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A szociáldemokraták.
Tagadhatatlan, hogy meglehetősen üldözött p á r t a szociáldemokratáké. Harcot hirdetnek ők a gazdasági és társadalmi uralmon lévő osztályok ellen,
természetes hát, ha ezek a rétegek
védekeznek, sőt gyakran visszaütnek.
Az elmúlt években a magyarországi
szociáldemokraták nem egyszer dühösen följajdultak, mert olyan megtámadt a t á s o k érték őket, amik túlzottak, talán jogtalanok is voltak és bizony nem
vallottak politikai mérsékletre. A koalíciós szellem primitívsége és boszuálló
h a n g u l a t a a szociáldemokratákkal szemben kétszeresen megnyilvánult. Majdnem az volt a jelszó, hogy ki kell
irtani a hazátlan bitangokat, holott
minden modern állam férfiúnak tudnia
kell, hogy ezek a hazátlan bitangok
számottevő és becsületes tagjai a h a z a
keretében élőknek és milliónyi t ö m e g ü k
lassankint fejlődik, művelődik és mindinkább a békés gazdasági fejlődés terére lép. Szervezeteik és intézményeik,
h a olykor alkalmat is a d n a k meggondolatlan vezetőknek a visszaélésre, sok
t e k i n t e t b e n szükségesek, m e r t pótolnak
bizonyos hiányokat. A koalíciós korszak tulment azon a programon, hogy
a szociáldemokrata szervezeteket m e g
fogja tisztítani. Virágzó, ezer m e g ezer
t a g o t számláló egyesületeket egyszerűen

A detektív.
I r t a Krúdy

Gyula.

Sarló Endre dr, a filozófia tudora és több
akadémiai kiadvány szerzője, miután hosszú
Ideig várta, hogy tanári diplomája révén
kenyérhez jut, egy napon a Német és Kordovai privátdetektiv cég szolgálatába állott.
Sarló Endre dr nem egészen a mindennapi
gondok veszedelme elől menekült el addigi
pályájáról, mert hiszen nevelősködésből és
öreg akadémikusok müveinek megírásából
kényelmesen föntarthatta volna igénytelen
ekszisztenciáját. Sarlót benső hajlandóságok,
lelki vágyak, régen táplált ösztönök vezették a detektiv-pályára. Fürkésző, megfigyelő elme volt, sőt bizonyos leskelődési hajlandóság is mutatkozott lényében.
S miután a holt tudományokat mivelő pályáján valami kevés alkalma nyilott a leskelődésre, szívesen hajlott a modern, valóságos
élet felé, mert különben is vágya volt az életet tökéletesen ós a maga valóságában megismerni. A Német és Kordovai cég, amely
ebben az időben a newyorki Pinkertonnak
volt ausztria-magyarországi képviselője, a főváros legelső detektiv-irodája volt. Kordovai
ur, a cég látható főnöke eleinte csupán irodai munkák végzésére használta a tanár urat,
megtanultatta vele a könyvelést és levelezést
és Sarló dr-nak meglehetősen keserves napjai
voltak ebben az időben, midőn a legkisebb
nyomozással sem bizták meg. A cég két
tucat alkalmazottja, midőn a kora reggeli órákban, valamint késő este a jelentések megtétele végett ellepte az iroda helyiségeit, bizonyos jóakaratú lenézéssel tekintett a főkönyvek fölött görnyedő tanárra.
Akárhány volt közöttük, aki a helyesírás
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becsukatott, lepecsételtetett és a gyülekezési szabadságot sem túlságosan
respektálta.
Most természetszerűleg rendkívül aktuális az a kérdés, hogy a nemzeti m u n k a
korszaka milyen m a g a t a r t á s t fog tanúsítani a szociáldemokratákkal szemben ?
Khuen-Héderváry Károly gróf miniszterelnök m e g a d t a erre a kérdésre a
feleletet. A liberálizinus fog vezetni,
m o n d t a Khuen-Héderváry és kijelentette, hogy a gyülekezési,
szervezkedési és egyesülési jogot megbénítani
nem akarja, csupán azt kívánja, hogy
a munkásmozgalmak kihívást ne tartalmazzanak. Helyes, ha a m u n k á s s á g
a maga j o g á t védi, de nem helyes,
hogy egyszersmind háborút hirdet mások ellen. így a miniszterelnök. Ebből
a megnyilatkozásból kiviláglik, hogy
Khuen-Héderváry a szociáldemokratákkal szemben a bölcs mérséklet állásp o n t j á r a helyezkedett, sőt a bölcs mérsékletet tőlük is megkívánja. A miniszterelnök ismeri a történelmi fejlődés
törvényeit, számol avval, hogy az előrehaladás eredménye a szociáldemokrata
mozgalom, nem is a k a r j a h á t azt megfojtani. Szavaiból kiderül, hogy elismeri
a m u n k á s s á g n a k a maga iránt való
jogait és helytelennek itéli azok megnyirbálását.
Ez az igazi, az őszinte, a hamisítatlan íiberálizmus. Ez az a gazdasági

politika, amely Angliában a speciálisan
érdekes, tartalmas, tehetős és hogy igy
fejezzük k i : elpolgáriasodott m u n k á s osztály kifejlődését lehetővé t e t t e . A
szociálizmus, bár nem egyéb materiális
hitvallásnál és bár az alkalmazkodás
elve benne van az alaptételeiben, gyakran r a g a d t a t j a arra a híveit, hogy
a keretekből kitörni igyekezzenek. Szóval rombolásra és erőszakolt, sokszor
visszafelé elsülő agresszivitásra. Az angol szociáldemokraták, h a egyáltalán
lehet ő k e t ilyennek nevezni, egészen
m á s o k . A politikai érettség legfelsőbb
f o k á r a j u t o t t a k , akárcsak az angol burzsoázia politikusai. Az asszimilálódásuk
pedig kizárólag a n n a k a rendszernek
a révén vált lehetségessé, amit m o s t
m a g á é v á t e t t a mi miniszterelnökünk
s amit, túlzás nélkül állítjuk : klasszikus
tömörséggel m o n d o t t el a szociáldemok r a t á k nála tisztelgő küldöttségének
Most m á r csak az a fontos, hogy a
m u n k á s o k p á r t j a m e g é r t s e és tiszteletben t a r t s a az ő intencióit. Némi rem é n y s é g van is erre. Az utóbbi időben
bizonyos nagyobb eseményeknél, igy
az elmúlt h e t e k b e n a vas- és fémmunkások ismeretes mozgalma alkalmával
is a szociálisták h i g g a d t a n viselkedtek
és hozzájárultak a bérharc békés elintézéséhez. S z i m p t ó m á j a e z a n n a k az örvendetes körülménynek, hogy m o s t az egész
ország hangulata a higgadt átalakulás

alapelemeivel sem volt tisztában, de még
Kapornak, a cég bérkocsisának sem imponált
Sarló dr. Gubányi, az a kis f ekete, egérszemii
emberke, aki a cég úgynevezett „diszkrét"
ügyeit kezelte, — a házasságtörő asszonyokat és férjeket — gyakran veregette meg
Sarló dr vállát:
— Csak szorgalmasan, tanár ur, idővel talán szabad lesz egyszer magának is a megfigyelés alatt levő kocsi után szaladni.
Sarló dr türelmesen viselte sorsát. A filozopterpályán megtanulta, hogy kitartással és
szorgalommal a legnehezebb akadályokat is
le lehet győzni és lankadatlan buzgalommal
vezette a könyveket.
Rezsin kisasszony (a masamód- és toalettosztályon) szép barna szemével olykor loppal
elnézte a tanár rokonszenves szőke fejét és
egyszer titkon megkérdezte, hogy versírással
nem foglalkozott-e?
— Nem, — felelt Sarló dr, — de diplomám révén természetesen a versíráshoz is
kell értenem.
— Ugy kérek holnapra egy szerelmi verset bizonyos Ferdinándhoz, — felelt Rezsin
kisasszony. — A név betűi legyenek a sorok kezdőbetűi. Értett engem ? A selyemlopási ügyből kifolyólag van reá szükségem.
• Máskor Sipolyai Demeter, a vadászkalapos és lovaglócsizmás „földesúr", aki a cég
földbirtokos-klienseit látta el, azzal a megtisztelő ajánlattal lepte meg Sarló doktort,
hogy vidékre indulván, néhány állatbetegségnek a receptjét közölje vele . . .

társa Berlinből siii-gősen a telefonhoz szólította. Kordovai ur a főpostára hajtatott :
— Mindjárt visszajövök! — kiáltással.
Sarló dr egyedül maradt az irodában.
Lapot fordított az emlékiratban ésuj fejezet
olvasásába fogott. De nem juthatott tovább
az első soroknál, mert felpattant az ajtó és
egy magastermetü, gyászruhás asszony izgatottan és egyben remegve lépett az irodába. Sarló dr megszokta már az eféle látogatásokat, közömbösen bólintott:
— Tessék helyet foglalni, Kordovai ur
nyomban itt lesz.
A gyászruhás nő sietve lépett a tanár
íróasztalához.
— Uram, én nem várhatok, az eset sürgős . . . Remélem, jó helyen járok'? A detektiv-irodában ?
— Parancsára — felelt a tanár és felemelkedett. — Német és Kordovai.
— Engem egy barátnőm küldött ide —
folytatta szenvedélyes, de nagyon kellemesen
csengő hangon a fátyolos hölgy. — Barátnőm nagyon meg volt elégedve önökkel.
Kérem, jöjjön velem, az eset sürgős, mert
néhány perc múlva indul Marchegg felé a
bécsi •gyorsvonat.
A tanár a faliórára pillantott.
— Tizenöt perc múlva.
— Tehát jöjjön. Kocsim odalent vár. Mindenáron el kell érnünk a vonatot. Az atyám
most kel útra egy nővel. Nyomában kell
lennünk . . .
A tanár habozva nézett körül. Az ördögbe
is, nem tréfa a dolog!
- r Be kell várnunk Kordovai urat — felelte ingadozva.
A gyászruhás nő felelet helyett néhánv
nagyobb bankjegyet dobott az asztalra.

Egy napon a délutáni órákban, midőn a
detektíviroda csöndjét csupán a falióra ketyegése verte föl és Sarló dr álmodozva olvasgatta egy londoni rendőrtiszt emlékiratait, a
pápaszemes Kordovai urat láthatatlan főnök-
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stádiumába j u t o t t . Vége a túlzásoknak,
a rágalmazásoknak, az egymás lebecsülésének és máglyára rakásának. A béke
gyönyörű tüzei égnek.
Mindenkép helyeselni lehet, hogy a
miniszterelnök nyíltan megismertette a
szociáldemokratákat a m a g a álláspontjával. Legalább t u d j á k m a g u k a t mihez
tartani. Lehetetlennek is t a r t j u k , hogy
Khuen-Héderváry fölfogása ellen kifogást emelhessenek és hogy avval
szembehelyezkedni
igyekezzenek. A
nyilt
liberálizmust,
a tisztességes
szabadelvüséget
respektálniuk
kell,
m e r t ha nem is kívánhatjuk, hogy az
kielégítse őket, a jóakaratot föl kell
tételezniök- A miniszterelnök az állam
r e n d j é n e k érdekében nem nézheti el,
hogy a szociáldemokraták szervezetei a
gyűlölet melegágyaivá sülyedjenek. Ez
bizonyos. Másrészt azonban nem elfogult részese,
hanem
úgyszólván
piedésztálon figyelő őre és bírája a
magyar társadalom osztályharcainak.
Igazságosan, modernül, makulányi elfogultság nélkül Ítélkezik ő. Méltán
k í v á n h a t j a és elvárhatja, hogy meghajoljanak az ítélete előtt. A szociáldemokraták is aligha látnak KhuenHéderváry Károly grófban ellenséget.
Aligha látják benne a velük szemben
álló társadalmi osztályok ekszponensét.
Mert, h a ezt teszik, tudatosan, vagy
öntudatlanul, de tévednek. A nemzeti
munka az egész nemzet egyetemére
hárul. És legyen az egész nemzeté az
a béke is, amely a m u n k a alapja és
megszentelője.
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hogy felhívja a védőhatalmak figyelmét Görögország készülődéseire és ezzel igazolja magát,
ha a török hadügyi kormány ujabb hadtesteket koncentrál a görög határon. A macedónbandák is annyira elszaporodtak, hogy a török
hadügyi kormány behivta a harmadik hadtest
redifjeit és egyidejűleg a bolgár határon is
nagy csapatokat von össze. Tegnap a Kruppés Armstrong-gyárakban ágyukat és muníciókat rendeltek záros határidőre, legkésőbb október elsejéig.

Megszavazták az indemnitást.
— fi képviselőház üléss.

(Saját

tudósítónktól.)

—

A képviselőház

mai

ülésén véget ért a már-már hosszura nyúló
indemnitási vita. Az utolsó szónok MádiKovács János volt s beszéde végeztével a
Ház a javaslatot általánosságban, majd többek fölszólalása után részleteiben is elfogadta. A mai ülés legszenzációsabb beszédét
Hieronymi Károly mondotta, aki hivatkozva
a fönnálló precedensekre, hatásos beszédben
kérte az indemnitás megszavazását, annál
is inkább, mert a kormánynak amúgy sincs
e javaslattal egyéb célja, minthogy az államháztartás menetét legalább 1911-ig biztosítsa.
A Ház a királyhoz intézendő föliratot is
ma fogadta el harmadik olvasásban. A föliratot ünnepélyesen lepecsételték s fölküldik
a királynak.
Az ülés meglepetést is hozott. Székely
Ferenc igazságügyminiszter a mai ülés
elején nyújtotta be a polgári perrendtartásról szóló nagyfontosságú törvényjavaslatot.
A mai ülésről szóló részletes tudósításunkat itt adjuk :

Elnök: Berzeviczy Albert.
Jegyzők: Szász Károly, Nyegre László, Beszkid Antal.
Hitelesitik a mult ülés jegyzökönyvét,
mire
Törökország háborúra k é s z ü l . KonstantiDarvay Fülöp, a VIII. biráló-bizottság elnöke
nápolyból •jelevük: Törökország- ismét szembe- jelentést tesz Eitner Zsigmond és Pékár
került Görögországgal és Bulgáriával. Nádin bey Gyula mandátumainak megvizsgálásáról. A két
képviselőt végleg igazolják.
görög kövét Konstahtinápolyba érkezett és jelenSzékely Ferenc igazságügyminiszter benyújtja
tést tett a nagyvezirnek a görög hadsereg harci a polgári perrendtartásról szóló
törvényjavaskészülődéseiről. E jelentésre Konstantinápolyban latot. (Éljenzés.) A javaslatot kinyomatják és
nyomban összeült a minisztertanács s elhatározta, szétosztják a Ház tagjai közt.

— Bőkezűen fizetek, nem lesz rám panaszuk. De jöjjön már kérem.
A tanár azon vette magát észre, hogy a
hölgy fejébe nyomott egy kalapot, vállára
adott egy kabátot, amit a fogason talált.
Megragadta a karját és ellenállhatatlan erővel vitte magával. Majd vágtató bérkocsiban
találta magát. Egy-két perc és már a nyugati pályaudvar zsibongó perronján vitte
magával a nő.
— Most szálltak a vonatra — lihegte egy
hang a tanár fülébe és könyök-lökést érzett
oldalán. A jelzett irányba nézett és hátulról
látott egy szürkekabátos, kistermetű, őszhaju öreg urat, akinek kemény kalapja alól
terjedelmes kopaszság fénylett. Épen hódolatteljesen segédkezett egy vörösselyem-köpöjiyeges, szőke, bodorított hajú és porceilánarcu hölgynek a felszállásnál.
— Kedves atyja'? — kérdezte a gyászruhás hölgytől.
— Az — felelte elfojtott hangon.
A következő másodpercben már elhelyezkedett' Sarló dr gyászruhás hölgyével egy
elsőösztályu fülkében és a vonat prüszkölve
nyargalt ki a pályaudvar csarnokából.
— Tehát kedves atyja megszökteti a szőke
hölgyet? — kezdte a tanár azon a hivatalos
hangon, amelyet Kordovai úrtól sokszor
hallott
.•••.•'
'
— Ellenkezőleg. A szőke hölgy szökteti
meg atyámat.
Majd hirtelen elhatározással igy folytatta:
— Különben minek titkolózom ön előtt,
detektív u r ? A szóban forgó ur nem atyám,
hanem férjem, Garda bankár . . .
— És a hölgy?
— Az a perszóna egy táncosnő. A többit most már tudja. Tudomásomra jutott a

dolog, hogy férjem nem egyedül utazik
Bécsbe, hová állítólag hivatalos ügyei szólítják. És semmi kedvem nincs megengedni azt,
hogy férjem ennek a teremtésnek a társaságában mulasson...
— Nagyságos asszony tehát féltékeny?
— Ahoz önnek semmi köze.
— Mi tehát az én megbízatásom?
— Hódítsa el férjemtől azt a nőszemélyt!
Sarló dr furcsa mozdulatot tett, majd szerényen igy felelt:
— Nagyságos asszonyom tán nem tudja
azt, hogj az ilyen hölgyek egyáltalában nem
hódithatók? Az öreg királyt többre becsülik
az ifjú pásztornál.
— Azt én nem bánom. Meg kell próbálni.
— Meg aztán hiába próbálnánk meg akármit. Kedves férje ismét megtalálná hölgyét.
Ha ezt nem, egy másikat.
— Másikkal nem törődöm. Én ezen a
bizonyos Mimi kisasszonyon kívánok boszut
állani. Férjem ugyanis legutóbb összes ékszereim kövét kicseréltette hamis kövekkel.
És az igazi kövek Mimi kisasszony birtokában vannak.
— Állami rendőrségünk kitűnő szolgálatot tesz az eféle ügyek elintézésénél.
— Nekem többé nem kellenek már azok
a kövek. Én nem viselem Mimiké után.
— Mit tegyünk tehát, nagyságos asszonyom ?
— Boszut akarok állni !
Sarió dr elgondolkozott. Igen fiatal detektív volt még, nem találta meg mindjárt a helyes utat. Az asszony mozdulatlanul ült a fülke
sarkában és látszólag elmerült a Duna völgyének szemlélésébe. Egyszerre, mintha önkéntelenül tenné, balkezével föltolta sürü

(A fölirat

megpecsételése.)

Nyegre László jegyző olvassa a királyhoz intézendő fölirat szövegét.
Berzeviczy Albert elnök: A fölirat szövegét
hitelesítettnek jelentem ki és azt az ország
szine előtt ezennel aláírom.
Az elnök és Szász Károly aláírják a fölira.
tot, melyet az elnök ünnepiesen lepecsétel.
(Az

indemnitási

vita.)

Mádi-Kovács János (Justh-párti) igéri, hogy
nagyon röviden fog beszélni, a szünetre való
tekintettel. Az ellenzéknek — bármily türelmetlen is a kormánypárt ——' kötelessége szavát a kormány ellen fölemelni. A kormány erőszakos eszközökkel csikarta ki többségét . ,
(Derültség a jobboldalon.)
Eitner Zsigmond : Hiába nevetnek !
Mádi-Kovács János : . . . de épen ezért nem
képviseli a nemzet akaratát. Közjogi szempontból törvénytelennek jelenti ki a költségvetésen
kivüli állapotot, amelylyel — a mostani precedens után — mindig visszaélhetnek a kormányok.
A jobboldalon észreveszik, hogy a szónok olvassa beszédét.
— Ohó, ohó — kiáltják feléje. Néhány percig tartó zaj után az elnök figyelmezteti a szónokot, hogy ne olvassa beszédét.
Mádi-Kovács János : A választási visszaélésekről szól és Deák Ferenc idézeteit olvassa a
kormány fejére. Bizalmatlan a kormány iránt
és nem fogadja el az indemnitási javaslatot.
Elnök : Több szónok nem lévén föliratkozva,
a vitát bezárom. Hieronymi
Károly kereskedelmi miniszter ur kiván szólani.
(Hieronymi

beszéde.)

Hieronymi Károly az indemniti védelmében
szólal föl, reflektálván a legutóbb elhangzott
ellenzéki beszédekre. Az 1897 : XX. törvénycikk
ellen a kormány nem vétett, sőt szigorúan
annak értelmében járt el. Azokat a szakaszokat, melyek ellen kifogása van az ellenzéknek,
kinek lett volna kötelessége megtartani? A
mostani vagy előbbi kormánynak ? Csakis az
előbbinek (Zaj) és hogy nem tartotta be, törvénytelenséget követett él. (Nagy zaj a baloldaIon. A kormánypárton helyeslés. Elnök csönget.)
Bakonyi Samu: A mult kormány hibája nem
mentség önöknek. (Zaj.)
Hieronymi Károly : A képviselőház naplójából
igazolja, hogy a régi többség a házszabályok
eklatáns megsértésével utasította vissza a jelenlegi kormány költségvetési javaslatát. Az
ellenzék két-három hónapos indemnitást követelt. Ezt nem lehetett volna megtenni, mert
1911-re se lett volna rendes költségvetés. Aki
ismeri ennek a Háznak a munkabírását, tudni

fátyolát. Sarló dr kerekre nyitotta a szemét.
A legszebb asszonyarcot látta maga előtt.
A nagy élveteg szemek, kicsattanó ajkak és
gömbölyű áll a legszebb formájúak voltak,
amelyek harminc éves asszonyé voltak valaha. Sarló dr fölsóhajtott magában és arra
gondolt, hogy az élet csupa komédia: a
világszép asszony fut öreg férje után, míg
az egy festettképüvel mulat.
Az asszony végignézett Sarló tanáron.
— Kérem a legteljesebb kíméletlenséggel
eljárni. Meg kell mutatni annak a perszónának, hogy nem az övék még az egész
világ.
Sarló hajlongott, de valójában nem tudta
még, hogy mit fog csinálni.
A hotelben a bankár és a táncosnő az
első emeleten szállott meg, a detektív megbízójával a másodikon.
— Gyászruhámban nem ismer fel férjem,
mert gyászruhát sohasem szoktam viselni.
Hirtelen csináltattam — monda a detektív
megbízója, midőn este a vacsorázóhelyre
nyomon követték a bankárt a táncosnővel.
Sarló doktornak csakhamar sikerült a
táncosnő figyelmét fölébreszteni és megbízásához híven, égő, sőt villogó tekinteteket
vetett a festett hajú szépségre. Az eleinte
kellő ridegséggel utasította vissza a szemtelenkedő pillantásokat, de aztán kezdett
neki tetszeni a dolog és kacérkodva hajtotta,
félbldalra a fejét.
— Csak bátran Sarló u r ! — hallotta a .
detektív megbízója hangját a fátyol alatt.
Sarló doktor ugy játszott a szemével,
mint egy zsonglőr.
A vacsorázóhelyről (az ajtóból a táncosnő
félig gúnyosan, félig érdeklődve visszanézett) egy orfeum télikertjébe követték a
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fogja ezt. Most tehát az a célja a kormánynak,
hogy legalább 1911-re biztosítsa az államháztartás rendes menetét.
A hathónapos indemnitás nem áll precedens
nélkül, hiszen a koalíciós kormány is kért
ilyen hosszú lejáratú indemnitást. (Gúnyos
derültség jobbról.) Ismételten tiltakozik az ellen a vád ellen, mintha a mostani kormány
lett volna az oka az eksz-leksznek. Ezt az
állapotot igy találta a kormány és az első napon igyekezett törvényjavaslat benyújtásával
megváltoztatni. Sorba ye3zi az elhangzott
beszédeket, első sorban Bikádyét, majd Frey
Jánosét. Az utóbbinak a nők éjjeli munkájának
megszüntetése érdekében sürgetett intézkedéseit nálunk nem lehet egyelőre megvalósítani.
Rátér a jus piacétire, amelyet Frey tegnap
az egyház elleni erőszakoskodásnak bélyegzett.
Frey Deák egy beszédét citálta, Deák ebben a
beszédében épen az ellenkezőjét mondta annak,
mint amit Frey neki involvált. (Mozgás és
helyeslés.) Kun Béla' a „Néptanítók Lapja"
cimü hivatalos tanitóujságnak beszüntetését
rekriminálta. A lapot nem a mostani kormány
szüntette be, hanem az előbbi és a jelenlegi
kormány nincs abban a helyzetben, hogy a lapot újból megindítsa.
Nóvák János a földadó aránytalanságáról beszélt. A földnek az értéke a tulajdonképeni
nyers értéknek csak csekély része, itt inkább
a befektetett munkaerő veendő számba. Ha ezt
vesszük, nem olyan nagyok az aránytalanságok,
mint Nóvák hiszi. Visszatér Désy beszédére.
Désy tagja volt annak a kormánynak, amely
ötszázhatvan milliós kölcsön fölvételére kényszeritette a mostani kormányt . . .
Fölkiáltüsok balról: Ez is .a mi hibánk?
Hieronymi Károly: Az ötszázhatvan millióban
csak kilenc millió az uj költség, mondjuk tehát,
hogy ötszázötven milliós kölcsönről van szó.
Sorba veszi az előző kormány pénzügyi politikájának tévedéseit. Az államvasutak hozadéka
négyedére szállt alá, mig az üzemi költségek
aránytalanul emelkedtek. A beruházások öszszege nem háromszázkilencvenkilenc millió volt,
mint Désy mondta, hanem csak háromszáznegyvenkét millió. A beruházások összegének nem
szabad évről-évre szabályosan nőnie vagy fogynia,
hanem a szükségleteket arányítva változnia.
Összehasonlítja Désy számadatait a valódiakkal és cáfolja azt a mesét, mintha a koalíciót
megelőző kormányok nem használták volna föl
a beruházási összegeket a megfelelő célra.
1905-ben a máv. beruházások hozadéka 6L9
százalék volt, ma pedig 38.2 százalék. Ezt nem
lehet financiális politikának nevezni. (Helyeslés
a jobboldalon.) Reflektál Szterényi beszédére is.
Ma is vallja az iparfejlesztési emlékiratban foglaltakat, csaknem szórói-szóra.
De ai a beállítás, ahogy Szterényi előadja a
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dolgokat, nem áll. Hivatkozik a külföldi, orosz
és román példákra, ahol bebizonyult, hogy segélylyel csak oly ipart lehet fejleszteni, amely
már van. Az ipari támogatásnak egyes esetekben van csak létjogosultsága, sokszor nagyobb
is, mint a védvámnak. De nagyon fontos, hogy
az ipari támogatásnak a szubvencionált vállalkozó személye is garancia legyen. Kéri a Házat,
szavazza meg az inclemnitást. (Éljenzés.)
(Az indemnitást

megszavazzák.)

Elnök: A vita befejeztetett. Következik a
szavazás arra a kérdésre, hogy elfogadja-e a
Ház a javaslatot.
A Ház ~á javaslatot általánosságban, nagy
többséggel elfogadja.
(Részletes

vita.)

A részletes tárgyalás során a cimet változatlanul elfogadják.
Az el;sö szakaszhoz
Désy Zoltán (Kossuth-párti) szólal föl.
Hieronymi most elhangzott beszédével szemben
a koalíció pénzügyi politikáját védi. A vasúti
kérdésbén válasza az, hogy a költségek egész
Európában minden vonalon emelkedtek.
Ha a koaliciós kormány többet fektetett be
a vasutba, ezt az üzem érdekében tette. Egyébként adatait a zárszámadási bizottság jelentéseiből vette, melyeket megbízhatóknak t a r t
még a miniszterrel szemben is. Lukács László
beismerte, hogy az államháztartás menetében
nagyobb zökkenés nem állott be. Ez megnyugtató. A mult kormány különben is be fogja
várni a mostaninak első költségvetését és
csak azután fogja a maga véleményét megadni.
Hieronymi Károly kereskedelmi miniszter :
Néhány szóval reflektált Désy fölszólalására és
védelmezi a kormány álláspontját.
(Á

postás-nyomor.)

A második szakászhoz
Sümegi Vilmos szólal föl és fejtegeti a postások, az adóhivatali tisztviselők és kezelőtisztek viszonyait. Hivatkozik Molnár József
borzalmas esetére ; a postaszolgák fizetése két
korona 50—90 fillér. Aki ismeri nemcsak a fővárost, hanem a vidék nagy városainak általános drágaságát, az tudja, hogy ebből nem lehet
megélni. Kéri, hogy módosítsák a javaslatot
ugy, hogy az állami tisztviselők fizetésére egy
millió, a postások hároméves fizetésrendezésére
egymillióötszázezer korona vétessék föl.
Hieronymi Károly : A kormány el van ugyan
határozva, hogy mihelyt lehetséges lesz, segíteni fog a posta-segédtisztek és a szolgák nyomorán és az állami tisztviselőkén is általában,
jelenleg azonban nincs abban a helyzetben,
hogy ezt megtehesse. Ezért kéri Sümegi javaslatának elvetését.

bankárt. A zene vigan zengett és a nők | gyogott az arca s fontoskodó öntudat dagasztotta a mellét :
énekeltek.
— Rendben van minden. O is szeret en— Hozasson pezsgőt — mondta a detekgem
. . . Holnap-már találkozunk is.
tív megbízója és az asztal alatt Sarló doktor
— Ugy ? — mormogta a gyászruhás
kezébe csúsztatta arany reticule-jét.
hölgy. És többet nem szólt. Unatkozva, sőt
P u k k a n t a bor és a detektív megbízásához bizonyos haraggal ült helyén, mig Sarló dokhíven, a legkülönbözőbb hódítási eszközökhöz tor kimeresztett szemmel bámult folyton a
folyamodott. A táncosnő félig kiliájolva pá- táncosnőre. Hogy dolgát jól végezze, titkon
holyából, nagy érdeklődéssel látszott figyelni virágokat csempésztetett a táncosnő kezeiSarló doktor minden mozdulatát. És midőn hez . . . De megbízója még mindig fukarkoaz ujjaival, sőt fejével is kezdett integetni, dott az elismerő szavakkal.
egy leereszkedő, de szíves főbólíntással vá— Ideje, hogy hazakísérjen, detektív ur.
laszolt.
Már attól kezdtek félni, hogy valóban komo— Látta ? — kérdezte akkor Sarló meg- lyan belebolondult abba a perszónába —
bízójától és a nyakáig elvörösödött.
mondta hűvös hangon a bankárné.
— Láttam — felelte a gyászruhás némi
— Ó, nem — felelte Sarló felhevülten.
kedvetlenséggel.
— Csupán kötelességemet teljesítem.
— Helyes uton vagyunk — folytatta Sarló,
A gyászruhás hölgy alig észrevehetőleg
hogy némi elismerést erőszakoljon ki meg- vállat vont. A detektív a kocsi után nézett.
bízójától.
Reggel egy levéllel költötték fel a deA gyászruhás asszony unottan babrált a
tektívet. Az asszonyos betűk ezt mondták :
legyezőjével és rosszkedvűen mormogta :
„Felesleges tovább fárasztania magát a
— Nagyon messzire vagyunk még az
táncosnővel,
tisztelt detektív ur. Kegyetlenigazitól, Azt hiszem, még nem hódította m e g
ség
volna
megzavarni
az uram mulatságát.
teljésen.
Meg aztán kezd túlságosan unalmassá válni
Az öreg bankár mindezen dolgokból aligha
a dolog."
vett észre valamit, mert a legnagyobb köSarló doktor, midőn főnökének beszámolt
zömbösséggel terpeszkedett székében. Egyútjáról,
Kordovai ur a k k o r á t .nevetett, hogy
szer fölállott és az asztal felé közeledett, hol
szinte
megmozdultak
az Íróasztalok.
Sarló megbizójával ült (a detektivnek meg—
Sose
lesz
magából
jó detektív, doktor ur.
dobbant a s z i v e : nyomban fölismeri a feleSarló
ámulva
nézett
főnökére.
ségét !), de az öreg ur u n o t t léptekkel haladt
—
Sose,
barátom.
Túllőtt
a célon. Megel az asztal m e l l e t t . . . Sarló doktor ekkor
bízónknak,
a
b
a
n
k
á
m
é
n
a
k
udvarolt
volna,
hirtelen elhatározással fölállott helyéről :
ahelyett, hogy a festett leányra meresztgette
— Meg fogok ismerkedni a táncosnővel a szemét. Akkor eleget tett volna megbíza— mondta.
tásának.
A megbízó bólintott.
Sarló elgondolkozott és fölsóhajtott:
— Az asszonyok furcsa teremtmények,
ö t perc múlva jött vissza a detektív. Ra-

A Ház többsége Sümegi javaslatát nem fogadja el.
A harmadik és negyedik szakaszt hozzászólás nélkül változatlanul elfogadták. Ezután tiz
perc szünet.
(Az

adótörvények.)

Szünet után az ötödik szakasznál Holló Lajos
szólalt fel. Szerinte a kormánynak külön törvényjavaslat alakjában kellett volna előterjeszteni az adótörvények némelyike életbeléptetésének két évre való elhalasztását, hogy a képviselőház ehez hozzászólhasson.
Nagyobbarányu progresszivitást kiván és tiltakozik az ellen, hogy az életbeléptetést két
évre elhalaszszák. Ilyen arányú javaslatot
nyújt be.
A Ház többsége az eredeti javaslatot fogadja el.
A hatodik és hetedik szakaszt hozzászólás
nélkül és változatlanul elfogadják. A holnapi
ülésen olvassák harmadszor a törvényjavaslatot,
(Az

ujoncjavastat.)

Frey' János igazolni kívánja Hieronymi Károly
kereskedelmi miniszterrel szemben, hogy helyesen hivatkozott tegnapi beszédében a jus
placétum dolgában Deák Ferencre.
Hieronymi Károly fölöslegesnek tartja az
igazolást, amely úgysem sikerülhet Freynek.
Nincs Deák beszédeiben egyetlen passzus,
amely kétségbevonná a királyi tetszésjog teljes jogosultságát és föltétlen fönnállását!
Solymossy Ödön báró, a véderőbizottság előadója beterjeszti az ujonclétszám megajánlááá-i
ról szóló törvényjavaslatot.
Tóth János nem talál semmi biztatót a javaslatban a nemzeti szempont érvényesülése szempontjából, igy azt nem fogadja el.
Bakonyi Samu a javaslat ellen van, hiszen
Tisza István gróf sem kapta meg az apropriációt arra, hogy a kilences bizottság javaslatait
megvalósíthassa. Nem bízik a. véderőreformban.
Határozati javaslatot nyújt be, amelyben követeli az önálló hadsereg fölállítását.
Az elnök az ülést két órakor berekesztette.

flz árvízkatasztrófa.
— Husz halott. —

(Saját tudósít ónktól.) A tegnapi, árvamegyei árvízkatasztrófa után most Erdélyre
kerül sor. Ma Szolnok-Doboka vármegyében
olyan irtóztató felhőszakadás volt, mely nemcsak épületekben, állatokban, hanem még
emberekben is nagy k á r t okozott. Eddig
husz ember lelte halálát az árvízben, de még
igen sokan t ű n t e k el, akik mindezideig nem
kerültek elő. A katasztrófáról a következő
jelentések érkeztek :
Kolozsvár, julius 26.
Vasárnap este hét órakor óriási felhőszakadás vonult végig Szolnok-Dobokamegye legkeletibb részén, a betleni járásban. Zuhogó eső
árasztotta az Ilosva-patakot és ez a kis patak,
melyben az év legnagyobb részében alig egykét ujjnyi viz van, megáradva elöntötte a
járás négy községét és azok határait. Hidakat,
utakat, egész falurészeket sodort el a megdagadt ár, amelynek sok emberáldozata is van.
Az első jelentések tizenöt halottról szólnak, de
sok ember eltűnt és ezek is minden valószínűség szerint belevesztek- az árba.
Legtöbb áldozatot az árviz Nagydebrek községben szedett, ahol hétfő estig tizennégy holttestet fogtak ki. Épületrészeket, egész házakat
sodort el itt a viz és a falu legnagyobb része
lakhatatlanná vált. Nagy a kár különösen a
községmenti földeken és az állatokban.
Kolozsvár,

julius 29.

Az Ilosva-patak kiáradása leginkább Alsóilosva, Nagydebrek, Csicsóhagymás és Felár
községeket sújtotta. Az árviz áldozata Farkas
Ilona felőri óvónő is. Az óvónő vasárnap este
hét órakor a református kántoréknál volt látogatóban és hazafelé menetközben érte utói
az ár. Nővérével együtt menedéket keresett a
tanitóék lakásánál, de mikor a ház előtti kis
hidon akart átmenni, a viz elmosta a hidat és
a két leány az árba zuhant. A szerencsétlen
leány belefúlt a vízbe. Nővéréről még nem tudni
bizonyosat.
A szerencsétlenségről Detre járás szolgabirája jelentést t e t t Désre Bándy György alispánnak, aki egy műszaki tanácsossal azonnal
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a helyszínre ntazott. A mentési munkálatok
erősen folynak.
Kolozsvár, julius 26,
Este ezeket az ujabb részleteket jelentik az
erdélyi árvízkatasztrófáról: Vasárnap este hét
órakor Felör községben kezdődött a pusztító
felhőszakadás, amely már itt négy embert sodort magával. Ezek között volt Farkas Ilona
óvónő is. Bándy György alispán Ferenczy
Endrével, az államépitészeti hivatal főnökével
ment ki a helyszínére. Hétfőn este huszonnyolc
ember hiányzott a járásból. Huszonhatnak a
holttestét már megtalálták. Ma délig ismét
négy halottat találtak. Ma Bethlen Balázs főispán is a helyszínére utazott. Barcsay Tamás
nagybirtokos, akit érzékenyen sújtott az árvízkatasztrófa, ezer koronát és élelmiszereket adományozott a nyomorgóknak, gondoskodik azonkívül a halottak eltemetóséről. A jég az egész
környéket tönkretelte.

Meggyilkolt színész.
(Saját tudósítónktól.) Londonban egy idősebb
színészt gyilkoltak meg a minap. A gyilkosság
titokzatos körülmények között történt. Eddig
csak annyít sikerült a Iondoni rendőrségnek
megállapítani, hogy nem rablási szándékból ölték meg a szerencsétlen embert, hanem szerelemféltés volt a gyilkosság oka. Az a gyanú
merült föl, hogy a véres t e t t e t maga a színész
fia követte el. A titokzatos ügyről a következő
távirataink számolnak be:
London, julius 26.
Titokzatos módon gyilkolták meg Londonban
Anderson Veldon Tamás színészt, akit a színpadon Atherstone néven ösmertek. A színészt
átlőtt mellel, holtan találták meg a Prince of
Wales Road egyik házának kertjében. Gyilkosa,
mint a nyomok mutatják, az alacsony kertfalon
átugorva menekült el, a szomszódház kertjón
keresztül kijutott a Themse partjára és ott
nyoma veszett. A színészre kétszer lőttek rá.
Kevéssel a második lövés után, amely talált,
egy rendőr becsöngetett a házba, ahol a színész lakott albérben Earle Erzsébet sziniiskolái tanitónőnól. A tanítónő eresztette be. Épen
otthon volt a szerencsétlenül járt ember fia is
3 ennek társaságában kereste meg a rendőr a
halottat a kertben a pincelépcsőnél. A színész
elvéitan élt a feleségétől; Earl kisasszony nem
tagadta, hogy az agyonlőtt színész már nyolc éve
udvarolt neki s hogy ő gondozza négy gyermekét is. Ebből és több más körülményből azt
következtetik, hogy nem rablógyilkosságról,
hanem féltékenységi drámáról van szó. A meggyilkolt ember teljesen föl volt öltözve, de csak
papucsot viselt, mintha az lett volna a célja,
hogy zajtalanul járhasson a házban. Cipőjét
papirosba csomagolva, a lakásán találták meg.
A negyvenkét éves szinész annyira féltékeny
volt Earl kisasszonyra, hogy két évvel ezelőtt
megtiltotta neki, hogy az iskolában férfinövenJékeket oktasson. A minap a reggelinél heves
féltékenységi jelenet játszódott le a tanárnő és
i szinész között, aki meg is verte kedvesét s
azt mondotta neki, hogy végét veti a viszonynak. A tanárnő és a fiatal Anderson látták a
gyilkost a falon keresztül elmenekülni, de
egyebet nem tudnak róla mondani, minthogy
fiatalember volt s a ruháját nagyon összepiszkolta a kerti sárban. Ebből az tűnik ki, hogy
a gyilkos dulakodott is áldozatával.
London, julius 26.
Az ifja Anderson siránkozva mondta a rendőrfőnöknek, hogy egy rabló meggyilkolta atyját. Ő látogatóban volt lent a földszintes
erkélyen Earl színésznőnél, teáztak, mikor a
lépcsőházból lövések dörrenése hallatszott.
Nyomban rohant felfelé a lépcsőkön, még látta,
hogy a gyilkos átvetette magát a kert kerítésén. Earl kiasszony megerősítette ezt az elbeszélést.
Az ifjú Anderson viselkedése olyan gyanús,
hogy a rendőrség egy szót sem hisz neki ós
mesének tartja, amit mond. Az teszi még titokzatosabbá a gyilkosságot, hogy az öreg Anderson lábán nem volt cipő. Harisnyásan találták
a lépcsőkön, kezében pedig görcsösen szorongatott egy vasöklelőt. Az a gyanú, hogy az
öreg Anderson is szerelmes volt Earl színésznőbe és lábujjhegyen lelopódzott a lépcsőkön, meg akarván lesni fiát, akiben vetélytársát
sejtette és mikor meglepte a szerelmeseket,
Wilton agyonlőtte atyját.

A Szegedi Gyorsírók Egyesülete
a városi tanácshoz.
— Kérvény ezer korona segélyért.

—

A Szegedi Gyorsírók Egyesülete hosszú idő
óta fejt ki hasznos munkásságot. De a nép.
szerű szegedi kultúregyesület további működését csak ugy folytathatja eredménynyel, ha
anyagi támogatásban részesül. Ezért kérvényt
nyújtott be Szeged város tanácsához ezer korona segélyért. A kérvényben bemutatja az
egyesület hasznos működését, amelyet fennállása óta kifejt. Alább közöljük a kérvényt
egész terjedelmében:
Tekintetes Városi Tanács!
Immár kilencedik éve áll fönn egyesületünk,
mint Szeged város kultúréletének
egyik
számbavehető munkás tényezője. Elébünk kitűzött célunk egy hasznos kulturismeretágnak:
a gyorsírás tudományának és művészetének
terjesztése. Ezért dolgozunk, ennek érdekében
küzdünk, hogy munkásságunk által előresegitsük
szeretett városunk szellemi fejlődésének, kulturális haladásának ügyét.
Egyesületünk már kiállotta az idők erőpróbáját és az 1907-ik évi nemzetközi gyorsirási kiállítás megtartása óta a legtekintélyesebb magyar gyorsíró-egyesületté lett, amelynek a külföld előtt neve, hire és tisztelete van
és amelyet a külföldi szakkörök magyarországi
gyorsirási
ügyekben
véleményezés végett
egyenesen megkeresnek.
Ez a szép siker, — amely fényt, dicsőséget
és elismerést hoz Szeged városának is — köszönhető annak a lelkes önzetlenséggel párosult ideálizmusnak, amelylyel egyesületünk
vezetősége hivatását felfogja és amelylyel
barátokat, híveket szerez az általa kultivált
ismeretágnak és magának az egyesületnek is.
Hogy egyesületünk működési körét tovább
fejleszthesse, megkezdett nagy akcióit eredményesen folytathassa és elvégezhesse, erkölcsi
és anyagi támogatásra van szüksége. Jól
esik elismernünk ós köszönetet mondanunk
Szeged szabad királyi város nemeslelkületü tanácsának élén a mi erősen kulturérzékü szeretett polgármesterünknek, úgyszintén Szeged
szabad királyi városának minden jóért és szépért
lelkesülni tudó érdemes polgárságának, hogy évről-évre megadta egyesületünknek az ezer korona segélyt, szívesen nyújtotta erkölcsileg is
nemes támogatását, ahol csak erre mód kínálkozott és ennek a hatékony támogatásnak
volt az eredménye egyesületünknek eddig kifejtett szép munkássága.
Most újból kéréssel fordulunk a tekintetes
Tanácshoz :
Méltóztassék jelen kérésünket Szeged szabad
királyi város szeptember havi közgyűlése elé pártolólag terjeszteni és ott oly irányban előterjesztést tenni, hogy a már eddig több éven át
élvezett ezer korona segély egyesületünk javára az 1911. évre is megszavaztassák és a
közgyűlési határozat alapján az 1911. évi költségvetésbe is felvétessék.
Kérelmünk indokolására tisztelettel előadjuk :
1. Már kilencedik éve tartjuk fenn ingyenes
magyar és német gyorsirási tanfolyamainkat,
az idén, tekintettel a hallgatók nagy számára,
a levelezőirási tanfolyamot két csoportra osztottuk és a középiskolai tanulók számára külön szünidei ingyenes gyakorló-tanfolyamokat
nyitottunk. Ezek által egyrészt a gyorsírást
terjeszteni óhajtjuk, másrészt pedig a szegényebb sorsú magántisztviselőket és tanulókat
a gyorsírás tudásába ingyen bevezetni.
2. Hetedik éve adjuk ki lapunkat : a Szegedi
Gyorsiró-t. Ezzel a folyóirattal Szeged város irodalmi életét jelentékenyen növeljük és
az ország gyorsiróköreit és tanfolyamait Szegedhez, mint gyorsirási központhoz vonzzuk.
Az elmúlt évben 35 vidéki és fővárosi gyorsírókor és tanfolyam tette a Szegedi Gyorsiró-t
hivatalos lapjává. Lapunk által Szeged városának dicsőséget és elismerést hozunk, mert
nagy terjedelménél, tartalmánál és pontosságánál fogva a legelterjedtebb magyar gyorsirási lap.
3. Egyesületünk évenkint országos versenyirásokat rendez. Külön "szabatos levelező- és
vitairási- és külön diktátumos versenyeket.
Ezek a versenyek különösen alkalmasak serkenteni a tanulókat a gyorsírás intenzív megtanulására és azáltal, hogy ilyen versenyeket
ezidő szerint csupán a mi egyesületünk tart
hazánkban, a fővárosi és a vidéki tanuló-ifjuság Szegedet tekintse a magyar gyorsirási
élet központjának, fölkeressék Szegeden tartani szokott versenyirásainkat, amiáltal megismerik és megszeretik városunkat és annak

hírnevét emelik. Remélhetőleg a nemsok idő
múlva Szegeden fölállítandó egyetemek látogatottságára is jótékony hatással fog lenni
egyesületünk évenkénti versenyirása.
4. Egyesületünk értékes kincse, muzeuma és
könyvtára is jelentékeny áldozatot kiván tőlünk. A könyvtárt gyarapitaní kell. Minden
évben más és más állam összes gyorsirási termékeinek beszerzését szeretnénk eszközölni,
ugy, hogy ezáltal Szeged ezen a téren megbecsülhetetlen kincs birtokába jut és egy teljes, elsőrangú könyvtára lesz, amilyen csupán
a németeknek van egy, Dresdenben. Könyvtárunkat most hozatjuk haza Budapestről, ahol
tiszteletbeli elnökünk rendezte. Könyvtárunk
elhelyezése céljából helyiség kibérlésére volt
szükségünk, úgyszintén a szükséges bútorok
és szekrények megvásárlására és a kötetlen
könyvek beköttetésére, ami jelentékeny áldozattal jár, amelyet csakis abban az esetben
lesz képes egyesületünk fedezni, ha a tekintetes tanács és közgyűlés támogatásunkra lesz.
5. Egyesületünk országos akciót indított a
gyorsírásnak a kereskedelmi iskolákban való
kötelező tanítása érdekében, a gyorsiró- iskoláknak hatósági fölügyelet alá helyezéseért, a
gyorsírásnak az igazságszolgáltatás körében leendő térfoglalása ügyében. Egyesületünk végzi az
országos gyorsirási statisztika összeállításának
munkáját, mi informáljuk a külföldet a magyar
gyorsirási állapotokról és eseményekről, — pályázatot irtunk ki a magyar gyorsírás egyetemes történetének megírására, külön kereskedelmi gyorsirási lapot adunk ki, stb.
Ha mindezeket a körülményeket gondosan
mérlegeli a tekintetes Tanács, minden bizonynyal tudatára jön annak, hogy az évenkint befolyni szokott három-négyszáz korona tagsági díjból mindezeket teljesíteni nem lehetséges ós hogy
egyesületünk lelkes kulturmunkásságát ezután
is erőben és ambícióban növekedve folytathassa, szükséges, hogy Szeged városa ezután
se zárkózzék el az eddig is nyújtott támogatástól és az 1911. évi költségvetés terhére is
ezer korona segélyt adjon meg egyesületünknek.
Szeged város kulturszükségletóre kérjük a
segélyt, a város érdekében használjuk azt föl,
a város jól fölfogott érdeke indokolja legjobban
annak megadását.
Eddigi jóakaratú támogatásukat hálásan köszönve, vagyunk
1
kiváló tisztelettel
Szegedi Gyorsírók Egyesülete:
Katona Dávid dr, Dobay Gyula dr,
egyesületi főtitkár. egyesületi elnök.
Érdemes, hasznos munkásságot fejtett ki a
törekvő kultúregyesület, kívánatos volna, hogy
móltányos kérését teljesítse Szeged város.

TÁVIRATOK
Lueger öröke.
Bécs, julius 26.

A „Reichspost" tudósítója beszélgetést folytatott Weisskirchner kereskedelmi miniszterrel,
aki kijelentette, hogy azok a következtetések,
melyeket a bécsi sajtó egyrésze a keresztényszociálista egyesület legutóbbi gyűléseiből a
jövőre nézve levont, helytelenek. A keresztényszociálista párt szakadásához fűzött remények
egészen alaptalanok. Ha azonban ily veszély
előállana, mindent meg fog tenni annak megszüntetésére. A miniszter mindenkor küzdeni
fog a párt nagyságáért és egységéért. Ami személyét illeti, nyilvánosan és ünnepélyesen kijelentette, hogy kész Lueger dr politikai végrendeletét megvalósítani, mihelyt az módjában van.
Japán fegyverkezik.
Pétervár, julius 26.

Tokióból táviratozzák, hogy a japán sajtó

országszerte

hangulatot

kelt a

szárazföldi

hadsereg mértéktelen szaporítása ellen és
fölhívja a közvélemény figyelmét, hogy inkább a tengeri haderőt kell fejleszteni. A
japán tengerészeti kormány az agitáció hatása alatt tiz uj Dreadnought-ot rendelt
meg, de a szárazföldi csapatok

sem hagyta abba.

szaporitásat

DÉLMAGYARORSZÁG

Prokop Endre tragédiája.
—

(Saját

A hivatalnok öngyilkos-kisérlele.

tudósítónktól.)

—

Három nappal ezelőtt

szomorú hátterű, titokban tartott öngyilkosság történt Szegeden. A Tavasz-utca 11.
számú házában öngyilkossági szándékból
szublimátoldatot ivott Prokop Endre, az Első
magyar általános biztosító-társaság
szegedi

intézetének tizenegy éven keresztül volt
tisztviselője. Akik mégis tudtak a tragikus
esetről, keresték az öngyilkosság okát. mig
most maga a felgyógyult ember mondotta
el a Délmagyar ország munkatársának azokat

az okokat, amelyek hajtották, űzték egészen
addig a pillanatig, amig kétségbeesésében a
méregpohárhoz nyúlt. Boldogtalanságban fogamzott, szerencsétlen története ez egy jobb
sorsra született embernek, akit az élet meggyötört, akit a sors egyik szerencsétlenségből a másikba vetett, a szülői kítagadástól,
a nélkülözéstől egészen addig, ahol már
gyűlölködő emberek sikkasztással vádolták
és kenyerétől fosztották meg a különben is
üldözött embert.
(Egy

szerencsétlen

házasság.)

Háromnegyed évvel ezelőtt vette feleségüProkop Endre egy dúsgazdag zombori polgár'
nak, Stojcics Pálnak leányát. Prokop szülei is
gazdag emberek. Atyja Ballon,yán lakik, ahol
magánvagyonából él. Hosszú, ideig Ypsilanti
hercegnek jószágkormányzója volt. A szülők
mindkét részről ellenezték a házasságot. A
leány apja tiltakozott az ellen, hogy leánya
magyar emberhez menjen feleségül, Prokop
szülei pedig amúgy is gyűlölték fiukat s minden cselekedetét ab ovo ellenezték. Prokopnak
mostohaanyja van, akivel állandóan viszálykodott. Mikor Prokop legutóbb odahaza volt látogatóban, mostohaanyjával a leghevesebb összetűzései voltak.
Ilyenformán természetes, hogy ez a szerelmi
házasság, amely a szülök akarata ellen történt,
bármennyire boldog is volt az első hetekben,
mégis szerencsétlennek nevezhető. A fiatalok
boldogsága igen rövid volt, mert néhány héttel
a házasság után már megkezdődött az az eddig
titkolt hajsza, amelynek nyilvánossá tételére ez
a házasság épen elegendő volt.
(Ali ás

nélkül.)

Prokop Endre tizenegy esztendeig volt tisztviselője az Első magyar általános biztosítótársaságnak. Becsületes, józan embernek ismerték, aki nem ivott, nem kártyázott s csak
munkájának és feleségének élt. Az intézet
akkori központi osztályfőnöke, Gergely Tódor,
már régen el szerette volna bocsátani Prokopot. És amikor háromnegyed év előtt meg.
nősülve, amúgy is nehéz, küzdelmes életnek
nézett elébe, épen akkor fosztották meg állásától a szerencsétlen embert. Prokopot elbocsátották, anélkül, hogy akár végkielégítést,
akár a neki járó fizetést, akár a régebben befizetett nyugdijilletményeit kifizették volna,
Egyetlenegy fillér nélkül bocsátották útnak
Prokopot és pedig a következő indokolással:
Az intézet alapszabályai szerint minden
hivatalnok köteles bejelenteni a házasságát,
sőt bizonyos esetben kauciót is köteles letenni. Prokop ezt nem tette meg. Az intézet
azonban nem vette figyelembe, hogy mikor
Prokop az iutézet kötelékébe lepett, az alapszabályok még ezt a paragrafust nem tartalmazták.
Mint Prokopnak hozzánk intézett és alább
közölt leveléből kitűnik, ez csak ürügy volt az
elbocsátásra. Prokopot a megtörténtek végtelenül elkeserítették. Szegényen, mindenkitől
elhagyatva állott a világban feleségével együtt,
azzal a tudattal, hogy gazdag szüleik vannak
8 mindezek dacára a nyomornak néz elébe.
Közben még egy nagyobb csapás is hozzájárult ahoz, hogy Prokop végleg elkeseredve,
megundorodjék az élettől. Felesége tüdőcsucshurutban megbetegedett. Orvosa ajánlotta, hogy
Bgy délvidéki fürdőhelyet keressen föl, mert

különben betegsége átcsap a tüdővészbe. Prokop lázasan futkosott állás után s nagyneher
zen kapott is a Generáli biztosítótársaságnál
egy nyolcvanforintos üzletszerzői állást. Ez
épen ahoz volt elég, hogy éhen ne haljon beteg
feleségével együtt.
Nagyon bántották Prokopot hívataltársainak
gyanúsításai is. Azzal gyanúsították, hogy
sikkasztott s a társaság kíméletességből nem
jelentette föl, hanem a házasság ürügye alatt
bocsátotta el kötelékéből.
(Prokop

— a

Délmagyarországhoz.)

Az elkeseredett ember végre három nappal
ezelőtt az öngyilkosságra szánta el magát.
Szombaton este Tavasz-utca 11. számú lakásán
szublimátoldatot ivott. Az öngyilkosság nem
sikerült s három napig tartó kínlódás után
Prokop fölgyógyult. Ma írta szerkesztőségünkhöz ezt a levelet, amelyben elmondja szomorú
öngyilkosságának okát.
A levelet itt adjuk :
Igen tisztelt Szerkesztő Ur 1
Öngyilkosságomra vonatkozólag akarok önnek
fölvílágositással szolgálni, hogy a külömbözö
kommentárokat elkerüljem.
Nem tehettem másként, az élet körülményei
kényszerítettek rá, nem pillanatnyi elmezavar,
vagy könnyelműség.
Mint tudja, az „Első magyar általános biztosító-társaság" tisztviselője voltam
tizenegy
éven át. Különböző alkalmazásban voltam, mert
itt kezdtem pályámat, mint gyakornok s több
mint két évig pénztárnoka is voltam a társulatnak.
A mult év nyarán megismerkedtem a feleségemmel, ki atyja ellenzése dacára is hozzám
jött feleségül. Megjegyzem, atyja azért ellenezte házasságunkat, mert szerb létére nem
akarta leányát magyar emberhez adni. Ellenkezése végre megtört s beleegyezett házasságunkba, Most jön azonban a bökkenő. Intézetem igazgatósága, Gergely Tódor, akkori központi osztályfőnök, ma már aligazgató, kezdeményezése folytán házasságom miatt fegyelmi
vizsgálatot indított ellenem, amiért azt előre
be nem jelentettem s a szükséges kauciót le
nem tettem. Én, bár fölhasználtam mentökörülménynek azt, hogy az apai beleegyezés után
dispenzációval kötöttem meg a házasságot, nehogy elhatározását megbánva, azt visszavonja
s hajlandó vagyok a kauciót is letenni — egyszerűen minden kielégítés nélkül
elbocsájtottak,
nem hogy járandó nyugdijamat megadták volna,
de befizetéseimet sem, sőt még három havi
fizetésemet sem, hivatkozva arra, hogy a szolgálati szabályzat értelmében házasságomat be
kellett volna jelentenem. Persze pörlöm a társaságot, de mikor dől az el V Megjegyzem, hogy
soha semmiféle fegyelmi ügyem nem volt. Mily
független, szabad ur egy iparoslegény az ily
hivatalnok mellett. Annak a házasságába próbálnának bele szólani!
Senki sem hitte, hogy ezért bocsátottak el,
a legjobb barátaim gyanúsan néztek reám, a
bátrabbak kérdést intéztek hozzám, nem-e
valami sikkasztás, vagy visszaélést követtem
el, mert mesének tartották, hogy azért bocsátottak volna el, mivel megnősültem. Ez csak
lepel, — mondták — az intézet nem akar
tönkre tenni, hadd kaphassak máshol állást.
Ezeket sikerült ártatlanságomról meggyőzni,
mit volt kollégáim is megerősítettek. Hányan
mondták, hogy ugy tisztázhatom csak magam
kellőleg, egyúttal a magánhivatalnoki kar érdekeire is ráterelem a kormány figyelmét, ha
Gergely aligazgatót, ki oka szerencsétlenségemnek, egyszerűen lelövöm. Az ipari munkások
mennyivel függetlenebbek, mint a magánhívatalnokoknak nevezett rabszolgák, a törvény
mennyivel jobban gondoskodik róluk. Egy dolgozni tudó iparos mindig kereshet s mindenütt
folytathatja mesterségét, de egy elbocsátott
hivatalnok, hozzá oly speciális szakban, mint a
biztosítás, mihez kezdjen ?
Feleségem apja megtudva az esetet, leányát
a válásra akarta bírni. Feleségem nem tágított
mellölem. Az aggodalom megtörte, tüdőcsucshurutba esett. Az orvos gyorsan tengerre
küldte, mai napig sem tudott elmenni, annyi
pénzünk sem volt s az apja kérő levelére nem
is válaszolt. Staíirungjának még meg nem kapott részét kérte, mire az apja egész cinikusan
azt mondta : „Minek annak a stafirung, aki
ugyís nemsokára meghal." Ez is egy apa,
Stojeics Pálnak hivják, zombori virilista. Nagyon gazdag ember. Az apám sem segít rajtam, hisz a mostoha anyám mellette van, ki
már kis gyermekkoromban gyűlölt. Midőn utoljára otthon voltam, két hétig ágyba feküdt az
izgalmaktól, hogy engem látott. Az apám örer

hatvanhetedik évében járó ember. ő t nem
okolom.
Feleségem tart csak ki mellettem, ő is szegény, beteg, fürdőre kellene mennie, mig a csucshurutból tuberkulózis nem lesz. Ha én nem
leszek, megmenti az apja. Szeretetéért, Önfeláldozásáért, tartozom neki annyi viszontszeretettel, Ji°í?y odaadjam életemet s megmentsem az Ő életét. Az enyém ennyi csalódás és
keserűség után ugy sem ér semmit. Régi tisztelője
Prokop Endre.
(Pörli

a

társaságot.)

Prokopnak havi háromszáz korona fizetése
volt az Első magyar általános blztositó-társaságnál. Nyugdijalapra pedig összesen hatszáz
koronát fizetett be. Ma bepörölte a társaságot
a törvény szerint őt megillető három havi fizetése és befizetett nyugdij-illetménye fejében.
A pör eldőltéig várnia kell a sorsüldözött
embernek, akin egyelőre még az sem segit, ha
megnyeri pőrét. De remélhető, hogy addig is
biztos pozíciót, állást, kenyeret sikerül kapnia
Prokop Endrének, a hivatalnok-sanyaruság
jobb sorsra érdemes áldozatának.

Maróczy Géza nyilatkozik.
— Beszélgetés a sakkmesterrel.

(Saját

tudósítónktól.)

—

Immár bizonyos, hogy

Maróczy Géza nem fog többé a magyar
névnek dicsőséget szerezni a nemzetközi
sakk-versenyeken. Az oknélküli mellőzés, a
szükséges anyagi erő hiánya. végleg elvették a kedvét-a világhirü magyar bajnoknak. És amikor most ezt maga Maróczy

jelentette ki a Délmagyarország

munkatár-

sának, fölvetjük a kérdést, vájjon nem
volna-e lehetséges a koalíciós kormány bűnös mulasztását helyrehozni. Kevés magyar
ember van, aki olyan sok dicsőséget hozott
az országnak, mint épen Maróczy. Még tehetségekben gazdagabb kulturállam sem engedheti meg magának, hogy egy „Maróczvt"
visszavonulni engedjen, Magyarországnak
pedig, amely amúgy sem bővelkedik világhódító tehetségekben, egyenesen kötelessége az arra méltó tehetségek működését
elősegíteni.
Vasárnap
délután beszélt bécsi munkatársunk Maróczy Gézával, aki épen keresztülutazott a császárvároson. Maróczy, sajnálatos
elhatározását levél utján tudatta egyik fővárosi estilappal s igy munkatársunk volt az
első, aki a feltünéstkeltő ügyben beszélgetést
folytatott a sakkbajnokkal. Maróczy a leghatározottabban kijelentette, hogy soha többé,
nem akar résztvenni sakkversenyen.
Nem a
sakkozásról mond le ezzel az elhatározásával,
hanem csak a nemzetközi versenyeken való
részvételről, az elsőségért való küzdelemről.
Szívesen fogjakeresni ezutánis az alkalmat, hogy
elsőrendű mesterekkel mérkőzhessék, ezután
is fog egyes pártikat játszani, de versenyekre
többé nem fog jelentkezni. Mostani állásában
nincs ideje, hogy trénirozza magát, a versenyre kellően elkészülhessen s igy nem jöhet
olyan kondicióba, hogy egy nemzetközi versenyen a pihent és trénirozott világhírű bajnokokkal a mérkőzést a siker reményében fölvehesse. A hosszú, fárasztó tornákat egyforma
erővel és kitartással kell végigküzdeni, neki
pedig nincs ideje, hogy egy ilyen versenyre
előre kipihenhesse magát,
Maróczy elsőrendű kvalitásait igazolja a
prágai versenyen elért eredménye. Ez volt az
utolsó nemzetközi verseny, amelyen Maróczy
részt vett. Rossz kondíció folytán csak hatodik
tudott lenni a magyar bajnok ezen a versenyen
s ezt a körülményt sokan ugy magyarázták,
hogy Maróczy nem rendelkezik már azzal a
kiváló játéktudással, amely őt a világhirü mesterek sorába emelte.
Bizonyos kárörvendéssel konstatálták a külföldön is a legkiválóbb magyar sakkbajnok letörését, de hogy mennyire nem volt igazuk a
jósoknak, arról mindenki meggyőződhetett, aki
a prágai versenyt figyelemmel kisérte. Öten
kerültek Maróczy elébe ezen a nevezetes versenven s az öt első ellenében négy és fél egy-
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séget nyert Maróczy. Tehát, négyet megvert,
egygyef remist ért el. Hogy mégis lemaradt,
az annak tulajdonitható, hogy tréning és
pihenés hiányában nem volt ereje egyforma
energiával végigküzdeni a mérkőzést és a
legtöbb — nálánál jóval — gyöngébb játékos
ellen, ahol nem vezette ambició, elvesztette a
játszmát.
Maróczy — mint munkatársunknak kijelentette — a jövőben is csak azért fog a jobb
mesterekkel játszani, hogy részint magát, részint a nagyközönséget meggyőzze játéktudásának változatlanságáról. Bármennyire is bántja,
hogy a nemzetközi versenyeken nem vehet
részt, kárpótlást fog találni egyes mesterekkel
való; játékaiban, amikor alkalma lesz bebizonyítani; hogy elsőrendű kvalitásai még mindig
a régiek. •.;..-

Az állam és a szerelem.
*

A házasság intézménye mind ujabb és ujabb
problémákat terem. Az élet és természetesen
a szekszuális viszonyok is fejlődnek és átalakulnak, csupán a vele összefüggő törvények és
szojsások, e meggyökeresedett korlátok maradiak, látszólag megdönthetetlenül. A nagy
társadalmi átalakulás azért történik bűnök és
tragédiák közepette és az eredménye ezért
degénerálódás. Érdekes megfigyeléseket tehetünk erre vonatkozólag az Alföldön. Mostanában derült ki, hogy itt valósággal intézménynyé vált a korán való megnősülés. Tizennyolc-tizenkilenc éves legény rendszerint már
cáaládapa és a tizenöt éves leány fejére készül
már menyasszonyi koszorú. Ezer és ezer ilyen
házasságkötés történik ujabban, különösen az
alföldi vármegyékben.
Tudvalevő, hogy annak, aki katonai kötelezettsége előtt nősülni akar, külön engedélyt
kell kérnie a honvédelmi minisztériumtól. A
gyakorlat szerint minden ilyen kérést engedélyeznek. Ujabban azután a minisztériumban
riadtan konstatálták, hogy a kérvényezők
száma.'abnormálisan megszaporodott. Aktuális
tehát az a kérdés, hogy továbbra is fenn kell-e
tartani a gyakorlatot és nem észszerübb-e megakadályozni a fiatal legények családalapítását?
Anélkül, hogy e problémát részletesen megvizsgálnánk, kimondhatjuk, hogy igenis, az államnak minden rendelkezésére álló eszközzel ellene
kell szegülnie ifjú családok alakulásának. Eltekintünk a katonai szemponttól. Még azt sem
vesszük figyelembe, hogy az ifjú családok közül, igen, sok kenyér nélkül, a legsúlyosabb
gondokban marad akkor, mikor az apának esetleg három évi szolgálatra be kell vonulnia. A
legnagyobb veszedelemre mutatunk rá. Az pedig nem. egyéb, minthogy a korai házasságok
révén a faj, ebben az esetben, sajnos, a magyar faj degenerálódik.
Rengeteg vita viharzott már a házasodás
idejének megállapítása körül. A túlzó szabadgondolkodók nagy általánosságban hirdetik, hogy
a házasságkötés már a nemi érettség legelső
idejében szükséges. Őket legjobban megcáfolja
maga az élet. Hiszen fejlődöttebb társadalmi és
gazdasági viszonyok közt levő rétegekben rendszerint az ifjúság lehervadása idején házasodnak a férfiak és mennek férjhez a nők. Tehát
épen az ellenkezője történik a tulfcók kívánságának. Ami viszont megint nagy baj, mert az
általános elerkölcstelenedést, a prostitúció fölvlrágzását és ismét a degenerálódást okozza.
Mint az élet minden megnyilvánulásában, itt is
sz úgynevezett arany középutat keresni a legokosabb. Vagyis: a házasodás idejének megállapításánál nem lehet szabályt mondani általánosságban, hanem minden egyes esetben különkülön kell megállapítani, hogy az egybekelésre
készülő emberek elérték-e a fizikai és szellem'
fejlettség megfelelő fokát. Már pedig, csaknem bizonyos, hogy száz fiatal parasztpár közül kilencven nem állja ki a próbát. Szellemileg semmiesetre sem.
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Az Alföld népének tönkremenését meg kell
akadályozni. És mivel a primitív embereket nem
az észszerüség és a praktikusság, hanem majdnem kizárólag az ösztön kormányozza, az
államnak joga és kötelessége beleavatkozni a
szerelembe. Bizony, ez nem valami költői dolog,
de bele kell nyugodni. És a honvédelmi minisztériumban is bizonyára rövidesen megtörténik
a házassági kérvények elintézésének reformja.
A forrószivü legények és még forróbb szívű
leányok, az Alföld virágai várnak majd a megérésre és kinyílásra. Szebb, jobb és hasznosabb
lesz a későbbi nászúk.
- r - d

A válóperük hazája.
— Egymillió uálópör.

—

Nyugat-Európának van egy városkája, Benó'
ahová a világ minden tájékáról elzarándokolnak
azok, akiknek teher lett Hímen rózsából font
láncait viselni. Ebben a városkában ugyanis
nagyon könnyű a válás. Hat hónap alatt elválasztanak mindenkit. Állandóan öt-hatszáz
válni akaró ember tartózkodik Renóban. A
válás hat hónapig tart, ez alatt az idő
alatt a városban kell lakni. A válni akarók nagyobb része asszony. Ami a legérdekesebb a válásban, hogy csak a jelenlevő fél
kívánságát veszik tekintetbe, a távollevőtől még
azt sem kérdezik, hogy beleegyezik-e a válásba
vagy sem. És megtörténik, hogy az asszony
vagy férj néha nem is tudja, hogy Renóban
törvényesen fölbontották a házasságát. De
hiába tiltakozik utólag a válás ellen bárki is,
az amerikai törvények elismerik a renói bíróság Ítéletét, amelyet a válásban hoztak. A statisztika szerint tavaly körülbelül egymillió
házasságot bontottak föl Kelet-Amerikában és a
válásoknak tekintélyes részét Renóban végezték.
Amerikában egyáltalán nagyon meg van
könnyítve a válás, de sehol .sem oldják föl oly
gyorsan és biztosan a házasságot, mint Renóban. Aki tehát válni akar mindenáron, az fölkeresi a városkát. Nagyon sokszor megtörténik,
hogy válás után rögtön ott . helyben újra a
házasság kötelékeit veszi magára egyik vagy
másik fél. Renóban ugyanis nagyon sok szép
asszony van állandóan, akik férjüktől akarnak
szabadulni, de a férfiak is fölkeresik a szabadító városkát s könnyen megtörténik, hogy
mire az egyik asszonytól megszabadítja a
bíróság, már a másik után vágyódik, akit szintén ott helyben választottak el megunt urától. Megpróbálhatják, ha ismét nem sikerül a
házasság, csak vissza kell jönni hat hónapra
Renóba s minden rendben van.
Az amerikai férfi a világ legjobb férje s még
sincsenek vele megelégedve az asszonyok. Mindent az asszonyra áldoz s a legnagyobb kényelmet megteremti számára. Ha a cseléd drága
bérét nem tudja fizetni, maga szolgálja ki az
asszonyt. Tisztítja az asszony és gyermek cipőjét, megrakja a tüzet, aprítja a fát, takarítja a szobát. Ezt a munkát azonban nemcsak
a szegényebb sorban élő férfiak végzik, hanem
cselédváltozáskor még a bankár is beáll mindenesnek, hogy csak az asszonyt megkíméljeAmerikában magától érthető, hogy séta közben
a férj tolja a gyermekkocsit. Az asszony elöl
sétál, szépen felöltözve s oda se hederít az
urára, ha a gyermekkel bajlódik. Az éjszakai
nyugalmat is föláldozza a férj gyermekeinek,
mert ha sir, ő kel föl, az asszonyt pihenni
hagyja. Megesik, hogy még őt szidja össze a
párnák közt kényelmesen pihenő asszony, ha a
kicsikét nem tudja gyorsan elcsendesíteni, hogy
felesége álmát ne háborgassa.
Az amerikai férj azonban nemcsak a gyermekgondozáshoz ért kitűnően, hanem a mindenes dolgát is pontosan tudja végezni, ha
szükség van rá. Pedig sokszor van rá szükség,
mert a felesége, tudván, hogy nem őt éri a
kellemetlenség, egy csöppet sem türelmes cselédjével. A legkisebb mulasztásnál fölmond

neki. És ekkor a férjnek kell a cseléd munkáját végezni. Ha hivatalba járó ember, akkor
mielőtt a hivatalba menne, kell elvégeznie
munkáját, avagy amikor hazakerül. Ha cseléd
nincs a háznál, magától érthető, hogy nincs
is meleg ebéd. Az asszony halálos megbántásnak venné, ha a férje azt kívánná tőle, hogy
vegye a főzőkanalat a kezébe. A férfi tehát
nagyon megbecsüli a cselédet s ugy bánik vele,
mint a hímes tojással. Gyakran a felesége háta
mögött pénzeli, csakhogy a háznál marasztalhassa, mert tudja, hogy csak neki gyűlik meg
a baja, ha a konyha tündére otthagyja birodalmát.
És mégis elkívánkozik az asszony önféláldozó
urától, mert a válópört kevés kivételiéi mindig
az asszony inditja meg. A válóokok a legképtelenebbek. Sok szép asszony azért neheztel
meg a férjére, mert dohányzik, mások pedig
azon panaszkodnak, hogy a férj rosszul bánik
velük. Egy igen csinos newyorki menyecske pedig
azért ment Renóba válni, mert az ura aztkivánta
tőle, hogy meleg vacsorát főzessen a számára. A
leányokat már a szülei házban arra szoktatják,
hogy a férfit lebecsüljék. Látja, hogyan bánik
anyja az apjával s ő sem lesz különb asszony.
A legérdekesebb azonban az, hogy a férfi egy
cseppet sem érzi helyzetének lealázó . voltát,
sőt ellenkezőleg: büszke rá, hogy feleségének
első szolgája lehessen s minden szeszélyét hűségesen és türelmesen viselheti.
És Renót mégis az asszonyok keresik föl
többes számban.

BELPOLITIKAI HÍREK.
á verseci mandátum. A Ház holnapi ülésén jelenti be az elnök, hogy Láng Lajos a
versed mandátumról lemondott. A holnapi ülés
alatt keresi föl a verseci munkapárt küldöttsége Karácsonyt, hogy neki a maridátumot fölajánlja. ' • Az osztrák agráriusok elnöke a képvis e l ő h á z b a n . Hohenblumi Simics Alfréd lovag;
az osztrák agráriusok elnöke ma Budapestre
érkezett és délelőtt ellátogatott a képviselőházba, Fölkereste ott Károlyi Mihály grófot,
az 0. M. G. E. elnökét, akivel hosszasan beszélgetett. Hir szerint a szerb kereskedelmi'
szerződésről és ennek kapcsán a magyar és
osztrák agrárérdekek védelméről tárgyalt vele.
Később Bernáth István volt képviselővel a karzatra ment és egy ideig hallgatta a vitát.
Az u j k e r e s k e d e l m i s z e r z ő d é s .
Belgrádból jelentik: A Szerbiával kötendő uj

kereskedelmi szerződést tegnap végleg megszövegezték. Az uj szerződés Magyarországnak nagyszámú épület-, hajlított- és tüzelőfa,
Ausztriának teksztiláruk, kőedények és porcellán kivitelét biztosítja. Az uj szerződés
Szerbiának húszezer marha és nagyszámú
sertés behozatalát engedi meg. Szerdán Írják alá az uj kereskedelmi szerződést, amelynek

dolgában

Kálmán

Gusztáv

delmi államtitkár Belgrádba utazik,

kereske-

A horvát válság. A hivatalos lap ma királyi
kéziratot közöl, amely a miniszterelnök ellenjegyzésével Tomasich-hoz van intézve. A felség
nem fogadta el a lemondást és elvárja a bán
esetleges további előterjesztéseit. Tuskán Gergely, a koalíció elnöke, holnapra tanácskozásra
bivta össze a negyven horvát képviselőt. A
koalició hajlandó az engedékenységre. Maga
Tuskán jelentette ki, hogy a politikai béke kedvéért el fognak állni Aranlczky
elmozdításának
követelésétől. Tomasich körülbelül harminc biztos emberre számithat a horvát delegátusok
között. A horvát-szerb koalició tagjai ma elutaztak Budapestről, hogy a holnap délutániértekezleten Zágrábban megjelenhessenek
A magyar kölcsön ügye. Félhivatalosan
jelentik: Néhány francia lap támadást intéz a
legújabb magyar kölcsön ellen és agitál annak

löiO július 26
Franciaországban való elhelyezése ellen azzal a
megokolással, hogy a francia piac nem nyújthat
kölcsönt annak a Magyarországnak, amely
Dreadnoughtok építésével foglalkozik ésaDélivasut elsőbbségi részvényei francia birtokosai,
nak sérelmeiben, valamint Ausztriának a Vacuum
Oil Company ellen indított akciójában részes.
Magyar kormánykörökben e nem is az első sorban álló francia lapok támadásainak semmiféle
jelentőséget nem tulajdonítanak. Illetékes körökben a legkevésbé sem aggódnak amiatt,
hogy e kölcsönjavaslat megszavazása után a
Franciaországgal netán megkezdendő tárgyalás
sikerrel fog járni és hogy az ötvenhat milliós
kölcsön egy része, beruházásokról lévén szó, a
francia piacon, ha egyébként a föltételek megfelelnek, elhelyezhető lesz, nem is szólva arról?
hogy Magyarország a kölcsön dolgában nincs
egyedül a francia piacra utalva.
H a z a i a v é d e r ő t ö r v é n y reformjáról. Hasai
Samu honvédelmi miniszter a véderőtörvény
reformjáról a következőket mondta:
— Időbeli lehetetlenség, hogy a reformra vonatkozó javaslatokat az országgyűlés még
ebben az évben tárgyalja.
De lehetetlen már
azért is, mert ezzel az ügygyei csak a szakreferensek végeztek, a kormányok még nem foglalkoztak vele. Természetes tehát, hogy a javaslat előterjesztése késni fog, de hogy meddig,
azt megmondani nem lehet. Nincs kizárva az
sem, hogy a jövő év előtt már előterjesztjük a
véderő reformjáról szóló javaslatot.

Betörök kerestetnek!
A Délmagyarország ambiciózus riportere busán ődöngött ma a rendőrség folyosóján. A
máskor szende és higgadt fiatalember most
nemcsak szomorú, de némileg mérges is volt.
Hogyne. Napok óta nincs különösebb esemény,
még egy tehetséges betörés sem akad. Hiányoznak, a szokásos nyári lakásfosztogatások. És
az.öngyilkosságok szünetelnek. Mégis hallatlan. A fiatal riporter szemében a legnagyobb
gonosztett, ha a tettesek nem gonoszok. Arra
gondolt hát, hogy bárcsak hajnalodna már a
nagy események napja s távozni készült. Ekkor ötlete támadt. A rendőri resszort azok
közé tartozik, ahová nyirni nem lehet. Neki
irnía kell. Annak pedig nem teheti ki magát,
hogy beállítson a szerkesztőségbe : •
— Kérem, nincs semmi.
Mert akkor következik ez az utasítás:
—..írja meg, hogy nincs, semmi.
A semmiről irni igazán nagyon bajos. Ezért
támadt a riporternek az az ötlete, hogy bekopogtat Szeged kiváló, közbecsült rendőrfőkapitányához, Egy főkapitány mindig tud olyasmit,
amit nem mondhat el. Tehát ravasz fondorlattal elmondatja vele.
Hiába. A főkapitány megtette nyomban a
stereotip, a lesújtó kijelentést:
— Kérem, nincs semmi. Fehér zászló a rendőrségen.
—r Lehetetlen, főkapitány ur. Legalább egy
kis betörést.. Egy csipetnyi betörést.
Mire aztán a rendőrfőkapitány érdekes dolgokat mondott el:
—- Szegeden jelenleg lehetetlen, hogy betörés történjék, mert nincs egyetlen betörő sem..
A város saját speciális, mondhatnók külön erre
3. célra szerződtetett betörői be vannak zárva
eg-yiöl-egyig az ország különböző városaiban.
ITj generáció pedig nem következett. Tehát
várni kell, amig az öregek kiszabadulnak. Sajnálni való, de addig nincs betörés . . .
Á riporter iába lassan remegni kezdett a
meglepetéstől. Aztán megígérte a főkapitánynak,
hogy azt a rézangyalát, majd szerez ő betörőket. Közzé fogja tenni, hogy betörök kerestetnek. Ezt a dolgot most mi végezzük el helyette.
Jelentkezzenek hát a betörő urak az éj sötétjében. Személyazonosság igazolása nem okvet-
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lenül szükséges. A fontos, hogy modern szerszámokkal dolgozzanak. Börtönviseltek előnyben. Aki beválik, fiksz-fizetésre számithat. Elfogás esetén a rendőrök a köteléket nem bogozzák erősen össze. Akik pásztor-óra-tolvajok
voltak, dupla honoráriumra t a r t h a t n a k igényt.
Ezek a föltételek. Reméljük s bizonyára a
rendőrfőkapitány is örülni fog, ha minél több
betörő jelentkezik. Addig is „kályhába a gyerekékkel", mondják a detektívek, de ezt a titokzatos mondást még honfoglaló Árpád sem
értené meg.

Nikita királysága.
— A

rangemelés

litkai. —

Már jó néhány hónapja, hogy az egész világ
sajtója Nikita montenegrói fejedelemnek királyságáról hoz híreket. A fekete hegyek fejedelme erősen sürgeti, mondja a hir, hogy országa nemsokára mint királyság szerepeljen a
góthai almanachban és a térképeken. Az angol
újságok tele vannak azzal a jelentéssel, hogy
Ausztria és Magyarország meg Németország
határozottan segiti Nikita kívánságának teljesítését. írják azt is, hogy Szerbiát féltékenység gyötri, mert a vele szomszédos kis birodalom szintén királyi koronához jut. Eszerint
Péter szerb király, akinek Nikita tudvalevően
az apósa, nem tud megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy apósában királyi kollégát kapjon. Olvasható volt már az is, hogy Oroszország ösztökélte Montenegró fejedelmét a királyi
korona megszerzésére és ezért keserű szemrehányást tesznek most neki a féltékenykedők.
Míg az angol lapok ugy adják elő a dolgot,
mintha Nikita fejedelem minden eszközzel azon
fáradoznék, hogy a királyi koronát megkaphassa, római távirat azt jelenti, hogy á fekete
hegyek uralkodója csakis kényszerűségből haj.
landó elfogadni a királyságot. A távirat szerint
nemcsak Nikita, de felesége, Milena és a fejedelmi pár másodszülött fia, Mirkó herceg is
ellene vannak a királyságnak, sőt Montenegró
kétszázhatvanezer lakossága is határozottan ellene van a tervnek. Azt mondják, hogy hercegük
nagyságban nem nyerne semmit, mivel ő ma úgyis
a délszláv világ legkimagaslóbb és legjelentékenyebb embere s nemcsak a költök költője,
hanem a fejedelmek fejedelme is. Nikitát tehát
nem teheti hatalmasabbá a királyi korona sem.
A királyság megszerzése csak az országot sújtaná. Megterhelné az állampénztárt olyan kiadásokkal, melyek alatt az ország keservesen
nyögne és ea a fölösleges teher csak megbolygatná a nyugalmat és békességet a népe
között. Montenegró már azért sem óhajtja,
hogy királyság legyen, nehogy a szerbek gyanúba fogják, hogy magához akarja ragadni országukat és attól is tart, hogy Hercegovina
árulásnak venné a dolgot a nemzeti ügyön.
A római távirat azonban azt mondja, hogy
Nikita fejedelem mégis kénytelen lesz a királyi
koronát elfogadni, amit Európa úgyszólván ráerőszakol.
Montenegróban csak egy ember
óhajtja a királyságot: Daniló herceg, a fejedelem elsőszülött fia és ennek felesége, aki
tudvalevően meklenburgi hercegnő. Nagyon
gazdag hozományt kapott s még néhány millió
vár rá örökségképen, ezért óhajtja annyira a
királyi koronát. Daniló hercegnek nagy befolyása van az apjára. 0 birta rá arra is, hogy
népének saját meggyőződése ellenére alkotmányt adjon. Valószínűnek
tartják, hogy
Nikita fia kedvéért a jövő hónapban már fejére
teszi a királyi koronát.
Egy olasz távirat nyomán, egy londoni újság,
a Morning Post egész sereg gyanúsítást vág
Ausztria és Magyarország fejéhez. Szemére veti,
hogy önző célokból kínálta annyira a királyi
koronát a fekete hegyek uralkodójának. És
mindjárt meg is mondja, hogy mit akar Montenegrótól a királyi korona fölajánlásáért. E
szerint meg akarja szerezni a most olasz kézben levő engedelmet az Antivariban való ópít-
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kezéshez és ezenkívül a most Castelnuovónál
végző keskeny sinpáru vonal meghosszabbítását óhajtaná egészen Buduáig és Spirzáig. És
ha a herceg megengedi, kiépíti a vasutat egeszen a montenegrói határig, Antivári kikötőjéigMivel az újonnan kiépült montenegrói vonal
Antivártól Basarig ugyanolyan sintávolságu,
mint az osztrák vonalé, Montenegró az osztrákok által vasgyürüként volna körülvéve.
A gyanúsítás forrását Montenegróban kell
keresni, ahol néhány elkeseredett és elcsapott államférfi látta el az olasz távirat és a Morning Post
tudósításának szerzőjét információkkal. A valóság az, hogy Nikitát egy csöppet sem kell
Európának erőszakolnia, hogy a fekete hegyek
árnyékát a királyi, korona fényével megtörje.

A ravasz sportsman.
— Kártérítési pör angol lapok ellen.

(Saját

tudósítónktól.)

—

A londoni b ü n t e t ő -

törvényszéken a minap az ujságtröszt néhány lapjának kártérítési pőrét tárgyalták,
olyan közlemények miatt, amelyek az angol
lóversenysport bizonyos köreit igen kedvezőtlen világításban mutatták be. A panaszos

Stoddart

József versenyistállótulajdonos volt,

aki az ellene elkövetett rágalmazásért tekintélyes összeget követelt kártéritésül.
Stoddart eredetileg laptudósító volt Manchesterben. Valahogyan megvett Londonban egy
teljesen jelentéktelen sportlapocskát és pályadijakat tűzött ki a lósport körébe tartozó kérdések tárgyalására. A dijat természetben adta
ki a nyerteseknek ; vett nekik vasúti jegyet a
versenyre, megfizette a villásreggelijüket és
más költségüket. Ilyen módon lapja hallatlanul
föllendült, milliókat hozott, a pályadijak pedig
néhány ezer sillingbe kerültek csak. Stoddartnak
néhány esztendővel ezelőtt, saját bevallása szerint, öt millió silling vagyona volt. Ez azonban nem volt egész tiszta jövedelem, mert
tavaly februárban egész sereg ember bepanaszolta Stoddartot csalásért s a bíróság másfélesztendei fogházbüntetésre Ítélte. Ezt természetesen megírták az újságok és egyúttal elbeszélték Stoddart pályafutásának történetét.
Stoddart megfölebbezte az ítéletet s a fölebbezési bíróság meg is semmisítette, a rehabilitált ember pedig bepörölte az összes újságokat,
amelyek írtak róla. A nagy pör tárgyalásán
sok minden kiderült Stoddart húszesztendős
sport-pályafutásáról, olya« dolgok is, amelyek
tisztasága nagyon kétes.
A terhelő koronatanú, aki legkellemetlenebbül vallott Stoddart ellen, Teague zsoké volt.
Stoddart maga is kénytelen volt megvallani,
hogy 1894-ben a manchesteri versenyen 8903
sillinget kapott egy istállótulajdonostól, mert
annak a lovát előre engedte a saját lova mellett; ezért akarata ellenére ki kellett lépnie a
zsoké-klubból. A legkülönösebb ügye volt Red
Rube nevű lova miatt, amelyet Teague lovagolt. A ló, a verseny közönségének nagy csodálkozására, nem jött be elsőnek, hanem egy
Pampero nevű autsajdert engedett előre, amelyet Stoddart hatezer sillinggel megfogadott.
Teague kijelentette, hogy Stoddart
megbízásából tartotta
vissza Red Rubet, épen
ugy,
mint egy évvel élőbb Penny Hitit. Az istállóban
talált ugyan egy táviratot, amelyben Stoddart
arra utasítja, hogy : ugy lovagoljon, hogy nyerjen, de ö azt hitte, hogy valaki hamisította a
táviratot. Red Rubet alig lehetett visszatartani a nyeréstől, amit a közönség észre is vett
s meg is fenyegette érte a zsokét. A lovagias
után kétezer sillinget kapott Stoddarttól n,
megigért nyolcezer silling helyett. Stoddart elmondta a tárgyaláson, hogy 1898-ban hatszázezer sillinget nyert versenyeken. Az elnök
megkérdezte tőle, hogy büszke-e erre az eredményre ?
— Ha francia leunék, — felelt Stoddart —
büszke lennék rá, de angol vagyok, tehát a törvény ellen vétenék vele.
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Majd elmondta, hogy a lapok közlései miatt
igen nagy anyagi veszteség érte s ezért kárpótlást kért. A biróság azonban ugy látta, hogy
az újságok igazat irtak róla s ezért elutasította
a keresetével.

NAPI HÍREK
Huszonöt év előtt.
*
1885 julius 2 7 .
- Egy nagy biboros halála.

-

A Vatikánnak egyik legtevékenyebb, legbuzgóbb szolgája, egyik legravaszabb diplomatája, hosszú ideig államtitkára: Nina biboros halt meg 1885 julius 27-én. Az olasz
egyházi világnak ismert nagy alakja volt,
aki a Vatikán ügyeit intézve, gyakran avatkozott külállamok ügyeibe s gyakran idézett
elő nemzetközi diplomáciai konfliktusokat.
Nina az 1812-ik évben született az Ancona
melletti Recanatiban. Szegény szülei papnak
nevelték. Tanulmányait elvégezve, 1835-ben
pappá szentelték s rövid idő alatt nagy
karriert futott meg. A hires Amat biboros
auditorrá választotta maga mellé, nemsokára
ezután pedig a szent Péter-bazilika kanonoka
lett. 1877-ben emelkedett biborosi méltóságra
s egy év múlva Franchi biboros helyébe a
pápa vatikáni államtitkárrá nevezte ki. A
pápai államtitkári állásban nagy tevékenységet fejtett ki a szentszék és Oroszország,
valamint a Poroszország között fölmerült
diplomáciai konfliktus javitásán és helyreállításán. Jelentékenyen részt vett a belga
kormány és a püspökség között kitört viszálykodásban és az ő közreműködésének
tulajdonitható, hogy a szentszék 1880-ban
megszüntette
a diplomáciai
belga kabinettel.

összeköttetést

a

Élete utolsó öt esztendejében már egészen
udvaronccá alakult át. Többször meglátogatta a királyi udvarokat és sima, diplomata-modorával, gavalléros, ravasz viselkedésével mindenütt jelentékeny személyi
sikereket ért el. Belgiumban sok ellensége
volt, sokat gúnyolták, de végeredményben
mégis féltek tőle és az udvaroknak ez a
titkolt félelme volt talán életének legnagyobb elért eredménye és jutalma.
Crippent

letartóztatták.

(Saját tudósítónktól.) Jelentettük már, hogy
i Montrose nevü hajón, amely Kanadába igyekszik, fölfedezték álöltözetben Crippen doktort
a gyilkos londoni orvost kedvesével együtt,
aki férfiruhába bujt ós Robinson néven utazottLondonból ma azt jelentik nekünk, hogy Cendall, a Montrose kapitánya, letartóztatta Crippent és miss Neve-1.
A letartóztatás azért történt, mert kísérőjével, az állítólagos Robinsonnal, a Crippen-esetről beszélt. Minthogy a kapitány attól félt,
hogy Crippen ha észreveszi, hogy megfigyelik,
öngyilkosságot fog elkövetni, kijelentette neki,
hogy kénytelen öt és kísérőjét letartóztatni és
őket külön kabinokba zárni. Erre Crippen azt
kérdezte tőle, hogy mit vétett ? A kapitány azt
íelelte, hogy rájöttek arra, hogy Robinson férfiruhába
bujtatott
asszony,
amivel vétettek az utasokról szóló hajószabályok ellen és
ha nem tudja bebizonyítani, hogy az asszony
a felesége, akkor a legnagyobb szigorúsággal
lesz kénytelen ellene eljárni. A kapitány
azután elrendelte Crippen megmotozását s ez
alkalommal revolvert találtak nála.
Hir szerint miss Neve már vallomást is tett.
Azt hiszik, hogy a letartóztatott párt a St.Lawrence folyó mellett levő Romonskiban
fogják átadni a hatóságnak.
— Kornháber dandárparanrsnok lesz.
Kornháber Adolf, a szegedi ötödik honvédgyalogezred parancsnoka, november elsején eltávozik Szegedről. Kornhábert ugyanis a nagygyakorlatok után dandárparancsnoknak nevezik ki.

— Személyi hir. Bokor Pál, Szeged város
helyettes polgármestere, kedden kezdte meg
hat hétre terjedő szabadságát.
— A temesvári ü g y v é d i kamara közhírré
teszi, hogy Veterany Viktor dr ügyvéd Temesvár, Popoviciu Sándor dr ügyvéd Németbogsán,
Polacsek Márkus ügyvéd Lúgos,
Bogdanov
Vazul dr ügyvéd Temeskubin, Móra János dr
ügyvéd Resicabánya és Billitz Lipót dr ügyvéd
Temesvár székhelylyel az ügyvédek lajstromába
fölvétettek, ellenben Czveics Lázár elhalálozása
folytán és Havas Kálmán dr perlaszi ügyvéd
Budapestre történt átköltözködése folytán a
lajstromból töröltettek.
— A honvédek gyakorlata. A szegedi 45.
honvédgyalogdandár csapatai Nikics János vezérőrnagy parancsnokságával kedden a Szabadka fölött levő kelebiai és tompái pusztákra
mentek gyakorlatozni. A gyakorlaton a szegedi
5. és szabadkai 6. gyalogezredek vesznek részt.
Előbb zárt ezredgyakorlatokat, aztán dandárgyakorlatokat tartanak, majd harcszerű gyakorlatok lesznek, még pedig közösen „figurák"
ellen, majd kölcsönösen. A szegedi 5. honvédgyalogezred Kornháber Adolf ezredes parancsnokságával kedden gyalog indult el a kétnapos
útra. A kelebiai és tompái pusztákon tanyaházakban helyezik el a tiszteket és a legénységet s bizony ez az elszállásolás se a lakosságra, se a tisztikarra nem kellemes. A gya.
korlatok után Szegedre tér vissza az ezred
és innen megy augusztus utolsó harmadában a
délvidéki nagygyakorlatokra.
— Ezerkétszáz korona. A szegedi gyujtógyárí katasztrófa szerencsétlenei részére gyűjtött összegből ezerkétszáz korona kiosztatlanul maradt. Lázár György dr polgármester ezt
az összeget takarékpénztárba tette s félesztendő
múlva annak kamataival együtt fogja odaítélni
a katasztrófa azon szerencsétleneinek, akik a
segélyre még akkor ís legjobban rá lesznek
szorulva.
— Egy érdemes tanító nyugdíjazása. Albert József hódmezővásárhelyi tanítót a vallásés közoktatásügyi miniszter saját kérelmére
nyugalomba helyezte s részére kétezer korona
nyugdijat engedélyezett. Albert József negyvenkét éven át tanított szorgalommal, becsülettel.
Egész légió tanítványainak a száma. Vásárhelyen a református egyház szolgálatában közel
harminc esztendőt töltött, a többi időt Szatmár vármegye több községében, szintén református egyházak szolgálatában töltötte el.
— Városok évkönyve. A magyarországi
városok kongresszusa az idén kiadja a városok
évkönyvét. Az adatokat most gyűjtik s Szegedre ma érkezett meg a fölhívás, hogy bocsásson statisztikai adatokat rendelkezésre.
— Udvari próbavonat Bártfán. Eperjesről
táviratozzák: Az eperjes—bártfai vonalat tegnap udvari próbavonat járta be1; A szakértők
alkalmasnak mondták a vonalai, arra, hogy udvari és katonai vonatok közlekedjenek rajta.
Miután még nincs eldöntve, hogy a hadgyakorlatok színhelyét megváltoztatják-e vagy nem,
Bártfa, Sztropkó és Felsővizköz állomásokon
benzin-állomásokat létesítettek.
— S z e g e d az árvamegyei árvízkárosultaknak. Szeged város hatósága nevében Lázár
György dr polgármester kedden kétszázötven
koronát küldött az árvamegyei alispánnak, az
árvízkárosultak között leendő kiosztás végett.
— Az uj József-műegyetem kitüntettjei.
A hivatalos lap mai száma szerint a király a
budapesti József-műegyetem uj épületének megnyitása alkalmából megengedi, hogy Hauszmann
Alajos műegyetemi nyilvános rendes tanárnak
teljes elismerése tudtul adassék és Wartha
Vince dr műegyetemi rektor, miniszteri tanácsosnak a Ferenc József-rend középkeresztjét
a csillaggal, K. Jónás Ödön udvari tanácsos,
műegyetemi prorektornak, Nagy Árpád dr vallás- és közoktatásügyi miniszteri segédtitkárnak, az építési bizottság jegyzőjének ugyanezen rend lovagkeresztjét, továbbá Rauscher
Lajos és Pécs Samu műegyetemi nyilvános ren.
des tanároknak a magyar királyi udvari tanácsosi cimet adományozza. A király kegye a
gyönyörűen fölépített és tökéletesen berendezett műegyetem építői és vállalkozói közül is
több kiváló céget ért. Buschmann János műépítész a III. osztályú vaskorona-rendet és
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ugyancsak ezt a rendet kapta Havel Lipót
építőmester is, ez a kiváló épitési vállalkozó,
aki a körülbelül ötmillió koronát kitevő kőmivesmunkákat végeztette. Havel Lipót építőmester
irodafőnöke: Szmetana
József és főpalléra:
Valnia István, az arany érdemkeresztet kapta.
A Ferenc József-rend lovagkeresztjét kapta
Tóth Imte, a Tóth Imre és Társa vizvezetékés csatornázási, valamint bádogosmunkák gyára
tulajdonosa. Ugyancsak a Ferenc József-rend
lovagkeresztjét kapta Magaziner Lajos ablakredőnygyáros és Biehn János aszfalt- és cementgyáros is.
— Lázár F r i g y e s Szabadkán. Tegnap
este Szabadkára érkezett Lázár Frigyes honvédhuszár tábornok, kerületi parancsnok, hogy a
szabadkai huszárok fölött szemlét tartson.
— K a t o n a i távíróvonalak oltalma. A szegedi honvédkerületi parancsnokság a következő
átiratot intézte Szeged város polgármesteri hivatalához : A kereskedelemügyi miniszter urnák
1909. évi február 20-án kelt kiadványa értelmében a katonai távíróvonalak ugyanazon törvényes védelemben részesülnek, mint a nyilvános
táviró- ós távbeszélő-vezetékek. Miután Szegeden
és környékén f. évi augusztus 8-tól 30-ig távirógyakorlat tartatik, kérem a lakosságot figyelmeztetni, hogy a katonai táviróhuzal minden
rongálása, illetve eltulajdonítása büntető eljárást fog maga után vonni. Táviróhuzal többnyire fákon, házakon és földön fektettetik ; a
huzalok fonallal szigetelve vannak s egyik fajtája vékony spárgához hasonlít, a másik vastagabb és sötétvörösbarna szinü.
— A királygyakorlatok. Eperjesről jelentik : Több bécsi és budapesti lapnak az a hire,
mintha a sárosmegyei királygyakorlatok előkészületeit már megkezdték volna, — valótlan.
Mindeddig semminemű előkészület nem történt
és nem is tudnak róla, hogy a királygyakorlatok
itt lesznek.
— Templomfölszentelés. Szabadkáról jelentik: Vasárnap délelőtt szentelték föl a tompakelebiai uj templomot. A fölszentelést Hegedűs
Lóránd kerületi esperes, bajmoki plébános végezte, szép beszédet intézve a megjelent hívőkhöz. Szabadka város képviseletében Vojnich Ferenc dr főjegyző, Tillman Zoltán főszámvevő és
Völgyi János dr jelentek meg a fölszentelésen.
Jelenvoltak: bajsai Vojnich Sándor és Podmaniczky Endre báró országgyűlési képviselők is.
— Millió koronás büntetés. Prágából táviratozzák: A Narodni Listi az egész világot
rendkívül érdeklő budiveisi táviratot közöl. Arról van benne szó, hogy a Hardtmuih-iéle mindenütt ismert ceruzagyárat egymillió koronára
büntették, mert évek óta eltitkolja jövedelmeit
és adóban rengeteg sokkal károsította meg az
államot.
— A J é l o l a s z o r s z á g i c i k l o n . Mai szá-

munkban részletes tudósítást adtunk a ciklon borzalmas pusztításairól. Ma azt jelentik,
hogy a délolaszországi viharnak eddig hat-

vanhat halottja és háromszáz sebesültje van.
— Kolerajárvány Oroszországban. Az
utolsó jelentések megdöbbentő számokat kö.
zölnek az ázsiai kolera rohamos fejlődéséről. A
minski kormányzóság területén a mult héten
háromszázöt uj megbetegedés fordult elő és
százhuszonhét ember halt meg kolerában. Rostokban, a Don mentén, egy hét leforgása alatt
kétszáznyolcvan volt a kolerabeteg és százhuszonegy haláleset fordult elő. Nowrosteisk
kerületében, amely forrásvizekkel bővelkedik,
kedvezőbb a helyzet; egy hónap alatt csak
százharmincketten betegedtek meg és mindössze ötvennyolc halálozás fordult elő. Jekaterinoslavban hetvenhárom község van megfertőzve kolerában. A dönti kormányzóság helységeiben százharminckét koleraeset és hatvanöt halálozás történt.
— Székely Mihály röpült. Székely Mihály
magyar mérnök, a kiváló konstruktőr, most
egyre-másra éri el a legszebb sikereket. Ma
reggel hat órakor is nagyobb repülést végzett
a Rákoson és tizenöt-husz méter magasságban
három kilométeres repülést végzett. Egy zászlóalj
gyakorlatozó huszár fölött röpködött és remek»
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sima leszállást produkált. A jelenvolt közönség s
a
huszártisztek
lelkesen
megéljenezték
Székelyt.
— Makó é s a munkásbiztositó. Makó városa és a munkásbiztositó pénztár már hoszszabb idő óta hadilábon állanak. Legutóbb
Lantos József, a munkásbiztositó ügyvezető
igazgatója irt rá a városra, hogy alkalmazottai
után 1907. év julius hó 1-étöl visszamenőleg
fizesse be az illetékeket. Makó városa ez ügy- 1
ben hétfőn rendkívüli tanácsülést tartott, melyen hivatkozva a Kúria elvi jelentőségű
döntésére, hogy azokat a tisztviselőket és alkalmazottakat, kik betegségük esetén a várostól
husz hétnél tovább is húzzák fizetéseiket, — a
város nem köteles a munkásbiztositónál bejelenteni, — a munkásbiztositó ilyen irányú kérelme
fölött napirendre tért. Ellenben azokat az alkalmazottakat, kiket husz hétnél tovább tartó
betegség esetén nem fizet, a tanácsülés kötelezőleg bejelentette a munkásbiztositónál.
— Dalos központ Szegetlen. A magyar dalegyesületek országos szövetsége elhatározta,
hogy kerületekre osztja az országot, mert igy
a dalegyesületek működése és igazgatása könynyebb és a kerületi versenyek ápolásával, szűkebb kerületekre szoritásávál a dalegyesületek
működése is intenzivebb lesz. A szövetség tiz
kerületre akarja osztani az országot és ezen
kerületek központjai lennének : Budapest, Szeged, Debrecen, Pozsony, Pécs, Kassa, Kolozsvár, Temesvár, Szombathely és Arad. A kerületi
beosztást a dalegyesületek rokonszenvesen fogadták, mert sok elégedetlenségre adott okot
a vidék érdekeit sokszor sértően mellőző központi vezetés.
— Mozgalom egy tanító visszahelyezéseért. Makó város állami elemi iskoláinak
gondnoksága hétfőn ülést tartott a vármegyeházán. Az ülésen, több kisebb ügy tárgyalása
utáft, több makói polgár kérvényét tárgyalta a
gondnokság, amelyben azt kérelmezték, hogy
az idén elhelyezett Nyéki József tanítót helyezzék vissza Makóra. Nyékit tudvalevőleg a legutóbbi képviselőválasztáson való korteskedése
miatt helyezték el Makóról. A gondnokság a
kérvényt pártolólag terjesztette a királyi tanfelügyelőhöz.
— H a t s z á z p ó t t a r t a l é k o s . A szegedi 46.
gyalogezredhez október elsején hatszáz póttartalékos vonul be, két havi kiképzésre. Az ezred
parancsnoksága megkereste a város hatóságát,
hogy gondoskodjék a póttartalékosok elszállásolásáról.
— Bajban Zombor v á r o s öröksége. Zomborból jelentik: Ezév tavaszán elhunyt Zombor
város egyik legtekintélyesebb és legvagyonosabb polgára, Konyovics István, aki milliós
végrendeletében több jótékony alapítványt t e t t
s nagyobb összeget hagyott a városnak is. A
végrendeletet most megtámadta Probojcsevics
Mária bajai magánzónő azon az alapon, hogy
Konyovics még életében neki ajándékozta hagyatékának egy tekintélyes részét. Probojcsevics Mária a zombori törvényszékhez intézett
beadványában elmondja, hogy Konyovics István
az 1902-ben kelt ajándékozási szerződésben kétszázezer korona készpénzt és egy nagyértékü
házat ajándékozott neki a halála utánra s a
szerződésen öt tanú szerepel. Jogászi körökben
nagy érdeklődéssel néznek a pör elé, mert egyrészt az ajándékozási szerződés formai szempontból meg nem támadható, másrészt azonban
a végrendelet 1902 után való időben kelt.
— Holló Lajost m e g l o p t á k . A kiskunfélegyházai rendőrség körözvényt bocsátott ki,
hogy ott julius 19-ikén egy kerékpárt elloptak.
A jelentéktelen lopást az teszi érdekesebbé,
hogy a meglopott egyén Holló Lajos dr országgyűlési képviselő.
— Görög tisztek viszálya. Athénből táviratozzák : A tisztek között minduntalan vannak összekoccanások. Athénben mult szombaton szóváltás támadt egy elbocsátott őrnagy
4s egy százados között. A százados revolverből
rálőtt az őrnagyra, akit veszedelmesen megsebesített. Larissában
egy kapitány és egy
lovas-hadnagy párbajt vivtak, amelyen a kapitány veszedelmesen megsérült. A párbajnak az
volt az oka, hogy a kapitány szerelmi viszonyt
folytatott a hadnagy feleségével.
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— ö n g y i l k o s huszártiszthelyettes. E hónap tizenhetedikén látogatóba ment Budapestre rokonához, özvegy Szepessynéhez, Bizony
Miklós nyéki születésű volt közöshuszárezredbeli tiszthelyettes. A Rákos-utca 17. számú
házban, a második emeleten lakott. Ugylátszik
valami baja volt a katonasággal, mert állást
keresett. Ma délelőtt negyed tizenkettőkor
eddig nem tudott okból kis forgópisztolylyal
oldalába lőtt. Csak könnyebben sérült meg. A
mentők a Réczey-klinikára vitték. Gyámja
Szepessy Orbán dr miskolci ügyvéd.
— Augusztus elsején soroznak. A képviselőház holnapi ülésén fejezik be az ujoncjavaslat vitáját. Nyomban utána sürgönyileg értesiti a honvédelmi minisztérium az összes törvényhatóságokat, hogy az idei fősorozást
augusztus elsejére elrendeli.
— F o r r a d a l o m . Barcelonából jelentik: A
forradalom évfordulójának megünneplése alkalmából a városban óriási a nyugtalanság. A közúti Vasutak igazgatósága hir szerint névtelen
levelet kapott, hogy károk és szerencsétlenségek
elkerülése végett ne járasson kocsikcd. A társaság
remizét a rendőrség már tegnap őrizet alatt
tartotta. Nagyszámú munkás elhatározta, hogy
ma az évforduló alkalmából egész nap sztrájko'
és csak holnap délben áll ismét munkába. Tízezer katonát és kétezer rendőrt mozgósítottak. Az összes környékbeli csapatokat mozgósították.
— O r v o s - s z t r á j k k é s z ü l . Az aradmegyei orvos-szövetség régen hadilábon áll a
munkásbiztositó
pénztárral. A szövetség
most elhatározta, hogy a szeptember 15-én
lejáró szerződést, ha föltételeiket nem teljesitik, nem ujitja meg s az orvosok a pénztárral szemben sztrájkba
lépnek. A megyebeli orvosok kijelentették, hogy csak életfogytiglani szerződés esetén állnak el a
sztrájktól.
— Katasztrófa az idegenben. Bécsben,
egyik forgalmas útvonalon, Wolkenberg Mihály
automobilja elütött egy magyar embert: Bársony Aurélt. A szerencsétlen az autó lökése
következtében egy robogó villamos alá került,
mely halálra gázolta. Irataiból megállapította
a rendőrség, hogy Bársony tegnap érkezett
Bécsbe valami üzleti ügyben.
— K e t t ő s h a l á l a bellyeí tavon. Bécsről
jelentik: Vasarnap Birk Miksa, a SchaumburgLippe herceg uglesi bérlőjének fia és Birnauer
Dezső adópénztáros kacsa-vadászatra mentek
a bellyei tóra. A csónakot egy halász vezette.
Az első csoport vadkacsára akadva, Birk Miksa
a csónakban állva lőtt a rucák közé s a csónak orrán áthajolva, figyelte a lövés hatását,
amikor a csónak egyszerre egyensúlyt vesztve,
fölborult és mind a hárman beleestek a vizbe.
Birnauer Dezső rögtön a viz alá merült és
nem is került többé fölszinre. Birk is elvesztette lélekjelenlétét és ö is beleíult. Csak a
halász menekült meg. Mind a két holttestet megtalálták.
— White sikere. Londonból jelentik: Tegnap Graham White a Mounts Bay-ban összegyűlt flotta fölött, amely százharminc hadihajóból állt, átröpült. A Dreadnoughtok fölött,
amelyek zsúfolva voltak lelkes publikummal,
egyre szűkebb köröket irva le, hétszáz láb
magasan repült.
— A szórakozott irgalmas nővér. A
gyulai közkórházban egy irgalmas nővér, aki
ott ápolónő, Sándor István tiz hónapos gyermekmenhelyi csecsemőt fürdetés közben szórakozottságból forró vizzel telt kádba tette. A
csecsemő három napi kínlódás után égési sebeibe belehalt. Az irgalmas nővér ellen az
ügyészség megindította az eljárást.
— Egy tiszthelyettes öngyilkoskisérlete.
Nagyváradról jelentik : Tegnap reggel öt óra
után a Rimanóczy-szállóban egy tiszthelyettes
szállott meg. A negyvenhetes számú szobát
nyitották ki a számára, A bejelentő-lapra a
korai vendég ezt i r t a : Hamm Vilmos, 61. gyalogezredben zászlós, Kolozsvár. Alig helyezkedett el a tiszthelyettes a szobában, a szobaasszony hörgést hallott. Azt hitte, hogy Hamm
mélyen alszik. Csak aztán ment be a szobába,
amikor már gyanús kezdett a dolog lenni. A
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tiszthelyettes az ablakfélfára akasztotta magát,
de a szobaasszony és Becsey Károly őrmester
még idejekorán levágták. Azért akart meghalni, mert szerelmes volt egy kolozsvári urileányba.
— Szülőgyilkos fiu. Hágából jelentik : Vasárnap este Scheweningenben, a fürdő partján
kifogták egy fiatalember holttestét. Nagy közönség gyűlt össze. Egyszerre észrevette valaki,
hogy még élet van a partrasodort testben. Az
élesztési kísérlet eredménynyel járt. Az ifjú
magához tért és elmondta, hogy Bachrac\
Józsefnek hívják, huszonhat éves, jogszigorló,
Lochem hollandiai községből való s megunta
az életét. Egyebet nem lehetett belőle kivenni,
hiába faggatták. Közvetlenül azután a scheweningeni rendőrséghez megjött Lochemből az
értesítés, hogy egy Bachrach nevü fiatalember
utazott oda és le kell tartóztatni, mert meggyilkolta szüleit. Bachrach József most már
nem tagadott. Bevallotta, hogy csakugyan megölte szüleit, akik Lochemban elég jómódúak,
van egy vendégfogadójuk, de mivel konkurrens
korcsma nyilt meg, attól félt, hogy atyja
tönkre fog menni. Féltette szüleit öreg napjaikra s inkább elpusztitotta agg apját és anyját. Az elbeszélés után az életre keltett fiatalember őrjöngeni kezdett.
— C s a l á d i r t á s . Rémes családi dráma játszódott le vasárnap a cseh határon levő Eisenbrod faluban. Baheczka János bányamunkás
hirtelen tébolyában vadászkéssel agyonszúrta
az apját, anyját, két gyermekének elvágta a
nyakát, ugy, hogy mire nagynehezen lefegyverezték, egész családját kiirtotta.
— Egy k ö z s é g lángokban. Zalaegerszegről
táviratozzák : Zalaszentiván községben tegnap
alkonyatkor hirtelen tüz ütött ki, mely a nagy
szélben olyan gyorsan terjedt tova, hogy csakhamar huszonnégy házat teljesen elhamvasztott. Nagymennyiségű gabona, takarmány és
sok háziállat is elpusztult. A kár meghaladja a
kétszázezer koronát. A tüz ugy keletkezett,
hogy kis gyermekek gyufával játszottak.
—
N é g y e s ikrek.
Nyitráról jelentik, hogy
Czabaj községben Vojnica János fö'dmives fesoségének e héten négy egészséges gyermeke
született. A dologban az az érdekes, hogy
Vojnicáné három évvel ezelőtt, ikreket szült.
— Fölborult c s ó n a k . Budapestről jelentik:
Ma délelőtt Kcdvin János és Hankel Nándor
vásárcsarnoki munkások csónakáztak az összekötő vasúti hid alatt. Egy szélroham fölborította a csónakot. Kálvin belefulcidt a Dunába,
a másikat sikerült kimenteni.
— B é k e a Jardinben. A nyári Budapest
kedves szórakozóhelyén, a Jardin de Parisban
megszűnt a zavar. A magyar művészi rész vezetésére az igazgatóság Gábor Andort kérte
föl ; a Jardin augusztusi programja számára
szerződtette Komái Bertát, Keleti Juliskát,
Kökény Ilonát, Terenczy Károlyt, KŐváry Gyulát, Sajó Gézát ós a budapesti kabarék, más
elsőrangú erőit.
— Gyilkos anya. Nagytapolcsányból táviratozzák : Legen Anna szakácsnő újszülöttjét
három napig éheztette, azután megfojtotta és
rongyokba csavarva, a pincében ásta el. A
holttestet kutyák kaparták ki. A főszolgabíró
megindította az eljárást a gyilkos anya ellen.
— Elázott a nagyváradi nyári színkör.
Nagyváradról jelentik : A vasárnapi felhőszakadás alkalmával nagy károkat szenvedett a
nagyváradi nyári szinkör. A szinkör deszkatetőzetén keresztül beesett az eső a nézőtérre
és a színpadra, ahol a „Lili" című operettet
adták. Az összes díszletek eláztak és hasznavehetetlenné váltak. A kár mintegy 4—5000
koronára tehető, amely egészben Erdélyi igazgatót sújtja, mert a díszletek egy része a sajátja volt, másrészt a város díszleteit köteles
séi'tetlenül visszaadni. Épen ezért, hogy ilyen
eseteknek ne legyen többé kitéve, megkeresi
az igazgató a tanácsot és a szinügyi bizottságot, hogy minél előbb javítsák ki a tetőzetet, nehogy ujabb kárai legyenek.
— Sztrájk Szegeden. Ma reggel harminchat könyvkötősegéd beszüntette a munkát,
mert munkaadóik nem adták meg a kért béremelést. A sztrájkolok bejelentették a rendőrségnek, hogy beszüntették a munkát és sztrájktanyát kértek. A Mikszáth-utcai Németh-féle
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korcsmát jelölte ki a rendőrség sztrájktanyájrak. A rendörkapitányi hivatal békéltetési eljárásra hivta össze a munkásokat és a munkaadókat.
--- F ö l f a l t á k a h a u g y á k . Rómából irják:
Trévisoban tőrtént ez a hihetetlenül borzalmas
eget. Él ott egy Fossaluzza nevü hetvennégy
éves öreg koldus. Valami ronda fabódéban volt
a lakása és, a minap reggel a különben is
beteg-, gyönge embert holtan találták a földön,
amint feketéllett a millió meg millió rajta
nyüzsgő hangyától. A hangyák fölfalták az öreg
koldust,
— Elégett gyermek. Bálint István jőmódukirályhalmi gazdálkodó tegnap családtagjaival
és- cselédségével együtt a szőlőben dolgozott.
Ezalatt a gazda négy éves József nevü fia egyedül volt otthon. A kis gyermek valahonnan
gyufát kaparitott s azzal játszadozott. Játékközben aztán a gyufától lángra lobbant a
ruhája s- a boldogtalan gyermek valósággal
porrá égett. Szülei,' amikor este hazaértek a
munkából; már csak elhamvadt testére akadtak. A szerencsétlenségről jelentést tettek az
ügyészségnek. A gondatlan szülők ellen megindították a bünügyi eljárást.
— T o l v a j e g y e t é m i t a n á r . Újvidékről jelentik: Simon Mihály följelentést t e t t az itteni
rendőrségen, hogy Adamovits Lajos, bécsi egyetemi magántanár, a neki kölcsönadott utóoláhdialefctusban irt kódekszet, amelyből csak ez
az egy példány van, eltulajdonította. Az újvidéki rendőrség megkeresésére Bécsből az az
értesítés érkezett, hogy Adamovits Lajos ott
ismeretlen. Erre az újvidéki rendőrség kiadta
a•kórözőlevelet Adamovits ellen.
— Áruló orosz tábornokok. Pétervárról
jelentik :. Vilnában váratlanul elfogtak két
tábornokot. Az egyik az állomásparancsnok, a
másik a hadkiegészítő kerület vezetője. A letartóztatások katonai körökben hihetetlen meg.
döbbenést keltettek. Azt rebesgetik, hogy a
k é t tábornok kezén nagyon fontos katonai titkokat tartalmazó okmányok kallódtak él.
— Ellopott dinamit. Fiuméből jelentik: A
buccari-i cemetgyár igazgatósága ma délben bejelentette a fiumei rendőrségnek, hogy tegnap éjjel, a gyár dinamitraktárából két ötven kilós dinamítiádát elloptak. A vizsgálat megindult.
Öngyilkosság Párisban. Párisi távirat
Jelentette, hogy Hajek Ignác, harmincnyolcéves magyar mérnök ott öngyilkos lett és
meghalt. Ma aztán kiderült-, hogy Hajek
Ignác nem mérnök, a Ganz-gyár esztergályos
műhelyének a vezetője és régi, érdemes munkása a cégnek. Á Kőris-iitca 5/a, szám alatt
•yan háromszobás lakása; Két héte utazott
nyári szabadságra, A Ganz-gyárba semmi közvetlen hir nem érkezett a művezető öngyilkosságáról. Ugy tudják, Hajek családjával
Balaton-Tamásiban
nyaral.
A szabadsága
szombaton jár le, hétfőn már munkába kell
állnia s nem tartják valószínűnek, hogy a párisi távirat öngyilkosa a magyar Hajek Ignáccal azonos.
— Hamisító adóhivatali tisztviselők. Szentesről jelentik : Tavaly történt, hogy Szentesen
Tóth György, Koncz Gábor és Pravarotto János
adóhivatali tisztviselőket az adókönyvek meghamisítása miatt ideiglenesen fölfüggesztették
állásaiktól és ellenük az eljárást megindították. Á fegyelmi hatóság fölfüggesztő határozatát a nevezett, három tisztviselő megfölebbezte
a belügyminiszterhez és fölebbezésükben többek közt azzal védekeztek, hogy őket, mert
ft7-esek voltak,, a koalíciós, főispán politikai
elveik miatt üldözte. Khuen-Héderváry
Károly
gróf bélíig.yminiszter a napokban döntött ez
ügyben és miután az iratokból meggyőződött
a'rrŐL.högy a tisztviselők tényleg elkövették a
hamisításokat, megerősítette a fölfüggesztő határozatot.
— A „Trieszti nő" gazdáját letartóztatták.
Ma letartóztatták a budapesti hires sztrájktanyának, a „Trieszti nő"-nek a tulajdonosát,
mert hamis kártyásokat tartott helyiségében.
Rövid néhány hónap alatt húszezer koronát

szerzett ily módon és a bűnös uton szerzett
pénzen vásárolta meg a korábban csak bérben
birt vendéglőt is.
— K o l e r á s b e t e g a hajón, Mint egy
amsterdami távirat jelenti, az Irmgard német
személyszállító hajó tegnáp érkezett Delfyl
holland kikötőbe. A hajó egy beteg embert hozott, aki két napja, feküdt betegen. Mikor roszszul lett, iszonyú rémület tört ki a hajón.
Azonnal elkülönítették, a többi utas szigorúan,
elzárkózott, senki nem akart enni. Az aggodalom jogos volt. Tegnap Delfylben megállapították, hogy a beteg utas ázsiai
kolerában
szenved.
— S z e n z á c i ó 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
t e s t v é r e k k é t é k s z e r ü z l e t e . — Mindenkinek
érdeke, hogy e cégnél vásároljon. Régi ékszereket csak itt lehet átalakíttatni. Saját óraiavitómühely.
— Mi t ö r t é n t az Iskola- és Oroszlán-iitca
sarkán levő Politzer-féle uj palotában, a kirakatokkal a Bajza- és Oroszlán-utcákra, hova
a Klauzál-térről (kenyérpiacról) benyúló kis
közön az üzlet bejáratára tekinthető. Tudniillik
a legmodernebb átváltozat eszközöltetett és igy
k ü l ö n ö s f i g y e l e m b e a j á n l o m , hogy u j üzlet-.
helyiségemben a rendelkezésemre álló alkalmas
helyiségek és kirakatok alkalmat adtak nekem
arra, hogy az eddig raktáron t a r t o t t legolcsóbb
ékszerek, órák stb. mellett legmodernebb, magas értéket képviselő, szakmáimba vágó árukkal is dus választékban felszereltem üzletemet,
melyekkel a magasabb igényeket is kielégíthetem. Alanti öt szakmában versenyképes árakon árusítok, nemkülönben ezen szakmákba
vágó javításokban a legkomplikáltabbat . is -.
h u s z o n n é g y ó r a a l a t t versenyképes árakon
készítem. Miután
fióküzletemet
folyó évi
augusztus elsejétől ezen uj helyiségbe v é g l e g
áthelyezem," az ottlevő cikkek-azon ideig helyszűke miatt olcsón., árusittatnak. Aranyat,
ezüstöt, régit és töröttet, úgyszintén régiségeket (antik) a legmagasabb árban megveszem.
— Vidéki megrendeléseket és javításokat
h a r m i n c h a t ó r a a l a t t pontosan eszközlök.
M I S I ZSIGA óra, ékszer, látszer, villamos
zseblámpák és gramofonok raktára s ezekkel
összefüggő javító műhelye S z e g e d . A l a p í t t a t o t t
1 8 9 4 . — Á fióküzlet teljes bersndesése eladc
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^sbojsatŐEssis.

A délelőtti gabona-határidőüzlet irányzata ingadozó,
végül szilárd. Félkét órakor a következők voltak a
záróárfolyamok:
Buza októberre . . . . . . .
Buza áprilisra. . . .
. . . .
Rozs októberre . . . . . . .
Zab októberre
Tengeri augusztusra . . . . .
Tengeri májusra . . , . . . . -

9.54—9.55
9.82—9.83
7.14—7.15
7.20—7.21
5.66—5.67
5.70—5.71

KéssárvMislet:
20—-Í0 fillérrel olcsóbb áron elkelt
(50 kilogrammonként) 20,000 métermázsa buza, fiozs
10 fillérrel olcsóbb. Zab változatlan. Tengeri 5 fillérrel drágább.

Busa.

Tissavidéki:

100 mm. 81 k. 20.50 E sárga,

450 mm. 80 k. 21.10 E, .400 mm. 80 k.. 21 K, 400 mm.
80 k. -21 E jul. érk„ 500 mm. 80 k. 20.80 K jul. érk.,
300 mm. 80 k. 20.80 K jul. érk., 100 mm. 80 k. 20.30
E, 100 mm. 80 k. 19.80 É felső, 100 mm. 79.5 k. 20.50 K,
100 mm. 79.8 k. 20.40 K jul. érk., 200 mm. 79 k. 20
K felső, 100 mm. 79 k. 20.70 E, 300 mm. 79 k. 20.50
E jul. érk., 800 mm. 79 k. 20.60 K jul. f„ 300 mm.
79 k. 19,80 K felső, 100 mm, 79
k. 20.20 K felső,
150 mm. 78.5 k. 20.40 E felső, 100 mm. 78.5 k. 20.80 K,
200 mm. 79.5 k. 28.80 E, 600 mm. 78 k. 20 K j. f. 300 mm.
78 k. 19.80 K jul 'érk. f6lső,-:lÖÖ inm:'78 k. 20.70 K,
100 mm. 78.5 k. 20.70 E, 100 mm. 77.5 k. 20.70 E,
100 mm. 78 k. 20,— E, 100 mm. 78 k. 19,— E, kev.,
500 mm. 78 k. 19.40 K. aug. száll., 100 mm. 78 k.
19.60 K. 100 mm. 78 k. 19.80 K, sárga, 200 mm. 76 .

k, 19.70 K, 100 mm. 76 k. 19.40 K. — Fehérmegyei:

2000 mm. 79.3 k. 20.10 K, 200 mm. 80.5 k. 20.10 E,
100 mm. 79 k. 19.70 E, 200 mm: 78.8 k. 20:20 K, 500
mm. 78 k. 20.20 E, .200 mm. 77.5 k. 19.80 E. —

Hartai,: 350 mm. 78 k. 20,— K. — Pestvidéki:

300 mm. 81 k. 20.40 E, 200 mm. 81 k. 20.30
E, 200 mm. 80 k. 20.30 K, 460 mm. 80 k. 20 K, 300
mm. 79.8 k. 20 K, 100 mm. 79 k. 20 E, 150 mm. 79
k. 20 K, 150 mm. 78.5 k. 20 K, 100 mm. 78 k. 20 E,
100 mm. 76 k. 20 K, 100 mm. 78 k. 20 K, 100 mm.
79 k. 20 E, 500 mm. 78 k. 20.60 E, 100 mm. 78,5 k
19.40 E, 150 mm. 78 k. 20 E; 400 mm. 77.5 k. 19.60
E sárga, 300 mm. 77 k. 20 E j.. f„- 120 mm. 76 k.

19.50 E. Felsőmagyarorssági: 500 mm. 78.5 k. 20.20
E. Aradi: 100 mm. 78 k. 19.20 K nyirkos, 100 mm.
77.5 k. 18 E üszkös,

Bihari.

100

mm.

77

k. 18 K üszkös,

100 mm. 78 k. 19.20 E. Bánsági : 500 mm.

80 k. 20.30 E aug. felad., 100 mm. 79 k. 20.20 K,
200 mm. 77 k. 20 E, 100 mm. 76.5 k. 20 E, 500 mm.

76 k. 20 E, 400 mm. 76.1 k. 20 K. Bácskai: 100 mm.

79 k. 20.20 K, 200 mm. 78 k. 20.30 E jul. érk., 100
mm. 78 k. 19.80 E, 150 mm. 76 k. 19.50 E, 100 mm.
76.5 k. 19.50 E.

Rozs: 300 mm. 13.80 E, 500 mm. 13.70 E, 500 mm.

13.70 K készpénzfizetés mellett, paritásra.
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Uj-árpa: 200 mm. 12.70 E készpénzfizetés mellett
paritásra.
Tengeri: 110 mm. 11.50 E készpénzfizetés melléit
kocsira, 200 mm. 11.50 K készpénzfizetés mellett
Zab:, 150 mm. 14.95 E, 100 mm. 14.40 K. 100 mm
14.90 K, 200 mm. 14.45 *K, 100 mm. 14.50 K készpénzfizetés mellett.
Budapesti

értéktőzsde.

Az ©lötőzsde iránya gyönge volt, inert külföldről,
kiválíképen Newyorkból lanyha jelentés érkezett és
az ultimó közelsége lebonyolításokra inditotta a spekulációt. A vezető értékek kedvtelen hangulat mellett lemorzsolódtak és csöndesen zárultak. A helyi
piacon is olcsóbb áron folyt a vásár, a járadékpiac
üzlettelen. Köttetett:
Osztrák hitel . . . . . .
Magyar hitel •. . . . . .
Jelzálogbank
. . . . . .
Rimamurányi
Kereskedelmi részvénytárs. .
Városi villamos
Ivözuti vasút
. . . . . .
Danubius
Magyar v i l l a m o s s á g i . . . . .
Magyar vasúti forgalom . .
Hazai bank . . . . . . .
Agrárbank . , . . .
. .
Kereskedelmi, bank . . . .
Leszámítoló bank
Schlick
. . . . . . . .
Adria . . . . . • . . . . .
Újlaki . . .
. . . . <• v
Déli vasút
Lipótvárosi takarékpénztár .

Salgótarjáni

667.
667.25
845.:
846.25
485.50—486.— .
— . — - —.—
739.50—740.50
376.-—377.—
723,50—724,—
467.50—469,—
451.——452.50
—..
—.—
811.50—312:50
—.
—.—
3970.——'—.—
—.—— —.—
497.
498.— . .
—.—— —.—
394.-—-395.—
—.
—.—
—.
—.—

—.-

.—

. Koronajáradék , . . . . »• —.

—.—P.

Osztr. és magy. államvasút 736.——735.25
Beocsini
691.-T"
'.—
Budapesti takarék és országos
zálogkölcsön
—.
—.—

Tégla els.
.
v..'—.——,—.—. "
Atiantika- teügerha'j'ós részv.. . — — > —K—
N-asici tahningyár részvény " . " —,r-—" —
Cement els. . . . . .. . . 320.50— —.—

Délben Berlinből gyönge Jel^ntésér^ezett,'.az üzlet'
iránya nálunk zárlatig változatlanul igyohge v,pit, A
forgalom ugy á vezető", mint a helyi',, piabon igén
mérsékelt maradt. A készárapiacon az Újlaki részvény néhány koronával emelkedett; -a többi yáltözatlan áron kelt el. Köttetett:
Osztrák hitel . . . . . .
Magyar hite! . . ' . . . .
Eoronajáradék
. . . . .
Leszámítoló bank . . . .
Jelzálogbank . . . . . .
Rimamurányi . . . . . .
Osztrák-magyar államvasút.
Városi villamos . ., . . . . .
Eözuti vas'ut . . , .
.

666.50
—
845. SO—845,—
92.05—- —
:—
485.50— — .'—
688.25—. —.—:
735.50— —.— . •
376.-———-.—
, 723-5Ö—72-L— ' .

Hazai sorsjegy'• •
.' —
Hazai takarékpénztár . .

-,——.—*
r-.—

Hazai bank
. . . . . . ; . ' 312,—3l2.7o •
Kereskedelmi részvénytárs. . .739.25—740,—
-Kereskedelmi -bank
. , -,
3975;—— —¿— Agrárbank
. . . .
—.—
—•— •. .
Salgótarjáni köszénbánya .
—.—
.—
Athenaeum . . .
. .... . . — . — e — •
Vasúti forgalom . . . . .
——..—.—.—
Drásche-féle téglagyár, részv.' 6 3 5 . — :
Danubius !." - '—.——
-'••
Adria ,
.:; . . .
.
526,—-m—- •
Általános köazénbánya •.-.' . ;,
— . • — '
Ganz-gyár . . . . . . . .,3.650;—4-3635,— " '
. Lipótvárosi takarékpénztár .
— . ' • — — ;
Tégla'els.
. . . . .. *
- —.———-—-,—i • •
Atiantika. . .
.
;.
—•——-T—.—.
Magyar villamos-. . ".. ''. . ' 454.50—'—:—,...'-,
Schlick
.'.-•.'• . -. . .
'496.—-V-' — .-T-- '
Újlaki téglagyár részvény .
398».-—403,—
A dijbiztositásért fizettek: A hitelrészyéjiyért holnapra 3—4 korona, 8 napra 6—8 korona, augusztus
hónap végére 16—18 korona.

Gabouatözsde°z&rlat.
Októberi buza 9.54—9.55. Áprilisi buza 9;82—9.83.
Októberi i-ozs--7:13—7.14. Októberi zab ^SO—7.31.
Májusi ujtehgeri 1911-re • 5:61—5.63. Augusztusi tengeri
5.70—5.71.

Értéktözsde-zárlát.
Osztrák hitéi 676.50. Magyar hitel 845.50. Állam'
vasüt 735.25. Jelzálog 485.—. Leszámitol^^ 557.—.
Rimamurányi 687.50. Városi vasút 376.—," Közúti
vasút 724.--. ' " '-' - '
--- • ' - '.PMiiUT-éSi*--

Bécsi börze.
A mai értéktőzsdén a kötések » következők voltak:
Osztrák hitélréswény .'. .
.
Magyar hitelrészvény . . . . ,
Anglo-bank
Bankverein .- . . . •' s . ' . „
Unio-bank
. . . . . . . .
Lárider-bank
. . . ; ..,-.. .
Osztrák-magyar államvasút részv.
Déli vasút
. . . . . • . .
Rimamurányi vasmű
. . .
,.
Alpesi bányarészvény
Török sorsjegy
Márka készpénzért . . . . .
Májusi járadék
..
Magyar koronajáradék
ültimóra

« .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
.

666.25
845.50
314.50
545.— .
617.—
500.75
735,—
107.25
—.—
735,—
257,—
217.47
93.80
—.—
—.—
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Magyar Zsido-Muzeum.
Mezey Ferenc dr, a. pesti szentegylet ügyésze
indítványára érdekes muzeum van keletkező(A spiritiszta orvos.) Van Szegeden egy elég
ben. Ez a magyar zsidó-muzeum. Bécsnek már rosszhirnevü orvos, akinek néhány hét óta kürégóta megvan a maga zsidó-muzeuma és igy lönös kedvtelése van : spiritizmussal
foglalkozik.
csak helyeselni való, • ha egy ilyen speciális Állandóan a szellemeket idézi, beszélget velük
muzeummal a magyar főváros is gazdagodik. s napról-napra jobban beleesik ebbe a szenveNagyon sok zsidó vonatkozású műtárgy, isten- délyébe.
tiszteleti ékszerek, tóradiszek, zsidó vonatkoEgy társaságban a minap szóba került a
zású festmények és rajzok vannak mindenfelé doktor ur különös passziója, mire az egyik társzétszórva az országban magánosoknál és egye- saságbeli ur elmésen megjegyezte:
sületeknél; amelyek együttvéve a zsidó kultura
— Minden gyönge orvosnak igy kellene
érdekes nyomait, vagy áttekintését nyújtanák.
tennie!
Párisban két oly muzeum is van, amelynek
— Miért? — kérdezték.
megvan a maga külön zsidó osztálya. Az egyik
— Mert a mi orvosbarátunk — folytatta az
a Louvre, a másik aMusée de Cluny. A Louvreur — most legalább megkérdezheti az elhunyt
ban találhatók a legrégibb zsidóemlékek. Zsidó
pácienseitől, hogy tulajdonképen mi is volt a
királysírok egyszerű kőszárkofágjai kőbe vésett több ezer éves héber föliratok, kőkripta- bajuk és miben haltak meg.
*
ajtók stb. Ott van még II. Ramsesnek, annak
(Paraszt
a
vásáron.)
A vásáron alkuvó paa Fáraónak 30Ő0 éves életnagyságú alabástromrasztról
már
sokszor
irtak
találó fotográfiákat.
ezobra is, akinek ux-alkodása alatt a zsidók
Ez,
a
szegedi
vásáron
elhangzott
alku is érdekivonultak Egyiptomból. A Musée de Cluny
kes
adata
a
paraszt
lélektanának.
pedig régi, évezredes tóratekercseiről és tóraA vásárolni akaró paraszt kezdi:
diszeiről hires. Természetesen az ily muzeumok— Nem akarja ideadni a tehenet száz penban legfőbb szerepet az arany és ezüst templomi és otthoni istentiszteleti tárgyak töl- gőért?
— Ném bizony.
tik be.
— Hiszen tegnap azt mondta, hogy ideadja
A pésti Chevra-Kadisa (szentegylet) az összes, száz pengőért?!
birtokában levő ereklyét, — mint az Egyenlő— Tudom, de meggondoltam.
ség iria — s ezek között/ messze földön hires
— Miért?
templom és egyéb, a hitélettel összefüggő régiséget rendelkezési jogának fönntartásával le— Hát látja, a tehén a feleségem kedvenc
tétül a Zstdó-Muzeumnak ajánlotta föl. Az állata és ha eladnám, hát megszakadna a szive.
ajándékozók között vannak még: Hatvany Jó— Persze, persze, akkor nem lehet . .
zsef báró, Kohner Adolf, Spitzer Mór, Szilárd
— De mondok valamit . . .
Lajos, Lajta Béla, Weisz Manó, Simonyi Zoltán,
— Mit?
Csengery Mihály, Szabolcsi Miksa ós többen.
Az olasz renaissancokorbeli és hollandi ötvös— Adjon százhúsz pengőt, aztán nem bánom,
művészet nem egy zsidóvonatkozásu áldás-ser- szakadhat . . .
*
lege, tóradisze kerül ily módon napfényre a
nyilvánosság előtt. A zsidó művészetnek pedig
(Xyári kritika.)
Ilyenkor nyáron, amikor
nem egy úttörője élt és működött már régebbi
legélénkebben
virítanak
a nyári színkörök, a
évtizedekben is. így a majnafrankfurti Oppenheimer, aki a hatvanas években élt és műkö- kis vidéki lapokban a leggyönyörűbb és a legdött, valóságos Defreggerje volt a zsidó nép- mulatságosabb színházi kritikák virulnak ki.
életnek és "vallásos szokásoknak. Ez a maga A nyári kritikának egyik gyönyörű termékét
korában kitűnő zsidó zsánerfesto megfestette olvastuk az Esztergom és Vidéke című lapban.
majdnem az összes zsidó ünnepi szokások égyegy jellemző jelenetét a családi élet keretén A Tökfilkó előadásáról elmélkedik az eszterbelül. Festményeinek reprodukciói nagyon nép- gomi Sarcey és elmélkedése közben ezekre a
szerűek voltak a régi, vallásosabb zsidó csa- megdöbbentő megállapításokra jut:
ládoknál.
„Ágotái, Medgyaszay és Kertész ellenszenves
Jelenleg pedig egész sereg olyan kiváló zsidó
szerepeiket
a jóizü humor kiegyenlítő szérumáél, akik zsidó tárgyú festményekkel foglalkozval
paralizálták
és igy pompás,
könyfakasztó
nak. Többek között Horovitz Lipót jeles hazánkfia is festett egyszer egy mesteri zsidó derűt plántáltak a nézők lelkébe. Halmai, a
tárgyú képet, az Ab hó 9-ikét, amely Jeruzsá- jegyző és Stoll a biró szerepében az esztergomi
lem siratásáfr ábrázolja egy vidéki zsinagógá- járásbíróság egy-egy mozgófényképét vetítették
ban . Bécsben, Berlinben, Velencében, Londonban egész sereg kiváló zsidó festő működik e a magát majdnem holtra kacagó közönség lelki
térén. Igy Solomon J. Solomon, a hires angol vásznára. M. Tolnai Juliska elrettentő anyósfestő, Jeliuda Epstein, Kauffmann, Lilién, Les- tipusával igen sok esztergomi ifjúnak elvette
ser, Ury, ^Struck, stb. Ezeknek érdemesebb a kedvét a házasság révébe való bevitorlázásmüveik, reprodukcióik is gazdagíthatják ezt a
speciális muzeumot, amely igen könnyen Buda- tól. Ezen ifjak köszönetét ezennel hirlapilag
A jókedv az estén oly
pest egyik érdekes látnivaló speciálitásává vál- hozzuk tudomására.
hatik.
magasra hágott, hogy még a sugó is egy oktávHa muzeumokban gyarapodhatunk, az min- val magasabban játszott."
dig örvendetes dolog, még ha felekezeti specialitásokat is tartalmaz az uj muzeum. Ismeretterjesztés, kulturai emlékek és régiségek
megőrzése, sőt az idegenforgalom is együtt
járnak az oly muzeumgyarapodásokkal. A zsidók között pedig mindenkor voltak bőkezű
* Az aradi színtársulat Hódmezővásármecénások, akik az ilyesmit tartalommal tudhelyen.
Eltérőleg az eredeti megállapodástól,
ják fölruházni.
______
.
Szendrey Mihály színtársulata nem e hó huszonnyolcadikán, csütörtökön, hanem két nappal később, szombaton kezdi meg előadásai
sorozatát a népkerti színkörben. Megnyitó
előadásul „Luxemburg grófja" kerül szilire bérletszünetben. Vasárnap délután félhelyárak
mellett „Lili", este pedig szintén bérletszünetigazgató: Krémer Jenő.
S3
Táubeszélö-szám 759.
ben
ismét „Luxemburg grófja" kerül színre.
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* P á l m a i Ilka Nagyváradon. Több napi
vendégszereplés után ma este buösuzott a nagyattrakciók
bohózat
váradi közönségtől Pálmai Ilka, A Pillangó
magánszámok.
átváltozó erőművészek.
kisasszony címszerepét játszotta nagy művészettel. Ebben a darabban aratta legszenzációsabb
P e t r y K á r o l y , a bpesti „M. A. G." v. birok-tanára,
sikereit. Pd/mc« lika Amerikában és Angliában.
P Á R I S I H Á Z A S S Á G O K , bohozat, — „ 6 R a s t e l A fia rab előtt a prológust Polgár Mariska, a
hliider". — E l l a Gerbaiiy. — Árnyay Károly.
tehetséges fiatal színésznő mondta ei. Ugyanezen az estén szinre került még Pálmai IlkáAz összes művészszemélyzet fellépte.
val a Szenes legény, szenes leány cimü víg
E l ő a d á s k e z d e t e este 9 órakor pontosan.
Felyárak rendesek. — Esti pénztárnyit-ás 8 órakor. operett.
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* Bucsnzó s z í n é s z e k . A nagyváradi színházban pénteken kezdi meg a bucsuesték sorát
Désy Alfréd. Szombaton Sinkó Gizi búcsúzik,
vasárnap pedig Hajnal György lép föl utoljára
a Tatárjárásban. Az utolsó előadás hétfőn lesz:
Ekkor tartja meg a férfi- és nőikar jutalomjátékát. Erre az alkalomra különösen vonzó vendégszerepléseket tartogatnak. Valószínű, hogy;
Erdélyi Miklós igazgató is föllép, már csak
azért is, mert az előadás jövedelmét a karszemélyzet között osztják föl. — Az aradi nyári
szinkörben vasárnap búcsúzott el a közönségtől Leovey Leó és Boda Ferenc. Különösen
Leövey Leót, a szegedi színház volt érdemes
művészét ünnepelte szeretettel a közönség.
Szendrey igazgató szép ezüstkoszoruval lepte
meg a távozó művészt. Boda Ferenc pedig
babér-koszorut kapott direktorától.
* C a r n s o milliói. Caruso, aki jelenleg Rómában tartózkodik, hogy a jövő évi nagy nemzeti
ünnepségek rendező-bizottságával tárgyaljon,
fogadta a Messagero munkatársát és érdekes
dolgokat mondott el neki a jövedelméről. A
Metropolitan-Operaházzal való szerződését most
végleg meghosszabbították; három évig fog
eszerint Caruso a Metropolitan-ban énekelni.
Gatti-Casazzci, a jelenlegi igazgató, kijelentette,
hogy fölemeli Caruso fizetését, de Caruso megelégedett esténkint tizezer lírával és inkább a
vendégföllépésekkel járó utazások könnyítését
kérte. A jövőre nézve- azonban az a szándéka
Caruso-nak, hogy ezentúl gyakrabban akar
Európában énekelni. „Esténkint húszezer líráért?" kérdezte az újságíró. „Miért ne.^ felelte
Caruso. „Képzelje el például, hogy az ostendei
nagyteremben, ahol a nyáron énekeltem, tizenhétezer ember számára van hely, akik átlag
öt lírát fizetnek. Ha minden jegy elkel, az
imprezárió nyolcvanötezer lirát vesz be, tehát
még igy is óriási üzletet csinál." Caruso eddig
nyolcmillió koronát keresett meg az énekével.
Tizenöt éve énekel, de a tulajdonképeni nagy
follépti dijakat csak öt-hat év óta kapja. Azzal
kezdte a pályáját, hogy idegeneknek énekelt
Olaszországbán és az első tizennégy nap alatt
nyolcvan lirát keresett. Caruso kijelentette
még az .újságírónak, hogy az eljegyzéséről szóló
hirek nem igazak és hogy el van határozva,
hogy soha többé nem fog megnősülni.
* Ki l e h e t ? Egyik vasárnapi újság apróhirdetései, között nem'minden szerénytelenség nélkül lapult meg a következő:
• ... Drámai szi;riő, 35 évei; bárná
fiatalember, elegáns, szellemes,
kiváló társadalmi és irodalmi
öfeszékötteíésékkel,
feleségül
venne fiatal leányt vagy-gaz- .
dag özvegyet. Ügynökök kizárva.

Vájjon ki lehet?

+ A női felsőkereskedelmi iskola ügye.
Szegeden nemrégen mozgalom indult meg női
felsőkereskedelmi iskola létesítésére. A kereskedelmi és iparkamarában tárgyalták ezt az
ügyet és ott abban állapodtak meg, hogy Sze- '
geden nem létesítenek a nők részére kereskedelmi iskolát. Az elhatározás oka az, hogy a
három éves kereskedelmi iskolát végzett, érettségizett leányok elhelyezése a vállalatoknál és
intézeteknél bajos volna. A nőket nem tudják
olyan munkákra használni a kereskedelmi és
ipari vállalatok, mint a férfiakat. Kivált külső,
reprezentatív föllépésre alkalmatlanok, akármilyen bájosak is. Irodai belső munkát pedig
végezhetnek a mostani egy éves tanfolyam hallgatása után is s ebben sok leány ügyesebb a
férfiaknál. Amelyiknek pedig különösebb tehetsége van a kereskedelmi pályára, az megszerzi
gyakorlat utján a magasabb képesítést.

FOGFÁJÁS
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APRÓSÁGOK,
ö! A b u d a p e s t i r e p ü l ő v e r s e n y e k s i k e r e .
Sikere is vau, nemcsak deíicitje V Kissé furcsán
hangzik, pedig igaz, a repülöverseny sikert ért
el, még pedig ott, ahol a repülöverseny kritikája szerint a legnagyobb mulasztások történtek: külföldön. Igen, külföldön. A Párisban
megjelenő „Le Journal"-ban szembetűnő helyen
az alábbi hirdetés látható:
MONOPLANES HANRIOT.
MODÉLES BUDAPEST, EOVEN
REIMS et BOURNEMOUTHS.
50 HP.
Llvrauons immédiates.

Szóval a Hanriot-monoplánok gyára, — ezt
a gépet többen -használták a pesti versenyen,
— amely egyes típusait repülőversenyek színhelyéről nevezi el, az egyik uj típusnak „Budapest" nevet adta. Nem szabad kicsinyelni ennek a jelentőségét. Pesten mindenki tudta,
hogy Paulhan gépét „Gypaete"-nek, Illnerét
„Taube"-nak, a Frey André-ót „Quo vadis"-nak
hívják. Nem kell egyéb, mint az, hogy egy neves aviatőr, aki Hanriot-gépet használ, a
„Budapest" tipust vegye meg és a külföldi nagy
versenyek százezrekre menő közönsége ismern 1
és napról-napra emlegetni fogja a „Budapest"
nevet. Ez pedig fölér egy kisebbfajta idegenforgalommal ós deficittel.
^ P f i t z n e r a v i a t i k u s r ó l . Egy newyorki távirat nyomán a minap megírtuk, hogy Pfitzner
Sándor magyar mérnök Amerikában öngyilkos
lett. Később Pfitznernek Magyarországon élő
családja közölte, hogy Pfitzner, akinek az aviatika terén elért sikerei egész Amerikában nagy
figyelmet keltettek, nem lett öngyilkos, hanem
egy csónak-kiránduláson a vizbefulladt. Valószínű azonban, hogy Pfitzner mégis csak öngyilkos lett.
Pfitzner Sándor, aki a plum-islandi W. Starling Burgess Compania-nak volt mérnöke, egyike
volt a legképzettebb, legügyesebb ós legnagyratöröbb aviatikusoknak. Különösen a repülőgép
motorainak építése terén voltak nagy sikere;.
A többek között azokat a motorokat is, amelyekkel Curtiss, a híres amerikai aviatikus legszenzációsabb repüléseit végezte s azt is, melylyel tavaly Rheimsban a Bennet-féle dijat megnyerte, Pfitzner készítette. Magaszérkesztette
biplánjával azonban neki magának sohasem volt
szerencséje. A balsors valósággal üldözte. Valahányszor biplánján maga szállt föl, mindig érte
valami baleset. így legutóbb, közvetlenül az eltűnése előtt való napon, hetvenöt láb magasságból zuhant bele a Plum-Island folyóba.
Aznap, amikor eltűnt, a Corintian Yacht Club
emberei a Plum-Island folyón egy gazdátlan
csónakot találtak, amelyben Pfitzner kabátja,
kalapja, egy revolver s egy levél volt. A levélben Pfitzner csak ennyit irt angolul: Bárhol találják is meg ezt a csónakot, szolgáltassák vissza
tulajdonosának,
aki Marbleheadon (Mass.), a
Neiv-Fountain nevű csárdával szemben lakik.
Abból, hogy a csónakban talált revolverből két
golyó hiányzott, a rendőrség azt következteti,
hogy Pfitzner előbb revolverből magára lőtt s
ugy bukott a vízbe. A folyót keresztül-kasul
kutatták, de eddig nem tudtak a nyomára
akadni. Burgess, a gyárnak igazgatója, ahol
Pfitzner alkalmazva volt, azt állítja, hogy Pfitznert valószínűleg az keserítette el, hogy nem
volt elég ereje ahoz, hogy a magaszerkesztette
kitűnő gépeit fölszállása alkalmával kormányozza.
— Hihetetlen, — beszélte Burgess, — hogy ezt
a derék, zseniális magyar aviatikust a sors menynyire üldözte. Szinte éjjel-nappal tanult, dolgozott, törte magát, hogy mennél tökéletesebb
motorokat szerkeszthessen. Fáradozását siker
is koronázta. A legszenzációsabb diadalait Curtiss is a Pfitzner-készltette motorokkal aratta
s csodálatos, hogy e motorok minden más
aviatikusnak hírt, nevet, dicsőséget szereztek,
csak magának Pfitznernek nem. Nem szállhat o t t föl soha anélkül, hogy baleset ne érte
volna. Nem tudta a magacsinálta gépet kormányozni. Zsenialitásából hiányzott az energia,
amely pedig elengedhetetlen kelléke a repülőgépek kormányzásának. Amint repülőgépével
fölszállt, elhagyta az ereje, az itélő- és számitóképessége s képtelen volt a levegőben tájékozódni s gépén uralkodni. Balsikerei nagyon
elkeserített rk. Lázasan dolgozott, tanult, íolyton-folyvást tökéletesbitette gépét. Hiába!

Ha más ült a gépe nyerg ben: a gép engedelmeskedett, ugy, hogy öröm volt nézni repülését. Míhelyest azonban maga Pfitzner próbálkozott vele: az engedelmességet a gép fölmondta.
Pfitznernek az volt az álma ós ambicíója
mindig, hogy a repülés terén magyar agy teremtette, magyar kéz alkotta repülőgép vigye
ti a pálmát valamennyi más nemzet aviatikusa
elöl. Fanatikusan hitt gépe diadalában. Bizonyosra vette, hogy előbb vagy utóbb sikerül
neki olyan gépet teremteni, melylyel az összes
eddig elért eredményeket messze túlszárnyalhatja. Azt már tudta, hogy motora a legjobb
az összes eddig használt motorok között, de
bántotta, hogy motora idegen nemzet fiainak
dicsőségét s nem a magyar dicsőséget szolgálja. Az a vágy sarkalta, hogy ő, a saját gépén, mint magyar ember arathassa diadalait.
A sors könyvében azonban más volt megírva. Repülőgépet szerkeszteni, gyártani, motort alkotni tudott ugy, mint csak kevesen, de
a repülőgép irányításához és kormányzásához
már nem értett Pfitzner Sándor. Ez volt az ő
életének tragikuma; ha valami, ugy ez adta a
kezébe a fegyvert ls, hogy véget vessen
munkás életének. Az aviatikus világ e. r yik legzseniálisabb, nagyra hivatott katonáját, mi pedig
a magyar dicsőséget szomjazó lángeszű honfitársunkat sirathatjuk benne, aki istenadta teli etségénél fogva hivatva volt arra, hogy a levegő meghódításáért folyó gigászi küzdelemben nekünk magyaroknak is biztosítson előkelőbb helyet.

KÖZIGAZGATÁS
x A szegedi középitési t a n á c s kedden tartotta meg a városi kaszinóban ülését, Lázár
György dr polgármester elnöklésével. A középitési tanács az összes építkezési kérvényeket
elintézte s az engedélyt az összes kért építkezésekre megadta.
x A m a r s - t é r i l a k t a n y a j a v í t á s a . A marstéri laktanya épületeit a nyár folyamán kijavítják. A munkára a város tanácsa ma tartotta
meg az árlejtést. Az Ottovay és Winkler cég
6747, a Pick és Tóbiás cég 6346 koronáért pályázott a vállalatra. Az árlejtező bizottság még
nem döntött az ajánlatok fölött.
Városháza-épités
Magyarkanizsán.
Magyarkanizsa rendezett tanácsú város képviselőtestülete uj városháza építését határozta
el és erre a célra kétszázötvenezer koronát
fordít.
x A s z e g é l y k ö v e k . A magyar aszfalt' részvénytársaság, mely Szeged város gyalogjáróit
aszfaltozza, a szegélyköveket is szállítani tartozik. A társaság most bejelentette a város
tanácsának, hogy a kikötött nagyságú szegélykövek elfogytak s kénytelen kisebb méretű
szegélyköveket szállítani. A tanács viszont értesítette a részvénytársaságot, hogy a különbözetet le fogja vonni a társaság járandóságából.
x Még egy g y ó g y s z e r t á r Mindszenten.
Már régen folyamodtak Mindszent községhoz
egy második gyógyszertár fölállításának engedélyezéséért. A kérelmet a községi képviselőtestület elutasította, amit a vármegyei közgyűlés is helybenhagyott. Most az érdekelt
felek ezt a határozatot a belügyminiszternél
megfölebbezték.
x A s z e g e d i h o n v é d k ó r h á z . A szegedi
honvédségi csapatkórházat az idén jelentékenyen kibővítik. Egy uj betegpavillon és egy
emeletes gazdasági épülettel bővül a honvédkórház. A nagyarányú bővítésre a város, mely
a kórháznak tulajdonosa, 231,112 koronát irányzott elő. A munkára kedden tartotta meg az
árlejtést a város gazdasági ügyosztálya, Bokor
Pál polgármester-helyettes elnöklete
alatt.
Ajánlatot adtak be a munkákra : Ligeti Béla,
Kovács Pál, Csókási Ferenc és társai, Bartos
Mór, Ottovay és Winkler, Pick és Tóbiás,
Regdon István és társa, Fischer János fiai,
Hirsch ós Frank, Paska és Gömöri, Sebestyén
József és társa, az első magyar kórházberendezési és felszerelési gyári vállalat részvénytársaság, az egyesült parket-gyárak, Vajda
Béla, a Doloment részvénytársaság és Fogel
Ede. Vállalkozó tehát akadt bőven s a bizottság az összes ajánlatokat kiadta a mérnökségnek, átszámítás végett. A legolcsóbb ajánlatot
— 228 ezer korona — Ligeti Béla szegedi műépítész tette-
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SPORT
A r e j t e l m e s l t o b e r t s . Bécsi tudósítónk
jelenti: Vasárnap a kottingbrunni versenyen
először lovagolt Mr. Roberts angol urlova . A
Badeni haudicap-ben szállott nyeregbe ós Bhte
Peterrel (így rendkívül szép finisch után me~
nyerte a versenyt. Verseny után a többi uri0vas összegyűlt, majd testületileg megjelentek a
stewardok előtt és kijelentették, hogy nem
lovagolnak többé Roberts-szal, mert nem mutatkozott be a többi uraknak, söt provokálni
is fogják ezért. Az urlovasoknak egyáltalában
nagyon gyanús ember Roberts, aki nem az urlovasok öltözőjében, hanem Huxtable zsoké
bokszjábau öltözött. Azt hiszik, hogy az egészen fiatal angol még csak nem is zsoké, hanem
angol istállófiu, akit csak Milne tréner szerepeltet itten angol urlovasnak.

TÖRVÉNYKEZÉS
§ A temesvári Belvárosi Takarékpénztár
v e z é r i g a z g a t ó j a , Acller József és több társa
ellen a királyi ügyészség tudvalevőleg csalárd
bukás büntette miatt folytatja a vizsgálatot
Adlor két napon át le is volt tartóztatva, de a
vádtanács szabadlábra helyezte. A királyi
ügyészség fölfolyamodást adott be a vizsgálati
fogságot megszüntető határozat ellen, mig
Hódosi Adolf dr védő észrevételeket terjesztett
be, azt hangsúlyozva, hogy a törvény kizárja az ily határozat elleni fölfolyamodást
Indokolása szerint a másodfokban hozott, vizsgálatot megszüntető határozat ellen fölfolyamodásnak nincs helye. A temesvári királyi főügyészség mégis fölfolyaraodást adott be ós
érdemleges döntést kivánt. Szombaton foglalkozott ez ügygyei a temesvári királyi Ítélőtábla
és Abay Leó királyi táblabíró referálása után
hivatalból visszautasította
a fölfolyamodást,
mert annak nem volt helye. Ilyenformán Adler
József továbbra is szabadlábon marad. A bonyolult bűnügyben különben tovább folyik a
vizsgálat.
§ Megtagadott biróküldés. A temesvári királyi ügyészség rágalmazás miatt följelentést
tett a Volksmlle cimü szociáldemokrata lap
ellen. Ebben az ügyben a fehértemplomi királyi
ügyészséget delegálták a közvád képviseletére.
Az ügyészség a temesvári törvényszók helyett
más törvényszék delegálását kérte ós kérelmének támogatására azt hozta föl, hogy a
Volkswille kiadója ellen a temesvári ügyészség
vádja alapján a törvényszék tiz esetben marasztaló Ítéletet hozott és a temesvár-városi
szociáldemokratáknak, mint párthíveknek, érdekükben áll, hogy a sértett királyi ügyész ellen hangulatot keltsenek és az eljárni hivató"
esküdteket befolyásolják, ami a legnagyobj
valószínűség szerint zavarólag fog hatni a tárgyalás menetére. A magyar királyi Kúria az
ügyészség kérelmét elutasította, mert nem lát o t t okot fenforogni más biróság delegálására.
§ A braganzai herceg csalói. A berlini
fölebbviteli törvényszék előtt ma kezdődött
Clarké angol alattvaló pőrében a revízió. ClOrke
fölhajtók segítségével milliókra menő' váltókai
csalt ki Ferenc József braganzai hercegtől, akit
azonkívül megnyert egy nagy skóciai smaragdbánya részvénytársaság alapítási tervének. Az
ifjú herceg a legmagasabb körökben részvényeseket szerzett, a pénzt leszámolta az angol
Clarké kezéhez s csak azután jött rá, hogy
szélhámosok karmai közé került. A törvényszék elsőfokon két évi fogházra ítélte Clarkétaki most perújítást kért. A tárgyalás délelőtt
tizenegy órakor kezdődött.
§ Kincs az udvaron. Csak pár hete ítélt®
el a szegedi királyi törvényszék PetrovicsPopovics Tóbiásné szeged-felsőtanyai cigányasszonyt, mert két felsővárosi asszonytól —
akikkel elhitette, hogy a kertjükben milliók
vannak elásva — százakat csalt ki. Ekkor két
évet kapott a furfangos cigányasszony. Most
ismét hasonló bűncselekmények miatt került a
szegedi királyi törvényszék 'büntetőtanácsa elé.
Ezúttal Pintér Józsefné horgosi szatócsnővel
hitette el, hogy az udvarában sok kincs van,
amelyet szellem őriz. A szellemet „jól kell tar!
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tani és föl kell ruházni", — mondta a ravasz
asszony, — akkor kiengedi a kincset a hatalmából. Pintérné fölült a furfangos asszonynak,
akinek apránkint százhetvenkilenc korona
készpénzt, szappant, zsirt, cukrot, kávét, szivart adott, persze a szellem részére. A kincsörzö azonban mind követelőbb lett, ugy, hogy
már a naiv szatócsné is gyanakodni kezdett.
Gyanúját közölte a rendőrükkel, akik Petrcvicsnét leleplezték. A furfangos asszony a keddi
tárgyaláson tagadott', a biróság azonban nem
hitt neki s csalás büntette miatt nyolc hónapi
börtönre itélte.

KÖZGAZDASÁG
(—) N y u g t a l a n s á g a bécsi t ő z s d é n . A bécsi
börzén tegnap este és a ma délelőtti megnyitáskor külföldről érkező kedvezőtlen hirek
miatt nagy volt a nyugtalatiság.
Tegnap egy
londoni távirat azt jelentette, hogy az ultimólejárattal kapcsolatban a londoni tőzsdén nagyobb kontinentális bukásoktól tartanak. A
bécsi és a párisi tőzsde ugyanis Londonban
erősen van érdekelve amerikai értékekben,
Newyorkban pedig néhány nap óta rendkívül
kritikus a szituáció. A bécsi tőzsdén ma reggel kézről-kézre járt egy londoni távirat, mely
szerint két londoni bankcég, melyeknek a kontinensen nagyobb összeköttetéseik vannak, Londonban akciót indított az ultimo megkönnyítése érdekében. Attól félnek, hogy az ultimólebonyolitások a párisi és bécsi tőzsdén ismét
áldozatokat fognak követelni. Aggodalmat kelt
a németországi helyzet is, mert a Niederdeutsche
Bank krízise a berlini piacot erősen nyomja.
Londonban nagy feszültséggel várják az amerikai acéltröszt mára bejelentett osztaléknyilatkozatát, amely döntő hatással lesz a tőzsde
további eseményeire. Ha az osztalék nem marad meg atavalyimagasságban, akkor a newyorki
tőzsdén pánik fog kitörni, mely lesújtó hatással lesz a londoni és a bécsi tőzsdére is.
Egy másik távirat jelenti : A mai előtőzsdén
a-newyorki piac nagy árhanyatlásai következtében gyönge lett az irányzat, de korlátok közt
magyar értékek aránylag elég szilárdak voltak
és erős ellenálló képességet mutattak. Hitel-,
államvasuti és alpesi részvények lényegesen
nyomottak.
( - ) UJ g a z d a s á g i tudósító. A földmivelésügyi miniszter Temes vármegye kubini járására
Popovity Dezső gályái lakost a gazdasági
tudósítói tiszttel bizta meg.
(—) Villamos szénrakodó a szabadkai
pályaudvaron. A szabadkai szük pályaudvarral sok baj van és csak természetes, hogy a
töméntelen kellemetlenségek rendkívüli anyagi
károkat okoznak a vasútnak. A sok baj között
nem a legkisebb az, hogy a mozdonyok fűtéséhez szükséges szóntömegeket a vasúti kocsikba
a széntérrői kosarakkal kell lecipelni és egyegy kocsi megtöltése háromnegyed óráig is
eltart. A vasúti igazgatóság módot keresett
arra, hogy lehetőleg minél előbb segitve legyen
a bajon és megbízta Epp és Fekete budapesti
gépgyárakat, akik kizárólag emelőgépek, liftek
és daruk gyártásával foglalkoznak, hogy a vasúti kocsikba szükséges széntömegek berakását
gépek segítségével kíséreljék megoldani. A
gyárosok
igen elmés villamoseröre berendezett szénrakodót szerkesztettek és azt a
vasút igazgatóságának bemutatván, meg is bízattak a szénrakodó elkészítésével. A munkálatokat már meg is kezdték és hat-nyolc hét
múlva a gépek fölszerelésével is elkészülnek.
Ennek az emelőgépnek a segélyével egy-egy
mozdony fűtéséhez szükséges szenet negyvenöt
perc helyett két perc alatt szállítják a kocsiba.
A villamos szénrakodó mintegy százezer koronájába kerül a vasútnak és az országban
Szabadkán lesz az első ilyen szénrakodó, amelyet, ha itt beválik, más nagy vasúti állomásokon is építeni fognak.

(—) Egy kőszénbánya tőkeemelése. A
Kazinci Kó'szénbánya Részvénytársaság e hónap
22-én tartotta rendkívüli közgyűlését, amelyen
elhatározták, hogy az eddigi egymillióhnszonkilencezer koronára rugó alaptőkét négymilliókétszáznyolcvanhétezerhatszáz koronára emelik
föl. Az uj kibocsátású részvényeket a Magyar
Altalános Kőszénbánya Részvénytársaság jegyezte és a befolyó összeget a királclí, sajószentpéteri és disznóshorváti bányák megszerzésére fogják fordítani. A közgyűlés azt is elhatározta, hogy a társulat cége ezentúl Borsodi
Kőszénbányák Részvénytársasága lesz.
(—) A m a g y a r i p a r t k i s z o r í t j á k Horváto r s z á g b ó l . A bécsi és csehországi fehérneműgyárosok már néhány év óta látják, hogy
Horvátországban a magyar gyárosok konkurrenciát csinálnak az osztrák fehérneműnek. Hogy
ezt leszerelhessék, három előkelő osztrák gyár,
névszerint: Langer Ottó Bécs, Honig Simon
Bécs és Beamt Siegfried Zwíttau, megvették a
Severinski R, zágrábi fehérnemü-gyárat s abból
kétszázezer korona alaptőkével részvénytársaságot csinálnak. Természetesen horvát „nemzeti" alapon. Az uj társaságnak „Első horvát
fehérnemügyár részvénytársaság" lesz a cime.
(—) F i z e t é s k é p t e l e n s é g e k . A bécsi hitelezői
védegylet ujabban a következő fizetésképtelenségeket hozza nyilvánosságra: Rück Gyula
Nag/iszeben, Zilahi M. L. Szilágysomlyó, özvegy
Blum Klára Nyíregyháza, Klein Márton Biharnagybajom ós Weisz R. Trencsénteplic.
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REGÉNYCSARNOK.
Walter Schnaffs kalandja.
Irta Guy de Maupassant.
II.
Végre leszállt az éj.
Walter Schnaffs elhelyezkedett fekvőhelyén
s mély álomba merült, miközben az éhenhaló
emberek lázálmai gyötörték.
Mikor a hajnal piikadása megint felébresztette, újból elfoglalta megfigyelő helyzetét. Ám
a vidék ép oly néptelen volt, mint előző nap s
Walter Schnaffs agyára ujabb félelem nehezedett:
az, hogy éhen kell halnia! Már-már látta magát,
amint odúja mélyén fekszik hanyatt, lezárt szemekkel. Mindenféle apró állat sürgött a holttestén, rágta a busát s belehatolt ruházata alá,
hogy könnyebben érje bőrét. Egy nagy holló
pedig éles csőrével kivájta a szemét.
Ekkor csaknem megőrült s ugy érezte, hogy
most nyomban feldől és többet sohasem tud
talpra állani. És már-már föltápászkodott, kétségbeesésében kockára teendő mindent, készen
berohanni a faluba, mikor meglátott három parasztot, amint vasvillával a vállukon, keresztülhaladtak a mezőn; erre rögtön megint lebukott
az árokba.
Mihelyt azonban a szürkület homálya elsötétítette a síkságot, lassan kimászott az árokból
s mélyen meghajolva, félénken és dobogó szívvel megindult a távoli kastély felé, mert inkább

ott akart mutatkozni, mintsem a faluban, melytől félt, mintha tigrisek ketrece lett volna.
A földszínt ablakai világosak voltak, sőt az
egyik nyitva is volt s belőle pompás pecsenyeszag áradt ki, mely Walter Schnaffs orrát és
gyomrát hevesen csiklandozta, lelkét ellenállhatatlan erővel vonzotta s kétségbeesett bátorságot öntött bele.
És sisakos feje egész váratlanul, hirtelenül
megjelent az ablak keretében.
Nyolc cseléd vacsorázott ott egy nagy asztal
körül. Ekkor az egyik cselédleány torkán megakadt a falat, a pohár kiesett kezéből s szeme
rámeredt egy pontra. Minden tekintet az övét
követte.
Meglátták az ellenséget!
Szent Isten! A poroszok megtámadták a kastélyt! . . .
És nyolc torok hangja egyesült a rémület
egyetlen kiáltásában, azután őrült zenebona támadt, zűrzavar, tolongás és rémült menekülés
a hátsó ajtón keresztül. Székek dőltek fel, férfiak tiporták le a nőket s azok testén keresztül menekültek.
Két másodperc alatt üres volt a szoba s a
teritett, bőven megrakott asztal csábítóan hivta
Walter Schnaffot, aki meghökkenve, még mindig
ott állt az ablak előtt.
Pillanatnyi töprengés után be fs ugrott a
szobába s odalépett a teritékekhez. Kétségbeesett éhségében remegett, mintha a hideg lelné,
de a félelem visszatartotta, megbénította a tagjait. Hallgatózott. Az egész ház rengeni látszott;
ajtócsapkodás, futó léptek zaja hallatszott az
emeletről. A porosz nyugtalanul figyelt a zavaros lármára s tompa zuhanásokat hallott,
mintha súlyos testek hullanának puha földre,
éppen a falak tövében, mintha emberek ugranának le az első emeletről.
Azután egyszerre csak elnémult minden és.
siri csend támadt a nagy kastélyban.
Walter Schnaffs leült egy érintetlen teríték
elé s enni kezdett. Tele kanállal habzsolt,
mintha attól tartana, hogy időelőtt megzavar
hatnák. A húsdarabokat két kézzel hajigálta be
szájába, mely tátongott, mint a nyitva hagyott
csapóajtó, s hatalmas ételdarabok tűntek el
szájában, kitágítva torkát. Néha-néha szünetet
tartott, hogy torka meg ne repedjen, mint a
tultömött cső. Ilyenkor megragadta az almnborral telt kancsót s leöblögette a szilárd falatokat.
Ilykép kiürített minden tányért, minden tálat,
minden kancsót és minden palackot; azután
csaknem bambán a sok italtól és jóllakottságtól, lángvörös arccal s böfögve kigombolta egyenruháját, hogy lélegzetet vehessen;
egyebekben képtelen volt arra, hogy csak egy
lépest is tegyen. Szeme lezárult, gondolatai
szétfolytak : fejét lehajtotta az asztalon keresztezett karjára s édesdeden elaludt.
A fogyó hold a park fáinak lombja fölött halvány fényt árasztott szét az égbolton. A napkeltét megelőző hűvös óra volt.
Számos néma árny bujkált hangtalanul a bokrok közt s a holdfény néha megvillant egy-egy
szuronyon.
A csendes kastély olyan volt, mint egy nagy
fekete árnykép. Csak két földszinti ablaka világított bele az éjszakába.
Hirtelen megszólalt egy dörgő hang:
— Előre! az ördög nevében ! rohamra, gyermekeim!
S ajtók, ablakok pillanat alatt be voltak véve
és egy csapat férfi minden akadályt feldöntve
és összezúzva, benyomult és elárasztotta a
kastélyt. Nyomban ötven állig fölfegyverzett
katona ugrott be a konyhába, hol Walter
Schnaffs békésen aludt, ötven töltött puskacsövet irányított a mellének, feldöntötte, ideoda lökdöste, megragadta s kezét-lábát megkötözte.
A porosz, még öntudatlanul, levegő után kapkodott s a rémülettől félőrülten rugkapálózott.
Ekkor egy kövér, aranypaszomántos, katonás külsejű férfi a gyomrára tette a lábát s
kijelentette:
— Ön a foglyom. Adja meg magát!
A porosz csak ezt az egyetlen szót értette
meg: „fogoly" s válaszul ezt sóhajtotta :
— Ja, ja, ja !
Fölemelték a földről, odakötötték egy székhez és legyőzői, akik ugy ziháltak, mint a gőzmozdony, élénk kíváncsisággal megmotozták.

Serfőzde Részvénytársaság Temesvár, az ország egyik
legelőkelőbb sörgyára. Gyárt: Ászok, udvari, márciusi,
dupla márciusi, korona, bajor, szent Erzsébet és más-

Szegeden a főraktár Mérey-utca 3. sz. a. van

f a j t a söröket kiváló minőségben, a A sörök rendkívül
jóizüek, zamatosak és ezért több k i t ü n t e t é s t is nyertek
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Többen közülök le is ültek e munkához, annyira
elgyengültek az izgalomtól és a fáradságtól.
Walter Schnaffs pedig mosolygott, abban a
boldog, tudatban, hogy végre foglyul ejtették.
E g y t i s z t l é p e t t most be és j e l e n t e t t e :

— Ezredesem, az ellenség menekül: néhányan, ugy látszik, megsebesültek. A kastély a
mienk!
A kövér katonatiszt megtörölte izzadt homlokát s felkiáltott:
— Győzelem!
Azután kivett a kezéből egy kicsiny jegyzők ö n y v e t s ezt irta bele: „Elkeseredett küzdelem után a poroszok visszavonulót fúvattak.
Halottaikat és sebesülteiket, kiknek számát
ötvenre becsüljük, magukkal vitték. Több fogoly a kezünkbe került".
A fiatál tiszt most azt kérdezte :
.— Mi a további parancs, ezredesem?
Az ezredes igy felelt:
— Vissza fogunk vonulni, hogy a tüzérség
esetleges támadását elkerüljük.
Aztán parancsot adott a visszavonulásra,
A katonák oszlopba sorakoztak a kastély falának árnyékában s megindultak, magukkal
vivén Wálter Schnaffst, akit hat, revolverrel
fölfegyverzett harcos v e t t közre.
A- csapat nagy óvatossággal haladt, időrőlidőre. megállt s ilyenkora parancsnok felderítő
járőröket küldött előre.
Hajnalban La Roche-Oyselbe értek, mely községnek nemzetőrsége ezt a bátor haditettet
végrehajtotta s a prefektura előtt megálltak.
. A megrémült és izgatott lakosság már várakozott. Mikor meglátták a fogoly sisakját, éktelen lármába törtek ki. A nők ég felé emelték
karjukat, a vén., asszonyok sirva fakadtak, egy
aggastyán pedig a porosz felé hajította görcsös
botját s orron ütötte vele a fogoly egyik őrét,
Az ezredes elordította magát:
— Őrködjetek a fogoly biztonsága fölött!
Végül a városházához értek. A börtönt kinyitották és Walter Schnaffst, levevén bilincseit, belevetették.
Az épületet kétszáz fegyveres vette körül.
A porosz pedig, egészen elrontott gyomra
ellenére, táncolni kezdett örömében, bolondul
dobálta karjait és lábait s harsányan kacagott
mindaddig, mig csak kimerülten a földre nem
rogyott.
Végre fogoly volt! Végre meg volt mentve!
így hódították vissza Champignet kastélyát
az ellenségtől, mely azt hat óra hosszat tudta
megszállva tartani.
Ratíer ezredes, a posztókereskedő, aki a iaroche-oyseli nemzetőrség élén ezt a fényes hadit e t t e t elkövette, érdemrendet kapott,
(Vége.)

| Fehérsütőde és Kenyérgyár |
§ Szeged, Valéria-tér 6. sz. |
í Jó „Kenyeret o nspoeh"
I

jj alakult, összes legmodernebb gépekkel fölszerelt,
jg villanyeröre működő fehérsütőde és kenyérgyárnak, mely augusztus elsején kézdi meg működését
® a legfokozottabb köztisztasági és egészségügyi
tekintetek figyelembe vételével/Naponta kétszer
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Graham kenyér: fehér "és barna házi kenyér, sorok- &
sári rozskenyér. Megrendelések kívánatra házhoz 3
szállíttatnak. Legjobb minőség, pontos, ¡uíánuos ki- é

szalgálás! — A n. é. közönség b. pártfogását kéri, ®
tisztelettel
—
. Teleioii-ezsássi 862. f§

% a Szegedi Fehérsütőde. és Kenyérgyár- p

Tisza Lajos-körut 19,
számú saroktelek eladó.
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Értekezhetni:

Kálvária-utca
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Késs ponyvák é s 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-íelep Sienthófomsóg-utco 13. szóm öleit.
Ifnda és roKfar FeKetesas-ütca, régi Zsóier-féis Sióiban.

Sokszorosító és másoló-iroda.

Lapkiadó-tulajdonos:

Tisza Lajos-körut 5h.
* T e l e f o n s z á m : 833.

Oélmagyarorszán hírlap- és nyomdauálialat részvénytársaság.
Nyomatott Szegeden a Délmagyarország hírlapéi nyomdavállaiat részvénytársaság körforgógépén.

Iskolai hegedűk
kittme hanggal. Kaphatók: 3, 4, 5, 6, 8, 10 forintért és
feljebb.- Hangverseny-hegedűk 20 forinttól feljebbIskolai és havmnnittmnit a s összes zenekari és ratttensplómi JWlDIUniUUlUft kndv<-lni
h n n a r m i . . behn.
kedvelői haoüszerek.
?©k, vonók és tokok a
_legjobb minőségben
Uj szerkezetű cimbalmok
l&rkr
legkiválóbb
hangtartó szerkezettel, pedál nélkül 3 0 forinttól

KMfe&bb. Fonográf és Gramofon

lesjjatányos&bb árakon. Hengerek és lemezek a v i l á g l e j j ífirésebb művészeinek felvételeivel. Doe raktár kiváló
gyártmányú : u j é s - á t j á t s z o t t z o n g o r á k é s p i a n i n ő k b a n .
Régi iongorák és egyéb hangszerek u j a k r a becseréltetoek.
íongera k » l c s 5 n s o i n t é z e t , T e l j e s z e n e k a r o k f e l s z e relése kedvező feltételek mellett. Tornászati és községi dobok
. dns választékban.
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pénzelőleggel és jutányosán eszközöl

Kálmán Zsigmond síi
T i s z a lajos-körut 51. sz.
Telefon 5 8 8 .
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A szegedi m. kir. honvéd csapatkórház kibővítése céliából szükséges földterület megszerzése végett á m. kir. nagyméltóságú kereskedelmi miniszter urnák 1910. évi julius hó 24.
napján 41691/Ial sz. alatt kelt rendeletével a
kisajátítási tervben felsorolt ingatlanokra a
törvényes kisajátítási eljárás elrendeltetvén, a
város közigazgatási bizottsága annak keresztülvitelére . bizottságot küldött ki és az eljárás
foganatosítására határnapul £ 9 1 0 . é v i a u g u s z tus hő 10-ik napjának délelőtti 10 óráját
tűzte ki a városi széképület bizottsági termébe.
Ezen tárgyalásra az érdékeltek: a szegedi
kegyesrendi társház, Tóth Péter és neje Rorbach Lujza, Zsemberi János és neje Ördög
Ilona, Fischer Aurélnó és Schütz István .azzal
hivatnak meg, miszerint é' kisajátítási tervéi'
és összeírást mai napból-kezdve Szegedszab,
kir. város közigazgatasi irodájában (városház
I. emelet) a hivatalos órák alatt megtekinthetik és arra a tárgyalásig észrevételeiket megtehetik.
Megjegyeztetik azonban, hogy a kisajátitási
terv megállapítása felett a kiküldött bizottság
az esetben is határozni fog, ha az érdekeltek
közül senki sem jelenik, meg.
Kelt Szegeden, 1910. évi julius hó" 27-én.

-. .. , , Br. Turéay .Mihály,

Szeged, Valéria-tér.
hus- és psprikapia;.

ütkeresefre

Előnyős bevásárlási f o r r á s építőmester és építt e t ő k n e k mindennemű építkezési vasárukban, ú g y m i n t : vasgerenda, kötővas, kapcsok,
szegek, vasalás, kályhák, tűzhelyek és mindennemű épitkezésikellékek; saját érdekükben k é r e m meggyőződést szerezni.
«3

tehetnek szert. H Ajánlat
Szorgalmas jeligére é lap
kiadóhivatalába intézendő.

*«

ts. is Mr. udvari hengsiergyír íBíiielBben BUDAPfSl, Vü„ RáKócíi-uí 38.

Bútorszállítást

01

kisajátítási biz. elnök.

Sternberg Ármin és Testvére
K'épss. árjegyzéket' (minden cikkről kfiion) ingyen küldünk, csak
meg kell irni, hogy miféle hangszerről kívántatik az árjegyzék.

Iii fisÄ ÉsiijÉí I
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alati.

Gyors- és gépiró-iskola, tandij csekély. — Felvételek egész
nap és tanitás egész éven át. — Bármily rendszerű gépeket '
javítunk és íel&íonhivásra házhoz megyünk. — Kellékek j
raktára. — Megbízásokat, kér az Underwood irógépgyár I
alföldi vezérképviselője:

Felelős szerkesztő: Róna Lajos.

A u g u s z t u s hő i=án t e l j e s e n ú j o n n a n átala.
kitva megnyílik a H a g g e n m a c h e r - f é l e étterem, bor- é s s o r c s a r n o k ; Háziasan kezelt
m a g y a r konyha, naponta frissen csapolt
s a l o n - s ö r . Szolid kiszolgálás. Háromszor hetenként zeneestély. — A nagyérdemű közönség szives t'ámogatét-kéri,
tisztelettel

r

Ica| M á m , Siegeá
ponyua-

Vendéglő-átvétel

fakereskedése és építési anyagraktára

S Z E G E D , Mars-tér 2—3. sz.

Telefon 755.

ooo

T e l e f o n 765,

A legolcsóbb és legjobb bevásárlási
forrás u g y helyben, m i n t vidékre is.
Tessék a j á n l a t o t kérni és a
::
raktárt megtekinteni!
s:
Különlegességem : Kiváló minőségű

tölgyfa amerikai parketta és
hajópadozatok k é s z í t é s e !

Bors Mihály
|
tí
0
®

|
g
0
®

modern nagy s z á l l o d á j a
elsőrendű
berendezésfii
s e l julius elsején m e g n y í l t

szegei
Ugyanott töbu

$ $
á
ft
« ®

lakás kiadó.

1910 Julius 27
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üiiek, e m .
i f t f J H H i S f f l l 85

m m m i
Van szerencsém a tisztelt közönséggel tudatni,
hogy Felső-Tiszapart 31. számú saját házam
előtt nagy mennyiségű marosi szállítású tűzifa
van kirakva, melynek erdei ölét ©ieakint a
következő árban árusítom:
I. oszt. bübhasábfa
. , 86 K
I. oszt. cserhasábfa. . . 3 6 K
I. oszt. (jyertyáiihasábfa . 3 8 K
Doronyía, bükk- é s cserfa 32 K
Egy ölnél kevesebb nem adatik a Tiszán.
Egy öl házhoz való szállítása bárhová a város
területére 2 kor., közeli szállítás pedig 1'50 fiil.
Állandóan több kocsi áll a közönség rendelkezésére.
Tisztelettel

jutalékra alkalmazást
nyerhetnek. =
Eredményes munka
után F I X FIZETÉS.

Cim a kiadóhivatalban

Ilire

¡mil

a n .

A világ első láp (Moor) fürdője.
2í

Ásványvízforrások.

ils

ACÉLFÜRDOK.

•

Gyógyjavallatok: Női betegségek. — Vérszegénység.
Köszvény, idült izomcsuz és izületi csuz. — Utóbbi
években nagyarányú befektetésekkel a betegségek
egy nagy csoportjának, t. i. a szívbetegségeknek
kezelését is lehetővé tette, idény október Sl»fg.

fakereskedö.
Telefon 741.

ÜLUL

JPM gvárí

« ¡ I I I JÓZSEF Síel

Jt
%

Peíöfl SáBÉr-s.-yf és KünvöK-ü. SÖÍÖK. (Vilomösniególlá).

1 impeiilor 1 frt 50 kr. 3 drb 4 írt. 6 drb 7 Irt 50 kr, 12 drb 1« Irt.
=
. egy gyüjtökő 30 llllér.
Kép ingyen Képes srjogyiéKet. :: Visíonlelorüsitok k?reslstíiéh.

15 d a r a b n a g y o n

szép

5 Fajgalamb S
eladó Teleky-utca 13.

Bokor és Vajda készítményei
IBOLYA-TEJKRÉM
SB© LYA - SZAPPAN
IBOLYA-

P U D E R

O leiiiiiÉ i r I M BS

szépstőszerek.
Mindennemű droguista-cikk: a legfinomabb parftimeök, s z a p p a n o k , a legjobb minőségit
s z i v a c s o k , fogkefék, gummi-specialitások.

Prospektus ingyen. Felvilágosításokkal szolgál a fiirdokezelőség

S p

Megjelent az uj X. modeílu
i

ß

HB

A n. é. közönséget értesítjük, hogy Szegeden, Klauzál-

tér 2 . s z á m a l a t t , a Kereskedelmi és Iparbank palotájában,

a mai kor igényenek megfelelő

terít- e¡

fifi 9

cipó-, kalap- és rövidáru-üzletet

Főbb előnyei:
A betűk leütésekor azonnal látható az irás
Teljes billentyű-rendszer
Két színben ir
A henger könnyen cserélhető
Szélesebb papirszán föltehető
Visszváltó és rovatoló
Automatikus szalag-rendszer

Bemutatás díjtalan!

nyitottunk. — Üzletünket a legdivatosabb és legjobb minőségű árukkal rendeztük be, áruinkat a legjutáuyosabb
szabóit árak mellett árusítjuk.
Kérjük kirakataink megtekintését s a nagyérdemű közönség b. pártfogását.
Tisztelettel

Schwartz H. és Társa.

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

/ . évi augusztus

hó 1-ső

/ . évi augusztus

hó 31-ik

napjától

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

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.

1910 julius a
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Nagyszabású iparvállalat és elsőrangú könyvnyomdái műintézet!

és könyvkötészet,
- A legújabb rendszerű
s gyorssajtó gépekkel,
izdaaon

fölszerelve

ízléses kivitelben készülnek szépirodalmi művek,
báli és esketési meghívók, feltűnő falragaszok,
katonai és kereskedelmi nyomtatványok, árjegyzékek és gyászjelentések gyorsan és pontosan.

A

nyomtatványai Ízlémegfelelően való elkészítésére

vállalat különös súlyt fektet

ses,

a

mai kornak

D "Délmagyarország" politikai napilap kiadóhivatala

?

TELEFON-SZÁM 836.

-UTCA 15
INTERURBÁN 835.

