des postahivatala van, felelős postamesterrel. Téglagyár-utca világítási tervei elkészültek s
azokat a tanács bemutatja a szeptemberi köz— Oh, hát már ennyire jutottunk ? !
Ez a hivatal minden postai küldeményt Hor- gyűlésnek. Az utcát légszeszszel fogják világígosról kap s ami postai küldemény a szegedi Alsó- tani. A mostani világítást pislogó petróleumtanyára van címezve, az a tanyai központba lámpák szolgáltatják.
bizonyosan eljut. Az egyszerű küldemények
x Vizsgálják a vízvezetéket. Szeged város
további sorsa már a lovasrendőrök kezében tanácsa a juniusi közgyűlésnek javaslatot tett
vau, mert a rengeteg terjedelmű pusztaság la- a vízórák kötelező beállítását illetőleg. A köz* A Vigszinpad uj műsora. A közönség
kóinak a leveleit a rendőrök kézbesitik.
gyűlés visszaadta a javaslatot a tanácsnak és
napról-napra megnyilvánuló pártfogása mellett
bizottságot
küldött ki azzal a föladattal, vizsMáskép áll a dolog a felsőtanyai postai
folytatja a szegedi Vigszinpad-kabaré nívós
gálja
meg
a
magánvezetékeket, hogy nem azokelőadásait. A szombaton bemutatandó uj mű- állapotokkal. A Szeged-Felsőtanya vasútálloban
van-e
a
hiba. Szakértői véleményt kér a
sorra különös figyelemmel készül a Vigszin- máson a postavonatok leadják az oda címzett
közgyűlés arra is, hogy a tiszai vízvezeték
postai
küldeményeket,
amik
az
állomási
főnök
pad. Az uj operett és A 69. számú szóba cimü
üzembehozatala nem volna-e praktikus és hogy
bohózat mellett a nagy gonddal összeváloga- (állomási előljáró) kezébe kerülnek, mert ott
van-e technikai akadálya a vízórák kötelező
az
állomási
előljáró
a
postamester.
Vagyis
csak
tott uj magánszá'mok fogják meghozni a jövő
beállításának. Bokor Pál helyettes polgármesműsor sikerét. A Vigszinpad nagytehetségű, postamesteri megbizása van a vasúti állomás
ter a tanács csütörtöki ülésében jelentést t e t t
vezetőjének,
akinek
postamesteri
tudománya
és
fiatal tagja, Somogyi Nusi el fogja énekelni az
arról, hogy a rendszeres vizsgálat folyamatban
ismeretei
annyira
lazák,
hogy
odakint
nem
Utcai nóta cimü finom chansont, amelynek szövan s az máris megállapította, hogy sok matudni,
ki
a
postamester
:
az
orvos,
a
kápláu,
vegét Balassa Emil, zenéjét Fichtner Sándor
gánvezeték hibás és a vízpazarlásnak ez az
irta. Földes Dezső, a kitűnő művész is magán- az állatorvos, vagy a bábasszony, avagy a
egyik főoka. Különben a vizsgálatot az egész
számokra készül, amelyek közül előreláthatóan rendőrörsparancsnok. Ezek ugyanis mindnyájan
nyár
folyamán folytatják s az őszszel érdemi
a legnagyobb sikere A kezem cimü dalnak és kijárnak az állomásra a postát átvenni s hogy
javaslatot
tesznek a közgyűlésnek a teendő
a Bonsoir madame la Lune cimü párisi chan- aztán a levelekkel tovább mi történik, azt az
pozitív
intézkedésekről.
sonnak lesz. Badó Sándor a Teaház őre cimü állomásfőnök-póstamester nem tudja, amintx A katonák beszállásolása. Szeged váparódiát fogja énekelni. K. Hegyi Lili, a kabaré hogy igen sok esetben nem tudják a címzettek
sem.
ros
közigazgatási bizottsága féléves jelentését
ünnepelt starja szintén több magánszámmal
Innen van, hogy a felsőtanyákon a postai felküldvén a miniszterelnöknek és a belügyszerepel az uj műsorban. Itt irjuk meg, hogy
miniszternek, sürgette a katonai beszállásolás
hír szerint Somogyi Nusit, a talentumos éne- kézbesítés körül nagyon gyakoriak a botrá- és az előfogatok kiszolgáltatása kérdésének a
kesnőt Nagy Endre budapesti kabaréjához szer- nyok. Levelek sikkadnak el, kellemetlen félre- megoldását. A belügyminiszter most leiratilag
értések, anyagi károk keletkeznek határidők értesítette a közigazgatási bizottságot, hogy
ződtették.
ugy a katonai beszállásolások, mint az előfogat,
be
nem tartása miatt.
* A bécsi Opera uj igazgatója. Montekiszolgáltatási uj törvény javaslata, illetve terA felsőtanyai, közigazgatási központról most vezete már elkészült s mindkettő nemsokára
nuovo herceg főudvarmester tegnap Ischlben
kihallgatáson volt. a királynál a bécsi Opera akció indult ki, hogy a központ rendes posta- a törvényhozás fóruma elé kerül.
válságának ügyében. A főudvarmesterrel együtt hivatalt kapjon, szakképzelt, felelős postamesx Tiz uj rendőr. A szeged-belterületi ren^,
utazott Ischlbe Mottl Félix is, aki tudvalevőleg
terrel.
Annyival
inkább
küzdenek
a
felsőtaőrlegénység
létszámát a jövő évben megint
az igazgatói állás legkomolyabb jelöltje. Abból
ap körülményből, hogy Mottl a főudvarmesterrel nyaiak az önálló és rendes postahivatalért, szaporítják. Tiz uj rendőrt vesznek föl s a
gyütt ment Ischlbe és vele együtt jött vissza mert oda és onnan táviratozni is lehet, még főkapitány a tanács mai üléséből tett ebben az
Bécsbe, azt következtetik, hogy Mottl kineve- sem ér a posta ezidő szerint egy fabatkát sem. ügyben fölterjesztést a belügyminiszterhez. Az
uj rendőri állások dotációját fölveszik a város
zése befejezett dolog.
A város polgármestere teljes mértékben mél- jövő évi költségvetésébe.
* l u s pi-imae noctis. Grácból táviratozzák : tányolja a felsőtanyai akciót s a maga részéx Középitési ügyek. A szegedi középitési
A gráci színház előadásra tűzte ki Zickbauer
ről
oda
fog
hatni,
hogy
a
felsőtanyai
központ
tanács
nem szombaton, hanem jövő hétfőn délIstván zeneszerzőnek egy uj operettjét, amely""t ciroe lus vrimae noctis, A darabot, melynek önálló Dostahivatalhoz jusson
' után öt órakor tartja meg ülését.
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x Az uj illemhelyek. A belügyminiszter
tudvalevőleg megengedte, hogy Újszegeden, a
Stefánia-sétányon és a Szent György-téren egyegy nagyobbméretü illemhely létesíttessék. A
tanács megbízást adott László Ferenc budapesti vállalkozónak, hogy az illemhelyeket
épitse föl.
x U| kórházi sejjédorvos. Lázár György
dr polgármester a szegedvárosi közkói'házhoz
Lukics Miroszláv dr pozsonyi orvost segédorvossá nevezte ki.
x Csanádmegye rendkívüli közgyűlése.
Csanád vármegye törvényhatósága szerdán rendkívüli közgyűlést tartott, melyen a főispán és
alispán távollétében Tarnay Ivor megyei főjegyző elnökölt. A gyűlés megnyitásakor Tarnay
tvor kegyeletes szavakkal emlékezett meg az
elhunyt Balku Gyula volt vármegyei árvaszéki
Eőpénztárnok haláláról. Indítványozta, hogy felezze ki a törvényhatósági bizottság részvétét
a családnak. A főjegyző indítványát elfogadták.
Ezután rátértek az egyes pontok tárgyalására.
x Makói gépkocsik Szegeden. A belügyminiszter rendelete folytán Csanádmegye az
automobilok és motoros jármüvek közlekedése
ügyében szabályrendeletet alkotott, mely az
októberi közgyűlés elé kerül. De a miniszteri
rendelet még akként is intézkedik, hogy a forgalmi engedély kiadását megelőzően a gépjármüveket szakértői vizsgálat alá kell venni.
E célból a kerületekben egy-egy kerületi hivatalos szakértőt nevez ki a . belügyminiszter.
Ilyen kerületi székhely Szeged is. A szegedi
kerülethez tartozik Csanád vármegye is és a
forgalmi engedély megadását a szegedi kerületben a szegedi rendőrséghez benyújtott folyamodványban kell kérni. A forgalmi engedély
vizsgadija motoros kerékpár után husz korona,
más gépjármű után harminc korona. A motorok tehát vizsgázni fognak. Fizetnek vizsgadijat s esetleg meg is buknak, vagy pótvizsgára kerülnek. Már a vizsgacenzor is ki van
nevezve. Bohonyi Gyula okleveles mérnök, felsőipariskolai tanár vizsgáztatja a gépjármüveket.
x Főispánok arcképe. Csanád vármegye törvényhatósági bizottsága május havi közgyűlésén Farkas József bizottsági tag indítványára
kimondotta, miszerint a közgyűlési terem számára megfesteti Meskó Sándor dr és Návay
Tamás volt főispánok arcképeit. A vármegye
törvényhatósága ugyanakkor négyezer koronát
szavazott meg az arcképek festésére. Minthogy
azonban a vármegyének az arcképek festésére
aem volt költségvetésében fedezete, a törvényhatóság tegnapi rendkívüli közgyűlésén visszatérítés kötelezettsége mellett a négyezer koronát a munkássegély-alapból vette kölcsön.

APRÓSÁGOK.
^ Napoleon unokahuga. Egy angol lap
meséli, hogy I. Napoleonnak volt egy unokahuga, akiről ő maga sem tudott semmit. Napoleon ugyanis Jerome fivérét a tilsiti béke után
Westfália királyává tette s feleségétől erőszakosan elválasztva, Wiirttembergi Katalint
adta hozzá feleségül. Az egyik westfáliai udvarmester, lovag Pappenheim, ebben az időben
vett feleségül egy csodaszép tizennyolc éves
leányt, Waldner Diannát, aki két gyermeket
szült. Ezeket a negyven éves Pappenheim a
haláláig sajátjának tartotta, pedig valójában
Jerome gyermekei valának. A férj halála után
az özvegy a weimari udvar egy nagyon tekintélyes hivatalnokához, Gersdorfhoz ment feleségül, ahol nagyobbik leánya, Jenny, Goethevei
kötött gyöngéd és szoros barátságot. Goethe
halála után egy porosz báróhoz ment feleségül
s a porosz uralkodó családdal is összeköttetésbe került. Csak 1849-ben tudta meg Jenny
a királynak egy hozzá intézett leveléből, hogy
milyen közeli rokona a francia császári családnak. Párisba ment apját fölkeresni, ahol annak
legkisebb fia, Napoleon, akit a köznép „PlonPlon"-nak nevezett, is szívélyesen fogadta féltestvérét. 1885-ben a bárónő ismét Párisba
ment a világkiállítást megnézni, ekkor látta
utoljára az apját, aki ezután nemsokára meg

is halt. Nagy Napoleon utolsó unokahuga
1881-ben, nyolcvan éves korában halt meg.
Az élet Németországban. Londonból Írják nekünk: Az angol szakszervezetek vezetői
csoportosan jártak nemrégen Németországba'n,
hogy a német szociális viszonyokat tanulmányozzák a tipikusan ipari központokban. Erről
az útról szóló jelentés most került ki a nyomdából és igen érdekesen — természetesen angol szemmel nézve — irja le benne a küldöttség németországi tapasztalatait. Különösen két
dolog ragadja meg az embert Németországban,
— mondja a jelentés. — A szervezettség magas
foka és az élet drágasága. Az első az ország
jól ismert nagyarányú fejlettségére vall, mert
mindenütt tapasztaltuk közügyekben a rendet
és rendszeres elhelyezkedést és a konzervatív
szokásokat a lakosságnál. Ezt azonban nagyban változatossá teszi a mélyen gyökerező
szociális élet. Ünnepnapokon nem lát az ember
részegeket, ami az erkölcsi erő óriási méreteire
vall az egyéneknél. Ellenben annál több egyenruhás ember jár-kél, ami a folytonos fegyelem
jelképe — az angolok szerint. A jelentós aztán
áttér a német szakszervezetékre és elmondja,
hogy noha Németországban több a szegény
ember, mint Angliában, ezek még sem tüntetnek olyan brutálisan a maguk szegénységével,
nem parádéznak az utcákon és a szakszervezetek házilag intézik el a maguk belső perpatvarait és nem viszik a piacra, mint azt az
angol munkásegyesületek teszik. Mindezt öszszefoglalva, megállapítják, hogy Németország
egyénenkint és összesen szervezkedett és realizálta önmagát. Igaz ugyan, hogy mindez bürokratikus rendszer mellett történt és hogy milyen lesz a hatása az egyénre és a házi életre,
azt megjósolni nem lehet, de annyi bizonyos,
hogy a németek sokat köszönhetnek az asszonyaiknak, akik dolgosak, tiszták és takarékosak. Sok gyermekük van, de azért ellátják a
házi dolgaikat is, noha némelyik kénytelen a
férjének segítőtársául szegődni a kenyérkeresés
terén is. A gyerekeik azért mégis erősek és
tiszták. A munkabér Németországban, különösen a műszaki munkásaknál, állandóan emelkedőben van és aránylag jobb, mint az angol
mechanikai munkások bére. A bérviszonyok
állandó javulását a német munkás a szervezettségének tulajdonítja. Az átlag-munkabér az
ipari központokban öt-hat shilling, (hat-hét korona), bár egyes iparágaknál ennél is magasabb.
Gyári munkások heti ötvenhét-hatvan órát dolgoznak.
^ Aki vőlegény nélkül csap lakodalmat.
Egy tiszteskoru amerikai kisasszonynak jutott
eszébe ez a furcsaság, akinek a komoly és
igazi vőlegénynyel való lakodalmazásra már
nem igen lehetett kilátása. A szegény, forrószivü öreg miss tehát gondolt egyet és az
összes ismerőseit meghívta a lakodalmára. Csak
a vőlegény neve hiányzott a meghívóról. A
meghívottakat természetesen roppant meglepte
a váratlan lakodalmi hir és siettek a menyasszonyhoz, megtudni mindent.
— Ki lesz a vőlegény? — kérdezték kíváncsian.
— Senki! — felelte szomorú mosolylyal a
menyasszony.
— No hát akkor?
— No hát semmi! Mulatni fogunk és punktum. Az én életem eddig abban telt, hogy a
mások lakodalmi ünnepét néztem és másoknak
adtam nászajándékot. Hát már most nézze más
az én lakodalmamat és én kapjak nászajándékot. Legalább ennyi térüljön meg egy hiábavaló életből és legalább egyetlenegy kicsi illúzió
jusson nekem is . . . Nekem . . . Szegény vén
leánynak ! . . .
Az angol király szakácsa. Husz évi hűséges szolgálat után nyugdíjba vonult a napokban monsieur Ménager, a nemrég elhunyt
VII, Edvárd főszakácsa. Kevés alkalmazottja
volt VII. Edvárdnak, akinek szolgálata oly terhes lett volna, mint Ménagernak. A Buchingham-palotában külön irodája volt Ménagernak,
ahonnan szigorúan felügyelt a konyhaüzemre
és egyúttal arra törekedett, hogy a leginyencebb ételek föltálalásával kiérdemelje a király
elismerését. Edvárd királynak már régen diétikusan kellett élnie és Ménager pontosan
tudta, hogy mit szabad és mit nem szabad
enni az uralkodónak. Rendesen este tiz órakor
ért véget működése, amikor rendszerint megjelent nála a király valamelyik szárnysegéde
és tudtára adta, hogy őfelségének nagyon iz.lett a diner. Ezután Ménager felült elegáns
dageartjára és maga hajtott a st.-jamesi parkban lévő pompás villájához. Utolsó működése

a gyászhét volt, amikor elsőrangúan látta 61
a Buchigham-palota nagyszámú vendégeit
Utódja szintén francia lesz, Henry Cedarde
személyében.

TÖRVÉNYKEZÉS
§ A h á r o m Milos. Németh községben négv
legény betért az egyik korcsmába mulatozás
végett. A jókedv csakhamar a tetőpontra hágott, sőt szokás szerint később szilaj virtuskodássá fajult. A legények összevesztek, aztán
összeverekedtek, majd megvillantak a fényes
pengéjű bicskák és a három legény közül valamelyik markolatig döfte a kést Vojszin Szréda
nevű cimborája mellébe. A szúrás halálos volt,
mert a legény szivébe hatolt. A gyilkosság a
nagykikindai törvényszék elé került, de a bíróság nem állapíthatta meg, hogy a három legény
közül voltaképen ki követte el a gyilkosságot.
Vojszin ezzel a kiáltással rogyott a földre:
„Jaj, agyonszúrt a Milos!" A vizsgálatot csakis
az nehezítette meg, hogy mind a három legény
keresztneve Milos, igy annál inkább sem lehetett a gyilkosság vádját valamelyik legényre
bizonyítani, mert mindegyik tagadta, hogy ö
szúrta volna meg halálosan Vojszint. A nyomozás során a legerősebb gyanú Trifunov Milos
ellen merült föl, akiről kiderült, hogy Vojszinnal röviddel a gyilkosság előtt még nagyon
ellenséges haragot tartott. Egyéb tárgyi bizonyitékuk azonban őellene sem merültek föl s
a nagykikindai törvényszék, tekintve a hiányos
tanúvallomásokat, Trifunovot fölmentette a halált
okozó súlyos testisértés vádja alól. Felebbezés
folytán ma délelőtt tárgyalta ezt a bünügyet a
szegedi királyi ítélőtábla büntetőtanácsa, amely
az elsöbiróság indokolása alapján helybenhagyta
a törvényszék ítéletét.
§ Két év helyett hét hónap. Lovász Márton csavargó néhány hónappal ezelőtt a kerítésen át bemászott özvegy Nagy Imréné házába,
ahonnan több gazdasági holmit lopott el. A
szegedi királyi törvényszék lopás büntette
miatt kemény Ítéletet mért Lovász fejére: két
évi börtönnel sújtotta. Ma délelőtt tárgyalta a
szegedi királyi ítélőtábla ezt a bünügyet, a
büntetőtanács azonban nem fogadta el az
elsöbiróság indokolását, hanem tekintetbe vette,
hogy Lovász csak nemrégen züllött el és tért
a bűn útjára, továbbá, hogy eddig még súlyosabban büntetve nem volt. A büntetőtanács ennélfogva a törvényszék Ítéletét olyképen változtatta meg, hogy Lovászt két évi börtön helyett
hét hónapi börtönnel sújtotta.
§ Elitélt kuruzslónő. A szegedi királyi törvényszék ma Lakatos Anna pécskai cigányasszonyt, aki Jancsik Mihály nagylaki gazdálkodótól háromszázötvenhat koronát csalt ki
egy „gyógyításért", csalásért három napi fogházra ítélte.
§ Halálra lcinzott lelencfiu.'Sdífso' Erzsébet
kisteleki lakost vádolja a szegedi királyi ügyész»
ség a borzalmas tettel, hogy a gondjaira bizott
Noruszky István nevü hét éves lelencfiut tüzes
kályhára ültette s igy elpusztította. A bol jogtalan gyermek közvetlen halála előtt azt vallotta, hogy nevelőanyja, Bózsó Erzsébet az
életére tört, ráültette egy izzóra fűtött lüíiyhára s addig nyomta a kályha födelére, ainig
csak az irtózatos fájdalomtól eszméletét nem
vesztette. A vádlott asszony azzal védekezett,
hogy a gyermek maga ült a kályhára. A kihallgatott orvosszakértők azonban ezt teljesen kizártnak tartják. A sebből azt következtetik,
hogy a gyermeknek percekig kellett a forró
lapon ülni, pedig azt idegen erőszak nélkül nem
birta volna el a borzasztó fájdalom miatt. Az
orvosszakértők véleménye a halál okára vonatkozólag eltért. Az ügyészség indítványára s
bíróság az ellentétes orvosi v é l e m é n y e k e t
fölülvizsgálat végett fölterjeszti az igazságügyi
orvosi tanácshoz, egyben pedig a vizsgálat kiegészítése végett a tárgyalást elnapolta.
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SZEGEDEN,

gyógyszertárában.
Szt. György-tőr.

KÖZGAZDASÁG
(—) M a r h a z á r l a t . Budapestről jelentik : A
mai csütörtöki marhavásáron reggel egy szájfájós tehenet vettek észre az ellenőrzésen és
az ellenőr jelentésére a főállatorvos a tehenet
rög ¡.ön levágatta. Az esetet bejelentette a vásárigazgatónak, aki rögtön intézkedett, hogy a
mai vásárról nem szabad marhát a külföldre
lábon szállítani, abból az okból, mert ha a külí ldre beteg állat kerül, elzárhatják a határokat, amiből óriási károk hárulhatnak marhakivitelünkre. A vásárigazgatónak ez a gyors,
. előrelátó, erélyes intézkedése a kereskedők
körében igen nagy konsternációt keltett. A vásár elején, a reggeli órákban még ugy volt,
hogy ezek a kereskedők állataikat egyáltalán
nem fogják a vásárra fölhajtani, hogy így szabad kezet nyerjenek jószágaik fölött. Az izgalom első perceiben olyan hirek terjedtek el,
hogy nem szájfájás, hanem lépfene miatt történt az igazgatóság intézkedés'e. Ez a hír a
főváros összes mészárosai között is elterjedt,
túlzottan hatvan esetről beszéltek és az egész
vásárt megfert.őzöttnek hitték. Később azonban
a nagy izgalom teljesen lecsillapult. A kereskedők mégis piacra vitték állataikat;, a vásár
visszanyerte régi képét és a fölhajtás a későbbi délelőtti órákban háromezer darab volt.
A vásárigazgatóság annak a határozatának,
hogy marhát lábon nem enged a külföldre és
.olyan városokba, ahol vágóhid nincs, ahol tehát
három nap alatt nem lehet kimérni, az lesz az
eredményé, hogy a fővárosban egyenlőre olcsóbb lesz a hus, mert a piacra került és levágott marhát eí kell adni. Viszont ezután a
hus ára föl fog szökni, mert a kereskedők elhatározták, hogy a jövő csütörtöki vásárra
nem hozatnak ujabb marhát, hanem a ma
még föl nem hajtottakat, különösen ökröket,
beistállózzák és azokat fogják a jövő vásárra
hajtani. Azokat az állatokat, amelyek a beteg
tehénnel együtt voltak, azonnal elkülönítették
és teljesen elkerített helyen tartják.
(—) Nyilvános árverés. A kereskedelmi és
iparkamara közli velünk, hogy a magyar királyi
államvasutak különböző vonalairól Szegedre irányított, de itt ki nem váltott sokféle áruk
kerülnek e hó huszonnyolcadikán a szegedi
Tisza-pályaudvaron nyilvános árverésre. Az elárverezendő áruk közt van tekeasztal, varrógép, ketrecek, kosarak, festékek, lakkok, díszműáruk, aranyozott lécek, téglaverő asztalok
stb. stb.

szájpadlás nélküli fogak és
fogsorok amerikai módszer
szerint készülnek, úgyszintén
aranykoronák is.

SZABOLOVIGS A6DSTI
i. SI.

(3)

Irta Jexsov

Nikoláj.

— Ne mondd ezt nekem, te német majom!
Nézz utána, nem valami egyéb-e? Nem a bor
ütötte-e le a leányt a lábáról?
— Nézze meg maga uram: az arca már feketedik, a kezei ökölbe szorítva és nincs az a
fogó, melylyel ezeket az öklöket szét lehetne
feszíteni . . . Isten kezében van . . .
— Te német! Én lehuzatom a bőrödet és belefojtalak a mocsárba! Mentsd meg őt, átkozott! Ha meg nem gyógyítod, meghalsz, te antikrisztus hírnöke!!
— Legyen meg az akarata, uram . . . — hebegte a megrémült doktor. — Nincsen hatalmamban . . . Az isten az, aki itt ver rettenetes
o s t o r á v a l . . . Az istennel nem lehet beszélni,
nem lehet pörlekedni. . .
— Szedd elő minden tengerentúli szeredet)
kutya! Mentsd meg, amivel akarod, amivel tudod! Hiszen még él . . . él!
— Isten segítségével . . . ha ő is ugy akarja,
— mormogta a német. — Én már mindent megpróbáltam . . . Nehéz az Isten ostora . . .
— Gyógyítsd, te kigyó, vagy a kastély falán
zúzom össze a koponyádat!
Elmúlt egy kis, mindenkire kinos idő. Pan
Kameneczkij le nem vette a szemét Broniszlaváról ós rémülve látta, mint változik el gyönyörűséges arca. A német addig itatta a beteget, mlg ütereje megszűnt verni.
— Vége ! suttogta halkan és letette az orvosságos üveget.
Pan Kameneczkij meghallotta. Egyszerre le"
hajolt Broniszlavához ós arccal ráesett a mellére. De már a következő pillanatban hatalmas
ökle rázudult a németre, aki nyöszörgött és
hátrabukott; a vér csak ugy patakzott bezúzott fejéből . . .
III.
— El innen, el! Pusztulj szemeim elől, ünnepi csőcselék! Takarodjatok haza a viskóitokba, vagy a pokolba, nekem mindogy!
így kiáltott rá a vendégeire pan Kameneczkij, mikor hazatért Broniszlava temetéséről.
De megpillantva a teritett asztalokat, megváltoztatta a szándékát:
— Vissza! Üljetek le mind, üljetek halotti
tort! Emlékezzetek az én bűbájos csillagomra...
De azután . . . egy pillanat alatt színeteket se
lássam . . . S ne lássalak téged, te vén kutya!
— rivallt rá a rettenetes ur az elhunyt apjára.
— Gyűlöletes vagy te nekem ! Nem tudtál vigyázni a leányodra, átkozott! ? Lehet, hogy az
uton babonázták bele a bajt ellenségeim! Ne
bámulj reám, mint a veréb és ne várj tőlem
kegyelmet! A te undok pofádban nem látom én
az én hófehér kisasszonykám ragyogó kópét,
nem az ő kék szemeit, nem az én gyönyörűségemet! Hordd el magad, te förtelem!
— Kegyelmes uram! — hebegte Broniszlava
apja. — Féld az istent! Hát mit tehettem volna
én!? Az ur mérte ránk a csapást . . . Talán
bizony nekem könnyen esik elveszteni egyetlen
gyermekemet?
— Hát azt akarod, hogy a magam módja szerint bánjak el veled? Ám legyen! Kutyák, tömjétek be a száját egy pár pofonnal!

Még elszörnyüködni sem ért rá senki, mikor
az egyik oldalról Bzseszko, a másikról Kapu"0B*«»«B«»Basœ»HosaHmB0SïBa8S«»iBS»«ia
jgj]
ggg czinszkij, két hatalmas pofont kentek az ar88
Örökölt uradalmi földbirtok átvétele « cára. A cingár pan Necsajko lekarikázott a
§ miatt tijonnan
berendezett B földre s mikor fölkelt, csak ugy patakzott a
szájából a vér. Fehér volt mint a fal és remegett.
a
b
— Te zsivány! — ordított föl. — Te úton| helyiséggel együtt előnyös fel- |
álló! Ezt nem viszed el szárazon, hitvány! El| tételek mellett azonnal eladó. • megyek a királyhoz; én nemes ember vagyok
és lovag, te pedig alávaló rabló, a rablófészkedben!
Átkozott! A gazságodért sújtott le a
| Kigyó-uíca és Feketesas-uíca sarok. |
sors! Téged az isten büntetett! Erővel feleségül
B6BBasi3BBB£SBa£Q!BSGWsaBBBag«BaiSfisái
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akartad venni a leányomat, de aa isten rád
küldte a rossz nyavalyát! és te fs el fogsz
pusztulni, te is . . .
Be sem végezhette, amit mondani akart. A
bősz pan Kameneczkij szólni sem tudott a dühtől, csak a kezével intett. Necsajkot megragadták, elhurcolták, ököllel, lábbal döngették.
— Lám, itt az ón megrontóm! — hörögte
végre. — Ez a Necsajko pusztította el a
leányát, hogy ne lehessen az enyém! No de
majd én is elbánok a gaz árulóval, amint megérdemli! Hol van Félix, az iródiákom? Hadd
irja föl a jegyzékbe, hogy pan Necsajko is elpusztult a rossz nyavalyában . . . Ti pedig
legények, dobjátok be, de ne a sirba, hanem
egyenesen az árokba, az örvénybe, a feneketlen mocsárba . . . Hol van hát Félix?
Előlépett Bzseszko és még egy zömök lengyel.
— Fölséges uram! — hallották a vendégek.
— A rossz nyavalya elpusztította iródiákját
Félixet is. S kiviile még sok más van elásva a
földbe: Ponur a bojtár, Jan az udvaros, Pseszinszkij és Rudzko, az öreg pan Pervobjalszkij Ignatij, hét inas és vagy harminc vendég,
akik cseresznyét ettek ós sört ittak rá a konyhában. Az asszonyok közül is, akiket parancsa
szerint fölséges uram, föl sem irtunk, elegen
pusztultak el.
— És mindez két nap alatt! suttogták a vendégek. — J a j nekünk! Istenem, uram, szent
atyám, légy velünk.
— így hát most Birszkij Julij az iródiákom?
— kérdezte rövid szünet után mogorván pan
Kameneczkij. — Jól van! írd csak föl hát fiam,
amit parancsoltam . . .
Birszkij, az iródiák, csak állt és hunyorgatta
a szemét.
— Arról a kutya Necsajkóról! — utasította
Bzseszko szikrázó szemekkel és részeg piros
arccal. — Hogy a nehéz nyavalyában halt e l . . .
Hallod Birszkij?
De az, akihez a pan és a nekidühödt jobbágy
fordultak, egyszerre a szivéhez kapott, egyet
fohászkodott és arccal a földre bukott.
— Oda vagyok! Oda vagyok! — hangzott föl
nyögései közepette.
— Isten ostora! — suttogták a vendégek b
keresztet hánytak magukra. — Isten büntetése
ez az átkozott h a l á l . . .
— Nem ugy van, n e m ! — szólt pan Kameneczkij emelkedett hangon. — Nem az úristen
hatalma nyilvánul itt, hanem a rossz szemeké
s a gonosz gondolatoké! Bzseszko, vitesd Birszkijt a némethez, Necsajkoval meg tegyétek, amit
mondtam. És még ha maga az ördög látogat is
el hozzám, mégis megboszulom magamat menyasszonyom megrontóján ! Ti meg mit lógatjátok
az orrotokat ? 'Sz ez a betegség csak a poltronokat emészti el! A poltronokat meg a vén
asszonyokat! Én nem félek tőle, fütyölök r á !
Hadd legyen isten ostora ! De én erősebb vagyok . . . én nem hagyom magam !
— Bocsásd el Necsajkot! — feleltek a vendégek khórusban. — Nemés embert nem lehet
ám csak ugy agyonverni, mint valami kozákot
vagy hitvány jobbágyot!
— Nem bocsátom ! De meg már késő is aggódnotok : Necsajkot már ezóta szétmarcangolták az én hűséges kutyáim . . . Ugy-e Bzseszko ?
Rendben van a dolog ?
— Necsajko meghalt . . . — felelte Bzseszko
mosolyogva. — Egyszerre ugy rájött a nyavalya, hogy isten a megmondhatója! A mi német tudósunk csak rápillantott s azt mondta :
bátran eláshatjátok.
— Á á á ! No lám, a nyavalyával nem lehet
ám csak ugy beszélgetni, mint az emberrel! —
szólt pan Kameneczkij. — Lám, az isten nagyon jól tudja, kit kell árulás és halált okozás
miatt megbüntetni . . . Hé, zenészek ! Hadd hallom azt a zsidó muzsikátokat Pokolba a sok
temetéssel! Úgyis mindegy ! Nekem most máson jár az eszem . . . elég baj az, mikor egy
vitéz lovag mindent elfeled egy szép vászoncselédért ! Játszatok az én egészségemre, meg
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az én egyetlen fiam «.v^réj egészségére! . . .
Hol van Jendrusz?
A fin nem volt ott. Szokása szerint fölment
a dajkájával az emeletre s ott játszott a katonáival.
— Küldjetek el Jendruszért! — parancsolta
pan Kameneczkij.
Ketten futottak érte s csakhamar visszatértek.
— Uram ! — szóltak félénken. — Valami baja
van a fiúnak . . . Fekszik a gyerek és folyton
inni kér. A dajka friss vizzel itatja s ő mindig
még hidegebbet kér . . .
Nagy zajjal ugrott föl a helyéről pan Kameneczkij és keresztülfutott a szobákon, most már
nem bajuszát, hanem vörös haját cibálva, melyet
majd kitépett a fejéről. Belépve a fiúhoz, látta,
hogy az asszonyok szörnyüködnek, a fiu pedig
ott fekszik a hátán és nehezen zihál.
— Hát a német hol van ? — kérdezte pan
Kameneczkij fuldokló hangon a dajkát s patkós
csizmájával nagyot rúgott a vénasszonyon.
A dajka csak sápítozott s mint a golyóbis
gurult ki a szobából. Pár perc múlva előhozták
a németet.
— Látod!? — mutatott rá a fiúra s egyebet
nem szólt, de ez az egy szó ékesebben szóló
volt egy egész monológnál.
A német, akinek a rendetlen élettől, hajlott
korától s a nemrég kapott sebektől csak zúgott
a feje, borzadva fordult a gyermekhez.
— Az az! — szólt remegve. — Ugyanaz az
átkozott nyavalya.
— Gyógyítsd! — üvöltötte tompán pan Kameneczkij s azután elhallgatott.

Iskolai hegedűk
kltünö hanggal. Kaphatók: 3, 4, 5, 6, 8, 10 forintért És
feljebb. í l a u g v e r s e n y - h e g e d i i k 20 forinttól feljebb.
Iskolai és
templomi

h i-mr.ni'iH-oj cí összes zenekart és miiHarniimjuimm kedveisi hanasxereb, hu-

bei." Uj szerkezetű cimbalmok
Fonográf és Gramofon

•legkiválóbb han'gtartó szerkezettel, pedál nélkül 3 0 forinttól
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legjutányosabb árakon. Hongsrak és lemezek. a v í l i i j j . l e g h í r e s e b b m ű r é s z e i n e k { e l v é t e l e i v e l . Dus raktár Kiváló
eyirtmányu uj éB átjátszott E o n g e r á k és p l a n l n ó k b a n .
Régi zongorák és egyéb hangszerek ujakra becseréltetnek.
Zongora kölcsönad intézet. Teljes z e n e k a r o k íelsser e l é s e kedvező feltételek mellett. Torníszati és községi dobok
dus választékban.

Sternberg Ármin és Testvére

cs. és hír. oÉvjritarosBfBrtrföiiitetÉen BüöAPfSI, VI!.,fliócii-üf3P.
Képes árjegyzéket (minden cikkről külön) ingyen küldünk, csak
meg kell irni, hogy miféle hangszerről kívántatik az árjegyzék.

Nyomatott Szegeden a Délmagyarország hirlapéB nyomdavállalat részvénytársaság körforgógépén.

a % elsőrendű

gw

®

szállodája

berendezés»
^

sel julius elsején m e g n y í l t

Sokszorosító és másoló-iroda.
Gyors- és gépirő-iskcia, tandij csekély. — Felvételek egész
nap és tanitas egész éven át. — Bármily rendszerű gépeket
javitunk és telefonhívásra házhoz megyünk. — Kellékek
raktára. — Megbízásokat kér az Underwood irógépgyár
alföldi vozérképviselője:

Tisza Laios-karuí 54.
T e l e f o n s z á m : 833.

I bíró uri
1 emberek
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féri y e
Icsr§s©íre

I tehetnek szert.
Ajánlat, i
| Szorgalmas jeligére e lap |
1 kiadóhivatalába intézendő. I
nagyban és
k i c s i nyhen
U i i i l i l i l i ócska vasat,

fémeket,

posztóhulladékot,

úgyszintén

uraságoktól levetett ruhákat és bútorokat.

rPÍPIIII mm *

szer8zámoIlUHlblUll. lüSJklil» kat, lúrott és öntött
csöveket, sinvasat, épületkapcsokat, mindenféle épület vasanyagot, gépeket, géprészeket.
Állandó raktár a legolcsóbb árban géptörló*és politúr-rongyból. — A vett és eladott
árukat saját kocsimon szállítom.

Bors
nagy

m

Szeged szab. kir. város tanácsától.
25239—1910. sa,

feriili

p

A Kossuth Lajos-sugárut, Tisza Lajos-körat
és Damjanich-utca közti szakasza rendezési
munkáinak az alábbi három (3) csoportban
és pedig:.
I. csoport: föld, kövezet, alapozási, és kővezési,
II. csoport: aszfalt járdamunkák,
III. csoport: park-keritésí munkák vállalati
uton leendő biztosítása iránt
£. évi augusztus kő 3-án, délelőtt 1 0 órakor

Felelős szerkesztő: Róna Lajos
Lapkiadó-tulajdonos:
Délmagyarország hírlap- és nyomdauállaiat részvénytársaság.

módern

eladó Teleky-utca 13.

•WgggBMBWWBWWi 8MMBBBWWWmummamss
v •
I

(Vége következik.)
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Tisztelettel

liiiiippii vaiiiioi
ÜDllialiil M i l l .
^ a ál.

Ugyanott több lakás kiadó.

üionkay M e r , S z é p

Telefon ©48.

r - u t c a 4.
Telefon 646.

ponyua- és zsákkölcsönzö-üzieíe.
Kész ponyvák és zsákok nagy raktára.
Saját készítésű .kötéláruk nagy választékban, a l e g j u t á ' n y o s a b b árban.

Kötélgyártó-telep Szenttisromsóg-üíca 13. sióm alatt.
M a és raktár Fekeíesas-uica, régi Zssfer-féle házban.
mm

az I. tanácsi ügyosztályban (városi bérház, I.
emelet) tanácsi jóváhagyás fentartása mellett,
zárt ajánlati versenytárgyalás fog tartatni, illetvs
az ajánlatok ugyanazon helyen és időben nyilvánosan felbontatni fognak.
A szabályszerűen kiállított s pecséttel lezárt
sértetlen borítékban elhelyezett s közvetlenül
vagy posta utján beadott ajánlatok a következő" feliratú borítékban : „Ajánlat a 25239—1910.
számú versenytárgyalási hirdetményben kiírt
Kossuth Lajos-sugárut rendezési munkáira az
I. csoportbeli munkák után 1500 korona, a II.
csoportbeli munkák után 9600 korona s a III.
csoportbeli munkák után 1000 korona óvadékképes értéknek tanácsi letétbe helyezését igazoló letéti nyugtával látandók el e az árlejtés
napjának délelőtti 10 órájáig a tanácsi iktató
hivatalba (Városház, földszint) nyújtandók be.
Az óvadékok Szeged város letétpénztáránál
helyezendök el s az árlejtést megelőző nap déli
12 órájáig fogadtatnak el.
Ajánlat tehető bármely munkacsoportra különkülön, avagy kombináltan két vagy mind a
három csoportra együttesen.
Azon pályázók, kik ajánlatuk benyújtásakor
Szeged szab, kir. város hatóságával üzleti összeköttetésben még nem állottak, illetőleg előtte
ismeretlenek, tartoznak szállítóképességüket
és megbízhatóságukat azon kereskedelmi és
iparkamara bizonylatával igazolni, melyhez vállalatuk telepe szerint tartoznak.
A versenytárgyalási hirdetmény, vállalati feltételek, költségvetések, tervek, ajánlati minta,
fenti ügyosztályban, a hivatalos órák alatt betekinthetők s rendelkezésre állanak.
Ajánlattevők ajánlataikkal a végleges döntésig kötelezettségben maradnak.
Végül a hatóság fenntartja azon jogot, hogy
a beérkezett ajánlatok között, az ajánlott árakra
tekintet nélkül szabadon választhasson.
Szeged szab. kir. város tanácsának 1910. évi
juiius hó 15-én tartott üléséből.

Dr. Lázár György,
polgármester.

jutalékra alkalmazást j
'¡MÜ nyerhetnek. ™
Eredményes munkai
után F I X FIZETÉS.!
Cim a kiadóhivatalban

»MIK, Ulffl Ereieli
I K S A I 1 í l l / I S I i és
MBLíJPíiK gyári nagy raKíára

Ü l JÓZSEF Szeged,

PEÍGÍÍ Séndor-s.-uf és KönyöK-u. ssroK. (lames megálló).
1 imperátor I fr! 60 kr, 3 drb 4 frt. 6 rirb 7 Irt 50 kr, 12 drb U Irt,
sgij gyujlúkö 30 fillér.
—Kép i n g y e n képes í r j B j y i M :: VisioÉIánisítík kerestetik.

Szegszárdy József
bőröndös ós bőrdíszműves

Szegeden, !skoia-u. 21. (Poiitzer-házj
Különlegességek berendezett utazóbőröndök,
pénz-, levél-, szivartárcák- és női kézi táskákban. — Dus raktár legújabb rendszerű
-:utazó-kosarak és bőröndökben.
Hazai Ipari
=
Hazai Ipar

J
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A „Szegedi Kereskedelmi és Iparbank"
igazgatósága értesiti t. részvényeseit, hogy a kibocsájtandó uj részvényeket a teljesen befizetett
ideiglenes részvényelismervények egyidejüleges be-,
szolgáltatása ellenében

/ . évi augusztus hó 1-ső napjától

kezdve a hivatalos órák alatt az intézet főpénztáránál
ki fog szolgáltatni.
Egyszersmind felhívja azon ideiglenes részvényjegytulajdonosokat, akik a részletek befizetésével még
hátralékban vannak, hogy ezen részleteket

/ . évi augusztus hó 31-ik napjáig

annál is inkább befizetni el ne mulasszák, mert különben ezen végső határidő letelte után a bank
alapszabályainak 4. §-a értelmében a teljesített
befizetéseket, valamint a részvényekhez való jogukat
az intézeti- tartalékalap javára el fogják veszíteni.

p é c s i aknaszenet és brikettet,
p e t r o z s é n y i , p o r o s z aknaés darabos szenet, elsőrendű
légszeszgyár! k o k s z o t ,
k o v á c s s z e i i e t , t ű z i f á t , minden állomásra a legelőnyösebb árak és feltételek mellett
szállít. Házhoz szállítok : öl fát, vácfott f á t , szenet és
légszeszgyári kokszot bármely mennyiségben. Olcsó ár.

Schweiger

tűzifa-,
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Gőzfürész, gőzfavágó.
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BUDAPEST, Városház-utca 3. sz. (félemelet).
SZEGED, Széchenyi-tér. HÚDMEZOVáSfiRHELY, Fo-utca (Takarépénztári épület).
Kész férfi- és gyermek ruhák. Uri szabóság angol divat szerint.
Kész női- és leányfelöltők párisi modelltoilettek.
Angol és
francia női ruhák.
::
Külön mérték-osztály.

Szövet- és szörmeárukban nagy raktár!

L e g o l c s ó b b szabott árak!

kokszkereskedö

SZEGED, Brüsszeli-körűt 22.

álmán fia

es

szám.
Telefon 489. sz.

[erem copre üoveini.
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Megjelent az uj X. modeüu
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Cement - osztály:
Y e z é r k é p v i s e l ő k : Csongrád- és
A betűk leütésekor azonnal látható az irás
Teljes billentyű-rendszer
Két színben ír
A henger könnyen cserélhető

Bácsmegyék, valamint Kecskemét,
Orosháza, Békéscsaba, Nagykikinda
és Temesvár

városok

területére:

Szélesebb papirszán föltehető
Vissz váltó és rovatoló
Automatikus szalag-rendszer

¡Mi:

Bemutatás díjtalan
mmm
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Nagyszabású iparvállalat és elsőrangú könyvnyomdai műintézet

k ö n y v n y o m d a és könyvkötészet,

rendszerű
körforgó és gyorssajtó gépekkel,
i - A legújabb

fajokkal gazdagon fölszerelve
H

Elsőrangú munkaerők

H

ízléses kivitelben készülnek szépirodalmi művek,
báli és esketési meghívók, feltűnő falragaszok,
katonai és kereskedelmi nyomtatványok, árjegyzékek és gyászjelentések gyorsan és pontosan.
E) uállalaf különös súlyt fektet nyomtatványai Ízléses, a mai kornak megfelelően ualó elkészítésére

fl "Déimagyarország"

politikai napilap kiadóhivatala

f

TELEFQN-SZflM 836.

e

INTERURBÁN 835.
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