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Lukács kormánya 
és a munkapárt. 

Legáltalánosabban „harci riadó"-nak 
nevezik el a miniszterelnök beköszöntő 
beszédét; pedig Lukács László a harcot 
magáért a verekedésnek, a közdelemnek 
gyönyörűségéért sohasem szerette és 
sohasem hirdette. 

Ö igenis lelke nyugodt, helytálló, SZ ÍVÓS 

erejével kész megvívni a harcot is, ha par-
lamenti békéhez csak a harcnak égő zsa-
rátnokai között juthat el. 

Ám ő a békés megegyezést, a magyar, 
emberek és magyar pártok közös meg-
egyezését a parlamentnek munkaképessé 
tételére, tekinti legelső, legfontosabb és 
legkedvesebb feladatának. 

Ezt a magasztos és hazafias célt el 
akarja és el is fogja érni: a békés parla-
menti idillek szelid szavával, ha lehet; a 
harcnak harsány kürtszavával, ha kell. 

Vezéri beköszöntőjének ez a lényege, a 
melyet semmiféle egyold'alu és irányzatos 
beállítás nem érinthet. 

A politikai jósok diszharmóniától ret-
tegtek, vagy, mondjuk, diszharmónia ke-
letkezésében reménykedtek. Attól tartot-
tak, vagy arról ábrándoztak, — vérmér-
sékletük és politikai pártállásuk szerint — 
hogy a közös ünneplés kellemetlen nyo-
mokat fog hátrahagyni vagy a leáldozó, 

vagy a felkelő politikai „nap" lelkében. 
Vagy a távozót búcsúztatják egy fokkal 

I melegebben, vagy az uj vezért fogadják 
j egy fokkal hűvösebben: s megvan az ösz-
f szehasonlitások kinos alkalma, megvan a 
j belső meghasonlásnak kezdete: megvan a 
\ diszharmónia. 

Nos,_ a nemzeti munkapárt ünnepe le-
zajlott, s amitől sokan féltek, s amiben 
sokan reménykedtek, nem következett be. 
A régi pártvezér búcsúztatása és az uj 
vezér beigtatása, egyképen dicséretére vá-
lik a többség tapintatának, őszinte, nyilt 
lelki világának s méltó volt egy önérzetes, 
a hűségnek és a bizalomnak érzéseire egy-
formán képes kormányzó párthoz, amely, 
se háládatlan nem akar lenni, se bizanti-
nikus nem tud lenni. 

Diszharmónia, meghasonlás és bizal-
matlanság helyett, mindennek épen az el-
lenkezője következett be: tudniillik a leg-
teljesebb harmónia a mult és a jelen közt; 
a legerősebb szolidaritás és kölcsönös bi-
zalom a párt különböző elemei között. 

Igaz, a munkapárt ünnepén különböző 
sulyu és értékű pörölyök csattogását hal-
lottuk; de valamennyi pöröly a nemzeti 
munkapárt egységét és összeforradását 
szolgálta; egyetlen kalapácsütés sem csat-
togott, amely az együvé tartozásnak csak 
egy atomját is ki akarta volna a helyéből 
mozdítani. 

Ez a munka — jól tudjuk — itt-ott nem 

szimpatikus. Robbantó szereikkel nem ér-
tek el más hatást, csak egyet: a munka-
pártot minden izében összekovácsolták; 
holott ők egész más eredményre voltak 
elkészülve. 

A búcsúzó pártvezér, akit már sokszor, 
megünnepeltek és sokszor megköveztek 
hosszú politikai pályáján, a vasárnapi nap-
nak lelkesedését, meghatottságát, kitörő 
érzelmeit és mélabús voltát bizonyára, 
élete legszebb és legbecsesebb emlékei 
közé fogja számítani. 

Amikor a hatalom jelvényeit magáról 
lerakta: akkor vette csak észre, mily rop-
pant hatalma maradt mégis a lelkeken. Bu-
csuzása tulaj donképen újból való megér-
kezés volt. Bár mint vezérükért éltek- hal-
tak érte a párttagok, nagyobb morális ha-
talommá mégis akkor vált, amikor beállott 
közkatonának. Ámbár az is igaz, hogy 
nincs az a szürke közlegényi köpenyeg, 
amely elrejtse a világ elől a Khuen-Hé-
derváry gróf vezéri talentumának fényes-
ségét. 

A munkapártnak egy másik nagy alakja 
is hü és engedelmeskedni tudó közlegény-
nek a szürke katonaköpenyegét öltötte 
magára. Ö is vezér volt, tudott vezetni és 
parancsolni; ő is a hadak élén járt nehéz 
és daliás időkben. 

Tisza István gróf hasztalan gyakorolt 
maga felett szigorú bírálatot; hiába állí-
totta, hogy engedelmeskedni jobban tud, 

Az apák jutalma. 
I r t a Ady Endre. 

Lididnek hívtunk gyermekkorunkban egy 
kis leány-pajtást, akinek pedig ilyen nagyon 
komoly, nagy neve volt: Ódengelegi Denge-
leghy Lidia Mária. Lidi nem tudta a nevét, 
mert senki seim akarta még kimondani sem 
.hangosan a Dengeleghy növet s különösen 
akkor Lidi három esztendős alig mult. Mi, én 
és testvéreimi, Lididit szinte testvérünknek 
tartottuk, mert az anyja nagyon közeli roko-
nunk volt s Lididit gyakran hagyta hetekig 
nálunk. 

Már nagyobbacska fi'u voltam, fülelő, kí-
váncsi, íaníáz'iás és ravasz, tehát ugy ahogy 
már akkor is kiloptam a sugdosásokból, hogy 
micsoda is az a rémes Dengeleghy-ügy. Vá-
ratlanul egyszer betoppant családunk egy 
kis falusi kúriájába, ódon, egyszerű emberek 
közé Ódengelegi Dengeleghy Rudolf. Báró-, 
nak, kamarásnak, huszárnak és dúsgazdag 
birtokosnak mondta magát, de nem is kellett 
ez a sok bódító rang, mert regényfaló, agyon-
becézett leány volt a háznál. 

Ez a leány, Lididi anyja, ott Erdélyben, 
alvó kis faluban, Jósikát olvasgatta, gőzko-
csiról csak meséket hallott s várost nem lá-
tott soha. És ő nemi gondolhatott mást, mint 
hogy eljön az álmok igért lovagja, mert Den-
geleghy előkelő, ifjú, szép, különös és hóditó 
legény volt. 

Itt imár azért se következhetett okos cse-

lekedet, mert a Lidi anyjának a családja is 
elszédült a finom, Bécset, Párist látott úrtól. 
Egy-két rokon, talán közöttük az én apám 
is, megpróbált egy-két gyáván kételkedő, 
vagy tiltakozó szót szólni, de hiába. A Lididi 
anyja kikívánkozott a fényes, nyugtalanítói 
sokat álmodoztató, ismeretlen világba, asz-, 
szonyként, bárónéként, királynéként, egy, 
szép férfi oldalán. 

Szép lehetett a Dengeleghy-pár nászút ja,, 
de a Lidi anyja, azaz hogy a leendő anyja, 
nem álmodta, hogy ez a nászút nem az első 
lesz. — Csúnya urnák bizonyult hamarosan 
a gavallér, finom Dengeleghy, egyszerű zseb-, 
ráknak, akit régi, elintézetlen kalandok 
száműzhettek portyázni ilyen árva helyre, 
— De már a nászút alatt különös és hamis, 
váltók szállongtak őszi falevelekként a kis, 
együgyű, falusi kúriára. Gyanús levelek, ér-
deklődések, csomagok, megrendelések, tőlük, 
pedig, az áfju pártól, bolond, gyakori pénz-
zaklatások. 

Végül, talán hat hónapos utazás után,, 
hazaérkezett a Dengeleghy-pár, de Denge-
leghy be sem várta a szemrehányások ösz-
szes ráözönlését, eltűnt. 

Lididi anyja ekkor még semmiképen se 
mutatta, hogy ő a lididi anyja lesz, de sirt 
és álmatlanul sóvárgott az ő rossz ura után. 

Három-négy évig tartott ez, ügyvédek, bi-, 
rák, végrehajtók egyre sűrűbben látogatták, 
a kis falusi kúriát. Dengeleghy uú-uj kaland-, 
jairól jöttek a hirek s már mindenki sirva, 

átkozva vallotta a csalódban, hogy csaló és 
gazember. De a Lididi anyja nem aludt és 
mindig sirt s csak akkor derült föl, ha várat-
lanul, imint legelőször, be-beállitott Denge-, 
leghy. Pedig akkor már .néhány tömlöcözés 
emlékét is hozta mindig magával s a Lididi 
leendő anyja három-négy napig mosolyog-, 
hatott, mert Dengeleghy mindig és mindig 
eltűnt szökevényként. 

Erdők, szőlők, földek kerültek dobszóra, 
alig maradt már valami a kis házon kivül s 
Dengeleghy is sokóig maradt el. A faimili^ 
minden tagja a Lididi anyját nézte és saj-
nálta, hogy hogyan halasztja meg a vágyó-
dás s már minden nyomoruságukról elné-
multán felejtkeznek meg, ha jön, ha eljön 
•még egyszer az a gazember. 

Parádésan érkezett meg végre Denge-
leghy, szép fogattal, frissen, ékszeresen, da-, 
liásan, ajándékokkal. 'Sárosból, a magyar, 
Gascogneból került ur volt ő s persze, hogy, 
most megint meghódította a kis er-
délyi házat. Most kapta meg, saját kezére a 
birtokait — mesélte s öt nap múlva vitte ma-
gával második nászútra a Lididli leendő any-
ját, az ő regényes feleségét. Szép, nagyszerű, 
.hirek jöttek pár hónapig, egyszer csak Bécs-
ben megutálta a rendőrséget Dengeleghy s 
kámforrá vált. 

Hazahozattuk a Lididi anyját, aki nem 
mert a tönkrement, agyongyalázott család-
jához menni, de egyelőre nálunk, a mi ha-
zunkban maradt s itt született lididi. A leg-
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mint vezetni. Vezéri sorban ép ugy a he-
lyén Volt, mint ma az önmaga által vá-
lasztott helyen, a glédában. Nagyszerű 
édesatyjától örökölte á vezetni és az en-
gedelmeskedni tudást, aki tizenöt eszten-
deig a miniszterelnöki székben csinált egy 
jókora magyar históriát: s évek hosszú 
során, ép oly buzgósággál teljesítette kö-
telességét havas országúton, veszedelmes 
loportornyok előtt, az egyszerű őrhelyen. 

Amely pártban, nagyhirü volt vezérek 
ily katonahüséggel teljesitik a glédában is, 
a nemzettel és országgal szemben vállalt 
kötelességüket, — abban a pártban a nem-
zet és a király egyformán megbizhatik, az 
ilyen pártban elpusztíthatatlan az életerő. 

A képviselőház ülése. 
— Nemzetiségi ügyek. — 

(Saját tudósítónktól.) A képviselőházban 
ma folytatták a miniszterelnök program-, 
nyilatkozatának nyomán megindult vitát, 
.mely iránt rendkívül csekély érdeklődés mu-
tatkozott: az egész ülés. folyamán alig busz-, 
harminc 'képviselő volt csak jelen az ülés-, 
teremben. 

Nemzetiségi ügyeket tárgyaltak, főként 
horvátországi állapotokról. Persze az ellen-, 
zéki fölszólalók pártszemüvegen láttak min-
dent. Igen, mert a horvát állapotokat nem is-
merik, ellenben a kormány eilen puffogtatni 
bombasztikus szavakat, — kizárólag ehez 
mindig értenek, még ha horvát dolgokról is 
van szó. ; • 

Áz ülésről ez a tudósítás szól: 
Návay Lajos elnök féltizenegy órakor nyi-

totta meg az ülést. A tegnapi jegyzőkönyvet 
észrevétel nélkül hitelesítették. 

Az elnöki előterjesztések után a képviselő-
Láz folytatja a kormány bemutatkozásáról 
(megkezdett vitát. 

A nemzetiségiek nevében nyilatkozott ma 
elsőnek Mihályi Tivadar. 

A közigazgatás — mondotta — a nemzeti-
ségi néppel szemben mitsem változtatott ma-

i gatartásán, aimi azt bizonyítja, hogy a bel-
ügyminisztériuirii iránjatá^ában gjacL y/últo-
•zás. A köznép érdekeivel, sé a vármegyékben, 
se a törvényhozásiban nem tótődiú senki. Éj-
hanyagoltságuk egyik előidézője á kivándor-
lásnak is. A kormány a falusi népéi,sorsára 
hagyja. Nem irigyli a városok fejlesztését, de 
a falunak is figyelmet' kér. 

A választójogról szólva, csodálkozik azon, 
bogy a többség már is meg nem valósította 
a parlamenti reformot, holott az ország és a 
király egyaránt akarja azt. Ha általános kö-
telezettség az adózás és katonáskodás, általá-
nosnak kell lennie a válnsstói Jognak is. A 
történéti osztálynak e tekintetben sémimi 
előjogát se ismeri el. Helyteleníti az értelmi 
cenzus fölállítását, mert az írás-olvasás ki-
kötése esetén a parasztosztály ötven százalé-
ka kimaradna. A nemzetiségi párt továbbra 
is az általános, egyenlő, titkos és közsógen-
kénti választójogért fog küzdeni, az alkot-
mányosság eszközeivel. A nép lliazafiságát 
kétségbe vonni nem lehet. Nenyvennyolcban 
nem a nemzetiségiek hivták be a muszkát. Ha 
a nemzetiségiek hűek voltak a császárhoz, a 
királyhoz, ezzel még nem váltak liazafiatlan-
ná. 

Polónyi Géza: A honfoglaló nemzet az sem-
mi! És a honfentartó! 

Mihályi Tivadar: Igen, ezek nagy fogalmak 
és ba ezer évig fentartottuk az államot, fenn 
fogjuk tartani másik ezer évre is. A nemzeti-
ségiek a magyarokkal egyiütt alkotják a ma-
gyar államot s ennek egységét megtámadni 
senki se akarja. A nyelvi egység azonban 
utópia, amelyet megvalósítani nem lehet. Ki-
jelenti, hogy a kormány iránt bizalmatlan-
sággal viseltetik. 

Szabó István (nagyatádi): Mihályinak 
nincs joga a magyarokra panaszkodni, mert 
nekik köszönhetik a nemzetiségiek sok szá-
zados megmaradásukat, kifejlődésüket, nyel-
vük és kultúrájúk mai háborítatlan birtoklá-
sát. A magyarok készek továbbra is hasonló 
testvéri érzéssel viseltetni .a nemzetiségiek 
iránt, de elvárják, hogy azok feltétlenül meg-
hajoljanak a magyar állam és nemzet érdeke 
előtt. Az ország föl darabolását, kantonokra 
osztását s más efféle szétdarabolását a terü-
leti és kormányzási egységnek a magyarok 
sohase fogják megengedni. Ilyen törekvés 
élet-halál harcot provokálna. Hivatkozik ar-
ra, hogy a nemzetiségi és a magyar kisgazda 

3, legodaadóbb szerelem gyermeke volt 
tehát ő, egy őrült, lehetetlen, bűnös, második 
nászút ártatlan emlékezete. 

Azután a Lidid! anyjával gyönge emberek 
módján, valahogy kibékült az ő szűkebb, vér-
belibb családja, de Lididi majdnem mindig 
nálunk maradt. Szép volt, angyalos, vág, jó, 
de az aipját nem tudták neki megbocsátani 
azok, akik az anyjához kifosztottságukban is 
kegyesek, sőt sajnálok maradtak. 

Dengeleghy Rudolf pedig kóborgott a vi-
lágban, ő tudta csak, hogy merre, hogyan* 
.miért s azt se tudhatta, hogy neki egy szép-
séges kis leánya nevetgél valahol, akánek az 
apu'a nevét nem szabad tudnia. 

Az idő, ez a mindenre ráérő s mégis ke-
gyetlenül nyargaló, pedig elhatározta, hogy, 
Lididi sorsán is változtat. Lididihez, akivel 
épen ifutósdit játszottunk, eljött az anya s; 
vele egy szőke, lágy tekintetű ur: 

— Lidiidi, — szólt a Lididi anyja, — itt, 
•van a te édes aipád, ki csak imost jöhetett el 
hozzád, mert eddig sok dolga volt, de most 
téged el viszünk ám magunkkal. 

Lididi csak egy kicsit komorult s finom, 
friss, édes arcocskáiján majdnem ráncok gyű-, 
lemlettek. de egy perc múlva nevetett és 
tapsolt: 

•— Édes apuskám, csakhogy eljöttél, mert 
itt minden gyermeknek volt apja, esak ne-
kem nem volt, be jő, hogy itt vagy. 

íMert a Lididi anyja uj szerelemből újra, 
férjhez ment, valamelyes olyan törvény sze-
rint, hogy Dengeleg.hyről hivásra sincs hir 
évek óta, tehát meghalt. A Dengeleghy élete 

e zavaros és bizonytalan években az ivás, az 
alkohol, az olcsó feledés-keresés útjára do-
bódott. Már aiiig volt józan kórházakon át ve-
zető, csavargó, rejtőzködő ütjári, de egy-
szerre és váratlanul kijózanodott. Talán ab-
ban a percben, amelyben az ő nem is tudott 
Lidia-Mártha leányának apját mutatta be az, 
anyja. Rongyosan, hajszoltan, tudatlanul és 
félelem nélkül elindult háza Ődengelegi Den-
geleghy Rudolf. 

Szép, nagy, a régi kis kúriánál kastélyo-
sabb házba vitték a Lididi! anyját és Lididit. 
Dengeleghy nagyon pálinkás volt, mikor ösz-
tönösen inkább, mint paraszti' híradások ré-
vén, odaérkezett s már tudta, hogy neki mo-
solygó, gyönyörű lányocskája van. 

'Kiküldték a rózsás, parkos udvarra Lididit 
az apjához, mert a házba nem engedték be 
a bepálinkázott, vén csavargót, ám a gyer-
mekhez mégis csak jussa van. Lididi két cse-
léddel jött s mikor az apját meglátta, mikor 
az apja meg akarta csókolni, lyányomnak, 
nevezte, ájultan rogyott Össze. Dengeleghy 
szaladt, rohant s hallottuk nemsokára, .hogy, 
valami közeli kisváros kórházában halt meg 
illően, okosan, mint egy sárosi úrtól elvár-
hatjuk. 

De Lididi hiába nőtt, szépült naponként, 
mert már nem volt mosolygós többé s ha. 
Lididi anyjának a férje meg akarta csókolni, 
sikongott, mint való apja előtt: 

— Hagyj el, hagyj el, ugy félek tőled, mint 
attól a csúnya koldustól: Istenem, be szeret-
nék én egy uj apát. . 

jól megérti egymást, mig csak a nemzetiségi 
izgató meg nem jelenik. Ezek ellen tehát har-
colni kell, 

A katonai javaslatokról szólva azt hangoz-
tat ja , hogy az obstrukcióra szükség van. 

Egf hang jobbról: Hogy tönkre tegyék az 
országot! 

Szabó István: Áz n j kormány a választó-
jog dolgában sem hozott kielégítő megoldást. 
Ebben a kisgazdák egyetértenek a Justh-
párttal. Ezután a választójog kérdését fej-
tegétte. 

Pejacsevich Tivadar gróf a horvát képvi-
selők nevében szólal föl ós a horvátok nevé-
ben felolvas egy nyilatkozatot; á nyilatko-
zat horvát nyelven van megfogalmazva, A 
szónok azután -magyarul is megismételte eat 
a nyilatkozatot. E szerint a horvátok meg-
nyugvással vették tudomásul, hogy az u j kor-
mány magáévá tette elődének egész program-
ját, tehát azt az ígéretet, is, hogy a vasúti 
szolgálati pragmatikát ujjal kelll pótolni, még 
pedig a horvátok közreműködésével, azaz nem 
egyoldalúan, csupán a magyar kormány in-
tézkedésével. A horvátok nem állanak el at-
tól a követelésüktől, hogy Horvátország egész 
területén csak a horvát nyelv érvényesüljön 
az összes hivatalokban. A vóderőreform el-
intézése után azonnal a vasúti szolgálati 
pragmatika kérdését kell megoldani. Ebben 
az esetben a horvátok hűségesen támogatni 
fogják a magyar kormány törekvéseit. 

Popovics Sándor a horvát képviselők 
kisebbsége nevében olvas föl egy nyilatkoza-
tot, magyar nyelven. E nyilatkozat figyel-
mezteti a magyar országgyűlést, hogy az al-
kotmányosság felfüggesztése veszedelmes az 
állami közösségre nézve. A horvát kisebbség 
nem ismeri el azit az elvet, bogy a horvát kép-
viselők mandátuma még most is fönnáll, ami-
kor már lejárt az a határidő, amelyen belül 
a horvát országgyűlésit össze kellett volna 
liivni. A törvénytelenül kinevezettt királyi 
biztos tetteire nézve a miniszterelnöktől vár-
nak magyarázatot. A királyi bizitos félrelöki 
a törvényeket, még a 'büntetőtörvényt is, mert 
egy u j kihágást statuált; büntetendő cselek-
ménynek nyilvánította azt, hogy ha valaki 
a királyi biztosság intézményét rövidéletünek 
mondja, (Derültség.) E mialtt már két embert 
megbüntettek. Elkobozták magánák a horvát 
miniszternek egy beszédét is, amely szerint 
kivániatos, hogy a királyi biztosság mihama-
rább 'szükségtelenné váljék. (Derültség.) Ilyes-
mit nem szaibad Horvátországban olvasni. A 
királyi biztosság teljesen jogtalan és tör-
vénytelen intézmény; precedens volt ugyan, 
de akkor, amikor szintén királyi biztost ne-
veztek ki Horvátországban, 1883-lban, az ak-
kori horvát többség, Héderváry Károly gróf 
hozzájárulásával, egyhangúan tiltakozott el-
lene. 

Lovászy Márton azt fejtegette, hogy a 
Justh-párt bizonyos reménykedéssel nézett 
Lukács vállalkozása elé, mert azt hitte, hogy 
a miniszterelnöknek sikerülnie fog a békés 
kibontakozást megteremteni. A miniszterel-
nök azonban ezt a bizalmat időközben tanú-
sított viselkedésével meglehetősen csökken-
tette, az a tervezet pedig, amelyet a választó-
jog dolgában ismertetett, egyáltalában nem 
alkalmas az egyezkedés alapjául. A mai po-
litikai és parlamenti helyzetnek és a nemzet 
tehetetlenségének nem az oibstrukció az oka, 
hanem az a körülmény, hogy a parlament el-
távolodott a néptől és nem annak akaratát 
fejezi ki. 

Az üllés Lovász beszédével fejeződött-

Milley Hafid lemondása. Parisból je-
lentik; A Journal des Debats nyilván félhiva-
talos közlésben azt irja, hogy sem Poincaré 
miniszterelnök, sem a politikai ügyek vezető 
osztályfőnökének nem volt tudomása arról, 
hogy Muley Hafid és a francia kormány kö-
zött rendszeres egyezmény áll fenn, amely 
szerint Franciaország kötelezve volna felme-
rülő esetben a szultánnak megengedni, hogy 
lemondjon és tetszése szerint választandó he-
lyeken lakjon. Ennek következtében Poincaré 
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miniszterelnök és Millerand liaidügymiuisz-
ter táviratilag utasítást küldtek, liogy min-
dent tegyen meg, liogy eltérítsék" a szultánt 
.szándélkától. Egyébként vizsgálat tárgyává 
fogják tenni, hogyan maradhatot t eddig ti-
tokban az illető megállapodás. — Poincaré 
miniszterelnök, iMilllerand hadügyminiszter 
és Liautey marokkói főkormányzó tegnap ta-
nácskozást tartottak, melyből folyólag Reg-
nault követet felszólitották, bogy Muley 
Hafiid szultánt beszéljék le a Rabatba uta-. 
zás szándékáról, mert ennek az utazásnak 
a mostani viszonyok között komoly zavarok 
járnának nyomában. Moinier tábornok bá-
rom zászlóalj erősítést kért, melyeket a kor-
mány az algériai, tuniszi csapatok közül 
Marokkóba fog küldeni. E csapatok tizennégy 
napon belül odaérkeznek. 

Eltemették Magyar Edét. 
— A maggar müépitök ggásza. — 

(Saját tudósítónktól.) Hétfőn estefelé meg-
kondultak a harangok és egy szomorú me-
net indult meg a szegedi közkórházból a, 
Csongrádi-sugárut felé. Négylovas kocsin, 
érckoporsót vittek. Ugyanekkor a Csongrádi-
sugárut egy kis házából egy feketefátyolos 
szomorú asszony és egy 'kékszemű fiúcska 
indult a szomorú menet elé. A Kossuth Lajos-
sugáruton sáró-bugó harangzugás mellett ta-
lálkozott a szomorú asszony a csillogó éré-
koporsóval. Ráborult, nem tudott könnyezni, 
nem tudott sirni, csak a hangja reszketett. 

— Én édes szerencsétlen férjem. 
— Aranyos apukám. 
Az anya és a fiu vitték az érckoporsót, 

haza a közkór.házból, hogy otthon rideg ra-
vatalra tegyék azt, akit szerettek, aki nem 
értük élt, de érettük halt meg. Hétfőn este 
ravatalra tették Magyar Ede holttestét. Egy-
szerű házban, egyszerű ravatalra, visszatért 
a csillogó tollú elröppent madár oda, ahon-
nan elindult. 

A kis házban kicsinyke ravatalra helyez-
ték az emiberóriást. A szoba fekete drapériá-
val volt bevonva, hatalmas viaszgyertyák 
égtek, egyszerűség mindenütt, a szemekben 
is az őszinteség gyémántja csillogott, fájdal-
mas, nehezen perdülő könyszemek. Virágot is 
hoztak, babérkoszorúkat. Babérkoszorút hoz-
tak annak az embernek a holttestére, aki már 
életében is jól megérdemelte a babéft, az el-
ismerés legszebb virágát. 

Magyar Ede, a művész, a lángész ott-
hagyta családját, de Magyar Ede az apa, a 
'férj visszajött most rövid látogatóra, szo-
morú vizitre. Hullottak a könnyek és jött a 
fekete gyászoló éjszaka, az utolsó, mert hol-
nap m á r a földdé, az enyészeté lesz a mester. 

Ma, kedden újra megkondultak a haran-
gok és a szomorú asszony újra vitte az érc-
koporsót, de most már nem haza, hanem ki 
a temetőbe. Kedden délután öt órakor már a 
hideg földdé volt a lángész teteme. Két asz-
szonya is volt aki szerette, a szerencse mini 
dig vele volt, egészséges és munkabíró, csak 
a lelke volt beteg. Elment, önakarátából itt 
hagyta a dicsőséget, a szerelmet, a jólétet. 

Az utolsó göröngy, az utolsó virág hullott 
a sirra és egy frissen hantolt sir, épen olyan, 
mint egy más halandóé, jelezte, hogy ma te-
mettek valakit. Hisz nem volt dicsőséges a 
halála, de annál dicsöségteljesebb volt az 
élete. Rövid, de tartalmas nagy élet volt. Al-
kotni akart és alkotott is. Hosszú időkre szóló 
házkolosszumokat épített, csak az életét nem 
tudta ugy felépíteni, hogy az egetverő im-

pozáns magasságában össze ne roppanjon. 
Művész volt, de nem életművész. Gyenge 
volt az életre, hősiesen ráírta egy papirosra, 
hogy halálomért ne okoljanak senkit, de egy 
másik papirosra súlyos vádakat irt: össze-
férhetetlen természet. Miért irta? Kinek irta? 
Kit vádolt? Nern tudjuk, pedig ez a rejtély 
titka. Sirba vitte a titkot. 

Temetése impozáns volt. Esett az eső, de 
azért a város szine-java részt vett a művész 
utolsó utján. A város notabilitásai kisérték 
á koporsót. 

RAVATAL. 
Magyar Ede özvegye férje holttestét a kór-

háziból Szent István-tér 7. száma lakására 
szállíttatta. Magas katafalkon, fekete drapé-
riás szobában állt az ezüstszínű érckoporsó. 
A koporsón az özvegy és a fia gyönyörű ko-
szom ja volt, ezzel a felírással: 

— A felejthetetlen férfinek és apukának — 
Rózsi és Eduska. 

A ravatal körül viaszgyertyák égtek. 
A temetés előtt Magyar Ede kis fia, a nyele 

éves Ede, sírdogált a ravatalos szobában. 
Okosszemü, a ba ja halványszürke. Rézgom-
bos sötétkék tengerész-ruhában volt, kék ten-
gerészsapkában. Szélesre kötött, fekete nyak-
kendő lobogott a melle fölött, 

— Szegény édes apukám, — zokogott a fin 
— szegény . . 

M agyar Mihály, az öngyilkos édes a ty ja és 
Kálmán, a testvére hétfőn este érkeztek meg 
Bndapestrő la temetésre. 

A ravatalra egyre érkeztek a koszorúk, 
még délután is küldték a friss, illatos virá-
got. A ház körül nagy tömegben ácsorogtak 
a felsővárosi asszonyok. 

Már a ravatalnál is olyan impozáns részvét 
nyilvánult meg, amelyhez alig volt még ha-
sonló. Tömérdek koszorú érkezett, amelyekből 
föl jegyzünk néhányat: 

A felejthetetlen férjnek és apának — Rózsi 
és Eduska; Magyar Edének — Városi mér-
nöki hivatal; Emléked örök — Ila és Jan i ; 
Szeretett főnökünknek — Irodaszemélyzet; 
Szeretett építész urnáik — Nagyiván és neje; 
Felejthetetlen násznagyomnak — Sebestyén; 
örök emlékezetünkben tartunk — Miéi és 
Imre; Szeretett sógoromnak — Adók Pál ós 
neje; Magyar Edének — A szegedi mérnök-
és építészeti egyesület; Kedves jó barátunk-
nak — Ottovay és Winkler; Szeretett sógo-
romnak — Lajos és Torka; Felejthetetlen 
sógoromnak — Guszti és Pista. Szeged mér-
nöki hivatala, továbbá az iparosifjak is küld-
tek koszorút a ravatalra. 

A rendőrség intézkedése következtében a 
koporsó zárva volt. A fekete drapériás fa-
lak mindenütt teleaggatva koszorúval, még 
az előszobában is elhelyeztek koszorúkat. 

A koporsónál virrasztott egy kisirt szemű, 
szenvedő arcú asszony: Magyar Ede özvegye. 
El nem mozdult a ravatal mellől. Reggel, 
amikor a ravatalhoz megindult az ismerősök 
vándorlása, alig tudták elvonszolni a szom-
széd szobába. 

A TEMETÉS. 
Délután négy órára volt kitűzve a temetés, 

de már három óra előtt nagy tömeg barri-
kádozta el a Szent István-tér és a Csongrádi-
sugárut szögletét, ahonnan a temetés történt. 
Valóságos zarándoklás indult meg a ravatal-
hoz, a rendőrök alig tudták visszatartani a 
kiváílösiak százait, A zuhogó e-Ső nsm akadá -
lrozott Senkit abban, hogy résztvegyen a te-
metésen. Minden pillanatban csoportosan ér-
keztek. Különösen asszonyok voltak nagy 
számban. A temetés előtt néhány perceel már 
olyan nagyra nőtt a tömeg, hogy már vesze-
delmessé vált a tolongás. 

Négy órakor kezdődött meg a temetés. A 
gyászszertartást Várhelyi József tiszteletbeli 
kanonok, rókusi plébános végezte fényes se-
gédlettel. A Brüsszeli-körut sarkán a minori-
ták vették át a holttestet, 

Magyar Edét majd ezer ember kisérte 

utolsó útjára. Amire a Deszkás-temetőbe ért 
a gyászmenet, a sirok között már nágy tö-
meg várakozott. 

Az Adók-család sírboltjába helyezték a 
koporsót. A sírboltban eddig a következők 
nyugszanak: 

Adók István 1839—1908. Adók Jusztinka 
1875—1896. Adók Pistika 1878—1882. Ben-
kóczy Palika 1880—1889. Benkóczy Jenőke 
1896—1897. Takács Pistika 1898—1898. Farkas 
Gedoen 1871—1901 .Fajika Ilonka 1898—1902. 
Pomázy Dezsőke 1898—1904. Benkóczy Guszti-
kal902—1906. 

A temetésen megjelentek: Bokor Pál, So-
mogyi Szilveszter dr, Pá l fy József dr, Lan-
desberg Mór, Ungár Benő, Sziveissy Lehel dr, 
Hubeath Lajos, Ottovay István, Sz. Szigethy 
Vilmos, Ottovay Károly, Winkler Imre, Bo-
kor János, Újlaki Antal, Tóth Mihály, 
Ábonyi Mihály, Torlai Artúr, Szűcs József, 
Balassa Péter dr, Müller Miksa, Kardos 
Rómeó, Lippay György dr, Ligeti Béla, Per-
hács Lajos, Kun József, Bereck Sándor, Bar-
tos Mór, Dusohák Henrik, Lövész Antal, 
Vigih Ferenc, Mikes Gyula, Pr iváry Pál, Mi-
hályi Ferenc (Temesvár), Pick Ernő, Széli 
Gyula dr, Polgár László, Grün József dr, 
Biró Benő, Ivánkovies Sándor dr, Soós mér-
nök, Klein Mór dr, Jezerniczky Ákos, Simák 
Ferenc, Weisz Bertalan, bástyái Holtzer 
Tivadar és még sokan. 

A KIS EDE MEGÉREZTE A TRAGÉDIÁT. 
A gyászház előszobájában sárgásán pis-

logtak a viaszgyertyák, fényük visszapat-
tant az érckoporsóról és ide hallatszott a 
bugó sirás a másik szoba zárt aj taja mögül. 
Szomorúságában és egyszerűségében impo-
záns volt a ravatal. Közvetlen a ravatal mel-
letti szobában együtt ült a mélyen sújtott 
család. Mikor már kiapadtak a könnyek, ösz-
szenéztek és halkan nagyon szomorú dol-
gokról beszéltek. Meghatva hallgattam. A 
szomorú feketeruhás asszony: Magyar Ede 
felesége rátette a kis fia fejére a kezét: 

— A kis Ede megérezte a tragédiát. 
Mindenki az asszonyra figyelt. 
— Szombaton délután odajött hozzám a 

kis Ede és megkért, hogy engedjem el az 
apukához. Ne menj ma fiam, mondottam 
neki. De nekem muszáj ma elmennem ma-
kacskodott a gyerek. Addig sirt, addig kö-
nyörgött, mig elengedtem. Estefelé ú j ra el-
akart menni, sirt, de nem engedtem. Vasár-
nap délután elszökött hazulról és csak hét 
óra felé jött haza. Azt mondotta; apukánál 
az irodában még most is ég a villany, de az 
ajtó be van zárva, pedig ugy szerettem volna 
beszélni a drágával Ekkor történt a katasz-
trófa! 

— Apukánál égett a villany — szól reme-
gő hangon a kis fiu. 

Azután újra néma, torkot szorító csend 
lett, majd fájdalmas száraz csukló zokogás. 

Később jöttek még rokonok és a kis nyolc 
éves fiut elvitték. Fa jka János vitte el ma-
gával, csak azért, hogy a nagy gyász ne 
érintse 'komolyan az érzékeny lelkű kis fiut. 

Beszéltem a kis Edével, sirt, de azért élén-
ken, értelmesen válaszolt. 

— Nagyon szeretett az apuka engem. Mi-
kor szombaton délután nála voltam sokszor 
mégcsókolt és azt mondotta, menjek el hozzá 
gyakran. Vesz majd nekem ruhát. 

— Milyen volt az apuka szombaton dél-
után? 

— Olyan, mint máskor, csak jobban sze-
retett.' .. ' -

Könyeztünk, a kis fiu az édes apját vesz-
tette el, mi pedig a zsenit, az alkotó láng-
elmét. Nemcsak ő, hanem mi ás gyászoltunk. 

A P A A FIÁNAK. 
Magyar Ede nemcsak művész volt, hanem 

apa is. Szerette a gyermekét, gondoskodott 
is róla. Somogyi Szilveszter dr főkapitány-
hoz irott levelében is megemlékezik fiáról, sőt 
Pálfy József árvaszéki elnökhöz irott levelé-
ben határozott végrendeletet is tett. Ezt irtó 
Magyar Ede Pá l fy Józsefnek: 
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„Kérlek, légy segítségére egy ártatlan kiesi 
gyermeknek az ő jövőjének megalapozásánál. 
Csakis lelki támogatásodat és nem anyagi 
segítségedet kérem. Időnkint légy kegyes a 
kis gyerek neveltetését ellenőrizve odaíratni, 
ihogy az helyes irányiba tereitessék és esetle-
ges lelki szenvedéseiben az ő kicsi tehetetlen 
lelkét erősítve, bátorítani az élet küzdelmei-
hez. Az elszámolás megejtésénél egy nagyobb 
felesleg marad meg, amely összegből 3/»-ed 
rész illeti meg az én kis fiamat, Magyar Edét. 
Kegyeskedjél oda hatni, hogy ez az árvaház-
iba helyeztessék és hogy az részére, a szük-
séghez képest időnkint részletekben kiadas-
sák, vagy később rendelkezésére bocsáttas-
sák." 

Az összeget, melyből háromnegyed rész a 
kis Edét illeti, nem ismerjük, de az faktum, 
hogy Magyar Edének maradt vagyona, mert 
egy bizalmas jóbarátja felkért bennünket, 
(hogy a nyilvánossággal is tudassuk azt. Bé-
kés utón el lehet intézni mindent. 

RENDEZETT ANYAGI VISZONYOK. 
Magyar Ede puritán jellemű ember volt. 

Akivel csak jót tehetett, azzal jót tett. Ren-
dezett anyagi viszonyok között élt, adósságot 
nem halmozott adósságra, pedig módjában 
lett volna. Vállalatát legkorrektehbül vezette. 
Rendezett anyagi viszonyait a kövekező levele 
igazolja. A levelet Somogyi Szilveszter dr 
főkapitányihoz intézte. Ezt. irta: 

„Egy ragyogó jövő állt előttem, de el kel-
lett dobnom magamtól. Nem anyagi, lelki 
okok azok, amelyek engem erre kényszeritet-
tek. Esedezem mindenkihez, ne okoljanak 
senkit sem, én magam vagyok egyedüli oko-
zója ennek. Hogy meggondoltam — ós nem 
pillanatnyi érzésből — tettem, mutatja az, 
hogy már vasárnap el voltam erre készülve, 
•azonban a lelkiismeretem nem engedte meg, 
hogy ártatlan emberek miattam anyagi kárt 
szenvedjenek, összeállitattam a követelései-' 
met, tartozásaimat, ugy, hogy abból teljesen 
rendezni lehet mindent, Takács János rajzoló, 
Steiner könyvelő és Ádók Pál munkavezető 
Segítségével." 

Magyar Edének a Reök-házban levő irodá-
jában kedden délelőtt kezdték meg a hivata-
los leltári fölvételt. Az irodában igen nagy a 
rendetlenség. Az iratok össze-vissza hányva 
hevernek székeken, asztalon. Bár a munká-
nak még csak elején vannak, megállapították 
már, hogy Magyar Edének készpénzvagyona 
nem volt. 

Meglelték azonban azt a jegyzéket, amely-
re Magyar Ede a Somogyi Szilveszter dr fő-
kapitányhoz intézett levelében hivatkozott. A 
jegyzéket részben ceruzával, résziben tintával 
irta a müépitő. Fölsorolja benne az adóssá-
gait és a követeléseit. A végösszegben 65,900 
koronával tartozott a jegyzék összeállítása-
kor, követelése pedig 115,000 korona volt. A 
vagyona tehát, amelyet kisfiára és édesapjára 
hagyományoz, negyvenkileneezer korona. Ez 
persze most már, körülbelül egy hónap mul-
tán, nem pontos megállapítás. De nagy kü-
lönbség a végső összegekben a mostani stá-
tusz szerint sem lehet. 

Magyar Ede hitelezői, abban állapodtak 
meg, hogy követeléseik érvényesítése iránt 
birói uton nem tesznek lépést a hagyaték el-
len, hanem a békés kielégítést fogják keresni. 

A VÉLETLEN JÁTÉKA. 
Csak most, mikor már a tragédia utolsó 

akkordja, a göröngyök hullása is elhangzott, 
gondolja át az ember a szomorú dráma min-
den részletét, Magyar Ede alakja mindig csak 
nő, nagyobb lesz. Hős volt, emléke is olyan, 
mint a nagy bősöké. Minden mozzanat ér-
dekli, kell is, hogy érdekelje a közönséget, 
mert Magyar Ede minden munkássága a kö-
zé volt. 

Nem lesz érdektelen a tragédia egyéb sze-
replőivel is foglalkozni. Herczeg Jánosnérói 
már irtunk, szomorút, sokat. Herczeg János 
csak távol szereplője a tragédiának, de an-
nál érdekesebb az ő esete, mely jellemzi Ma-
gyar Ede végzetes szerelmi játékát, Herczeg 

János könyvet adott ki, már régebben, talán 
akkor, mikor a felesége szakított vele. Ez a 
cime: 

— Vetélytársak és egyéb elbeszélések, 
A könyv tartalma nincs összefüggésben a 

szerelmi ügygyei, de a cime, az sokat enged 
sejtetni. Talán gondolt is erre Herczeg. Gon-
dolatokat ébreszt ez a cim, mely gondolatok 
közepette a fnár elföldelt művész legendás 
alakja áll, mint ércbe öntött, maradandó em-
lék. A hatalmas alkotó zseni asszonyi gyön-
geségek áldozata lett. Szerelmet ilyen drá-
gán nem fizetett még meg senki. Magyar Ede, 
az élő nem vádolt senkit, de Magyar Ede, a 
halott, vádol. Mint halott dobta közénk azt 
a cédulát, melyre ez volt írva: „összeférhe-
tetlen természet," 

SZINHÁZ,_MŰUÉSZET 
Szinházi műsor. 

Szerdán Nincs tovább. (Fenyvesi Emil 
bucsufellépte.) Páratlan 'ja bérlet. 

Csütörtökön Pillangó kisasszony, opera, 
(Szamosi Elza föllépte.) Bérletszünet, Föl-
emelt helyárak. 

Pénteken" Cigánybáró, operett. (Szamosi 
Elza föllépte.) Bérletszünet. Fölemelt hely-
árak. 

Szombaton Leányvásár, operett. (*/») 
Vasárnap délután Mozgófényképek, bohó-

zat. 
Vasárnap este Bál űz udvarnál, operett. 

Bemutató. (V3) 

* A tavasz i tárlat. A szegedi Képző-
művészeti Egyesület vasárnap, május 12-én 
nyitja meg tavaszi kiállítását. Az ünnepé-
lyes megnyitás délelőtt féltizenkettőkor lesz. 
A kiállítás anyaga Pozsonyból már megér-
kezett. A kiállítást Sebestyén Károly tanár, 
egyesületi mütáros rendezi. Vajda Zsigmond 
és fíruck Lajos elállottak a rendezéstől, de 
azért a szegedi művészek nem delegáltak 
senkit. 

* A kis pajtás. Pierre Weber vigjitókát 
.játszották ma este a szegedi színházban, 
még pedig Fenyvesi Emil, a Vígszínház ki-
tűnő művészével, — sajnos! Azért sajnos, 
mert ezután az előadás után Fenyvesi alig-
hanem olyan bizonyítványt állit ki a szegedi 
színházról, mint aminőt Pethes a szabadkai 
színházról. A publikum ma vádlottként ült a 
,színházban, amelyet a színpadról alaposan 
megkínoztak. És hia ünnepélyes esküt kellene 
tenni, akkor mindenki eskiit tehetne egész 
nyugodt lélekkel, hogy ilyen rossz előadást 
még a szegedi színházban sem látott. Pedig, 
uram isten, — volt itt abból bőven. A darab 
maga is meglehetősen unalmas, telve hosszú 
párbeszédekkel, melyek kínos nnalmasságát 
még Fenyvesi igazán brilliáns művészi já-
téka sem enyhítette. A szereposztás lehetet-
len volt. Pogányra egy olyan szerepet osztot-
tak, ami semmikép sem neki valló és amit ugy 
játszott meg, mint egy gyenge műkedvelő. 
Nem értjük a szinházat. Tudjuk, hogy kiváló 
szinószei nincsenek, hát legalább miért nem 
osztja ki a szerepeket ugy, amint azt a sze-
repkör megkövetelné. Ez a szerep semmi-
esetre sem vág Pogány szerepkörébe és elte-
kintve attól, hogy ilyen szereposztással az 
előadást is teljesen tönkre teszi, a máskülön-
ben talentunnos és neki fekvő epizód-szerepak-
ben erős színészt és lejáratja, a közönség előtt 
rossz szinészszé teszi. Ezt a szerepet vagy 
Zátonynak, vagy Almássy Endrének kellett 
volna eljátszani. És nem értjük Almássy t, 
hogy miiért is nem vállalta eat a nagyon 
neki való szerepet. Talán mert A kis pajtás 

• nem műsordarab ós nem volt alkalma előbb 
Pesten tanulmányozni? Fenyvesi nagyszerű 
volt és az ő szereplésének leszámításával iga-
zán egy hosszú, kínos jelenet volt az egész 
előadás. Annyira kinő® volt az előadás, hogy 
egy színpadi zsöllyeszék összerogyott — kín-

jában — pedig épen Szohner ült rajta. Még ez 
a derűs jelenet sem volt képes megkaeagtatru 
a drámai hangulatban ülő vígjátéki publiku-
mot. Ellenben, ha az igazgató végig hallgat-
ta az előadás végével kifelé tóduló publikum 
el-elröppenő véleményét, ugy elismerné, hogy 
az előadás nem színjátszás, hanem botrány 
volt. 

A vízimolnár jótékonysága. 
— Egy érdekes élet vége. — 

(Saját tudósitónktól.) Szombaton halt meg 
Ujaradon Dengl József, a jótékonyságáról 
ismert dúsgazdag régi vízimolnár 88 eszten-
dős korában. Érdekes puritán természetű em-
ber élete zárult le ezzel a halálesettel. Egész 
életében praktikus, józan ésszel, kereskedői 
érzékkel megáldott ember volt Dengl József 
— vagyonát is ennek a tulajdonságának kö-
szönhette — és reávalj egyenes, rendszerető 
gondolkozására az is, hogy halála előtt la-
káshrendezésén és a valami készpénzén kí-
vül nem kellett rendelkeznie semmiről. Min-
dent kiosztott rokonainak és jótékony célok-
ra. Dengl József sok-sok évtizeddel ezelőtt, 
az ötvenes évek elején indult el a vagyon-
szerzés utján. Az .aradi vízimalmok egyike 
tulajdonába került. A molnársággal együtt 
járt a gabonakereskedés, amelyet Dengl Jó-
zsef szántén nagy szerencsével folytatott, 
majd mar.hakereskedésbe is belefogott és a 
mikor minden vállalkozása jövedelmet haj-
tott, ingatlanokat vásárolt. Közben gazdagon 
meg is nősült. Felesége negyven óv előtt 
meghalt és Dengl József azóta agglegény 
életet élt 'haláláig. Megérezte a jövendőbeli 
nagy vállalatok sikerét már az alapítások-
nál és több részvényt jegyzett és a részvé-
nyek nagy értékemelkedése később jelenté-
kenyen növelte a vagyonát. Igy járt az in-
gatlan vételeknél is. Szivesen adott biztos 
ingatlanokra kölcsönöket és ezzel is sikere-
sen gyümölcsöztette mindinkább gyarapodó 
tőkéit. Lassan-lassan, amint betegeskedni 
kezdett, már inkább arra gondolt, hogy szor-
galmával és takarékosságával gyűjtött va-
gyonát azoknak biztosítsa, akiknek szánta. , 

— iMég életemben odaadok mindent, ne le-
gyen a .halálom után ügyvédek prédája a 
vagyonom, — mondotta nem egyszer. 

Másfél éytized óta évről-évre adott tekin-
télyes összegeket jótékony célokra. Okosan, 
gondosan megválogatta adományait és ér-
dekes megfigyelni, hogy adományait olyan 
községeknek juttatta, amelyeknek szerepük 
volt a vagyonszerzésében. 65.000 koronát 
adott egy árvaházra, 30.000 korona értékben, 
telket és házat az apácáknak kisdedóvodára; 
50.000 koronás alapítványt tett 40 szegény 
gyermek évenkénti felruházására és 20 elag-
gott nő'segélyezésére, 20.000 koronás alapít-
ványt ár'valeányok kiházasitására. Brueke-
nauban 12.000 korona költséggel szenthárom-
ság szobrot állíttatott. Ujaradon pedig 25.000 
koronáért díszes kálváriát építtetett. 10.000 
koronás alapítványt tett Magyarádori sze-
gény tanulók segítésére, 40.000 koronát pe-
dig két ujaradi származású fiu középiskolai 
ösztöndíj alapjául helyezett el. Ugyancsak 
szegény tanulók segítésére juttatott 20.000 
koronát Lippának és 2000 koronát Angyal-
kut-Kisifaludnak. Az aradi kereskedelmi is-
kolánál is 2000 koronás alapítványt tett. Her-
kulesifürdőn is tett '20.000 koronás alapít-
ványt Dengl József szegénysorsa fürdőbete-
gek részére. Kisebb adományai seregével 
együtt körülbelül 400.000 koronát osztott ki 
az utolsó tíz-tizenöt esztendő alatt Dengl Jó-
zsef. Amint a jótékony célra szánt összegek-
ről, ép ugy vagyona többi részéről is még 
életében gondoskodott az öreg ur. 

Legutóbb mégis végrendeletet csinált. 
Mindössze 30.000 korona készpénzvagyoná-
ról végrendelkezett. Ennyit tartott meg ma-
gának a dúsgazdag milliomos, hogy a ka-
matokból és a birtokaiinak részben fentartott 
haszonélvezetéből éljen. De még ezt a har-
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mincezer koronát is ugy helyezte el a taka-
rékban, hogy a jövendőbeli örökösök nevére 
szóltak a takarékbetétkönyvek. Voltaképen 
egyetlen fillér tényleges birtokában levő va-
gyon nélkül élte le élete utolsó két évét a 
bölcs milliomos ápolónője társaságában. Az 
ápolónőnek 30 korona havi fizetést adott, 
és a fizetés mellett 11.000 koronát ajándékba, 
persze ezt is még életében. Jótékony és gaz-
dag adományaiért hálából Ujarad díszpolgá-
rává választotta Dengl Józsefet és ázt az ut-
cát, melyben Dengl szülőháza állt, Dengl Jó-
zsef-utcának nevezte el. 

Mit akar és mit tud 
Justh Gyula és pártja ? 
— A piolitikai helyzet. — 

(Saját tudósítónktól.) A képviselőházban 
ina már alig mutatkozott valami érdeklődés 
azok iránt a beszédek .iránt, melyek Lukács 
László miniszterelnök programnyilatkozatá-
val foglalkoztak. Mindenki arra kíváncsi, mi. 
történik e vita hátterében, a kulisszák mö-
gött, inert mindenki érzi, hogy a mostani pi-
my^alanság nem tarihat sokáig. Az a kér-
dés, vaijjon sikerül-e a miniszterelnöknek bé-
kés megegyezést kötni a Justh-párttal, most 
már az idő előrehaladottsága folytán, any-
nyira élére van állítva, hogy eldőlése sem-
miféle mesterkedéssel nem odázható tovább. 

Nyilvánvaló ugyanis, hogy Lukács László 
nem minősítheti magát olyan terminus né!-' 
kiili miniszterelnöknek, mint annak idején 
Héderváfy Károly gróf, s hogy misszióján 
nak tartalmához hozzátartoznak a szűkre 
szabott időközök s bizonyos ponton tul a 
válság lebonyolításának gyorsasága is. Mi, 
csakugyan ugy tudjuk, hogy a miniszterel-
nök nem mulaszt egy percet sem; amivel cél-
jaihoz közeieVb juthatna, s hogy a tegnapi 
napon, mialatt Justh kiilszinre még a vasár-
napi beszéd miatt háborogtak, a vezéreknek 
alkalmuk volt bizalmas közlések díján meg-
ismerni a miniszterelnök végiégés elhatáro-
zásait a megegyezés föltételeire nézve. Tud-
juk azt is, hogy ezek az elhatározások köze-
ledést tartalmaznak a Justh-párt választó-
jogi fölfogásához, s hogy ennek külső jele-
képen a miniszterelnök hajlandó elfogadni 
Bakonyi Samunak tegnap előterjesztett ha-
ározati javaslatát is. 

A Justh-párt ma délután négy órakor bi-
almas értekezletet tartott Justh Gyula la-
ásán. Az értekezleten huszonötén jelentek 

ueg. 

Először Justh Gyula beszélt. Kijelentette, 
ogy csak személyi változás történt akkor, 
mikor Khuen helyett Lukács lett a minisz-
erelnök. Ö — mint Justh Gyula és egy párt-
ák vezére - - nem bizott Khuen politikájá-
an, sőt harcolt az ellen. Már most levonja 

tanulságot: mivel Lukács azon az állás-
onton van, mint Khuen, tehát ő is: Justh, 
yula, ugyanazon az állásponton van vele 
emben. 
Majd hangsúlyozta a pártelnök, hogy a 
sth-pártnak ki kell tartania és harcolnia is, 
11 eddigi programja mellett, főként az ál-
lános, egyenlő és titkos választói reform-
t. 
íme, ezeket akarja Justh Gyula, ö egy-

f erűen megállapítja, hogy Khuen helyett 
'kács a miniszterelnök, a miniszterelnök-
it is van programja és akar választói re-

iot. Nyiivánvaló, hogy Justfinak bárki 
e, bármily programmal, ugyanez volna 

a rideg álláspontja. Kivéve, ha saját maga 
jönne. Vájjon akkor mit csinálna? Mert Justh 
logikus és próbál lenni ezúttal és megálla-
pítja, hogy mivel Khuen helyett Lukács jött. 
és nem változott semmi, ergó Justh Gyula 
se változik. Ellenben nem veszi számításba, 
hogy Lukács László mindenkit meghallgat a, 
választói reform kérdésében, hogy ugy csi-
nálja azt meg, ahogy az ország, a magyar 
nemzet kívánja. Justh Gyula semmit se te-
kint, ugy hogy rideg álláspontja ráviszi arra,, 
hogy a parlamenti pártokkal éles ellentétbe 
keriil és teljesen izolálva lesz minden egyes 
párttól. Sőt: részben a Justh-párttól is. A 
mai bizalmas értekezleten is éles ellentétek 
akadtak egyes párttagok között, annyira, 
hogyha a Justh-pártra valamilyen produktív 
teendő hárulna, hát egymással kerülne harc-
ba. Jellemző a Justh-párt „egységes" aka-
ratára, hogy a mai, elöntőnek hirdetett érte-
kezletén a párt altezére, sőt szakálla: 
Batthyány Tivadar gróf, meg sem jelent, ha-
iem Holló Lajos olvasta föl a levelét. 

Ha már itt tartunk, bevallhatjuk, hogy a 
politika kezd elviselhetetlen lenni, s mi több: 
unalmas. Az ember mindennap számtalan-
szor hallja ezt a kérdést: nos, mi lesz? Már 
tudniillik, hogy a politikában mi lesz. Inkább, 
lutriszámokat kérdeznének, könnyebb volna 
válaszolni. De a titkok iránt még érdeklődik, 
a közönség. Nem unott fásultsággal, hanem, 
bizonyára élénk kíváncsisággal is. Az egyik 
titkot tegnap elárulta egy újságíró előtt Justh, 
Gyula, a nemzet diktátora. Azt mondotta 
ugyanis, hogy Bécsben már vége van a 
munkapártnak, vagyis a kormányzó több-
ségnek. Ez nagy és fontos titok, amelyet 
Justh Gyula eképen föltárt. Bécsben vége 
van a munkapártnak. Elvégeztetett, punk-
tum. Justh csak tudja, még pedig bécsi in-
formáció alapján. Igazán érdekes, hogy a 
függetlenségi és negyvennyolcas párt vezé-
rének milyen kitűnő értesülései vannak 
Bécstől. S milyen nagyszerű összeköttetései 
lehetnek a császárvárosban a kuruc magyar-
nak, hogy ilyen pontos értesülést kap eleve-
nekről és holtakról. Régebben ez máskép, 
volt. Irányi Dánielnek semmi köze sem volt 
Bécshez, sem Bécsnek Irányi Dánielhez, 
avagy a függetlenségi és negyvennyolcas 
párthoz. 

Itt is tehát valami titok lappang, de nyil-
ván olyan titok, amelyet nem kell leleplezni. 
Mert vannak leplek, amelyek maguktól hul-
lanak le és vannak politikusok, akik maguk 
leplezik le magukat. 

De hát mi is elárulunk egy titkot, még pe-
dig a titkok titkát. Ez pedig a következő: 

A munkapártnak helyét Bécsben Justh 
Gyula és az ő pártja, a tősgyökeres függet-
lenségi és negyvennyolcas párt fogja elfog-
lalni. Egész Bécs függetlenségivé és -negy-
vennyolcassá lesz, s alig várja, hogy meg-
vaiósitsa Kossuth Lajos eszméit Magyaror-
szágon. 

Végre-valahára elkövetkezik az idők tel-
jessége. Meglesz a tiszta perszonális unió, a 
magyar hadsereg, a magyar vezényszó, az 
önálló vámterület és az általános titkos vá-
lasztójog révén a hazai nemzetiségek rajon-
gó hűsége a magyar nemzeti állameszme 
iránt. Az oláhok elcsapják Vlád Aurélt és 
Vajda Sándort s a imagyar nemzet hőseire, 
és vértanúira esküsznek ezentúl. Bécs pedig 
a császártól kezdve Stürgkh grófig és Affen-

berg lovagig boldog lesz, hogy keblére ölel-
heti a függetlenségi és negyvennyolcas pár-
tot. Mert Bécsben emberemlékezet óta min-
denek óhajtva várták azt a boldog pillanatot, 
amikor uralkodóvá tehetik a negyvennyolcas 
és függetlenségi pártot Magyarországon. 

Ez a titkok titka s ezt igy tessék elhinni 
jólelkű, türelmes magyarok. Akinek pedig, 

* valami kétsége volna ezek iránt, az fordul-
jon bizalommal a hires-nevezetes Háry Já-
noshoz, aki ott ,ül a magyar parlamentben, 
obstrukejót rendez vagy obstrukciót hirdet s 
rendületlenül bizik abban a buzgó támoga-
tásban, amelyben Bécs részesitii a negyven-
nyolcasoknak úgynevezett küzdelmét és ha 
már Bécs is negyvennyolcas lesz, akkor vi-
lágos, hogy elkövetkezett a végitélet napja 
— mindazokra nézve, akik nem ilyen negy-
vennyolcasok, vagy nem ilyen magyar po-
litikusok. 

Látogatás Strassnoff börtönében. 
— A mitrouicai fegyház. — 

(Saját tudósítónktól) A politikai viszo-
nyok az érdeklődést már régóta Horvátor-
szág felé terelik, mégis a-magyar közvéle-. 
mény ennek a tartománynak közjogát sokkal; 
jobban ismeri, mint magát a tartományt. Á 
mitrovicai fegyházról például alig beszéltek, 
Magyarországon addig, mig .Strassnoff Ig-
nác, az érsekek és püspökök hírhedt csalója 
oda nem került s igy a maga személye révén 
érdekességet nem adott ennek a fegyháznak 
is. Strassnoff hirhedtsége birta rá lapunk tu-
dósítóját is, hogy látogatást tegyen a mitro-
vicai fegyházban. 

Strassnoff börtönében tett tapasztalatok-
ról ez a tudósitás számol be: 

Mitrovica egyike Magyarország legrégibb 
városainak. Az utcákon minduntalan a római 
építkezéseknek nyomai kötik le a figyelmet. 
A rómaiak munkája az a pompás jól rende-
zett széles ut, amelyen járunk, a főutcával 
párhuzamos utcán még a régi római csator-
názások maradványai láthatók, a sétatér fő-
ékessége pedig a római sirok, amelyekben 
Pannoniában elhunyt legionáriusok hamvai, 
porladnak. Ezektől az érdekes emlékektől el-
tekintve, Mitrovica alig különbözik valamit 
is az alföldi -magyar mezővárosoktól. 

Szinte a főtéren folyik keresztül a Száva, 
amelynek a másik oldalán már szerb kato-
nák gyakorlatoznak. A mozdulatuk ide lát-
szik, néha a vezényszavak is áthangzanak. 
Az annexiós mozgalmak idején Mitrovicát 
ugy megtömték katonával, hogy a szerbek 
nem mertek a Száva túlsó partján mutat-
kozni. Nagyon lehangoló látvány volt szá-
mukra, hogy ide át olyan sokan néznek far-
kasszemet Szerbiával . . . 

A várostól mintegy másfél kilométernyire 
van a fegyház. Mikor a vonat Mitrovica felé 
közeledik, már messziről lehet látni a fegy-
ház várszerű épületét, őrtornyok és a tor-
nyok közt gyárkémények emelkednek ki. 

A fegyház igazgatója, Kosztics Milán dr. 
Egy nagyműveltségű filantróp, igazi euro-
peer, aki nem sokat törődik azokkal a tu-
sákkal, amelyek a horvát közvéleményt iz-
gatják. 

Az igazgató szives készséggel ad enge-
délyt, hogy a fegyházat töviről-hegyire 
megtekinthessük, megengedte, hogy a rabok-
kal beszélhessünk s tolmácsul mellénk adta a 
fegyház lelkészét, Palatovics Józsefet, aki 
már ötödik esztendeje lakik a fegyházban. 
Velünk volt még egy Zvoinimir nevű pap is, 
a Máv. iskola hitoktatója. 

(A fegyházban.) 
A fegyház nem régi, 1899-ben nyílt meg. A 

rendszere más, mint a magyar fegyházaké. 
Itt az ír-rendszer szerint töltik a rabok a bün-
tetésüket. Csak egy részük van állandóan be-
zárva s csak bizonyos ideig maradnak igy. 
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A imásik részük a gyárakban, istállókban fog-
lalatoskodik, a harmadik rész nincs is >a fegy-
házban, teljesen szabad, a dolga az, hogy 
műveli a fegyház körül lévő szántókat, .sző-
lőt. Ezeknek csak az a kötelességük, hogy a 
fegyencekkel egyforma sapkát viseljenek s 
időnként jelentkezzenek. A bezárt rabok vagy 
magánosan, vagy négyes-ötös csoportokban 
vannak egy cellában, vagy ötvenesével dol-
goznak a munkatermekben. 

A pap, — aki szintén nagy műveltségű s 
igen rokonszenves ember, dicsekedve mon-
dotta, hogy ők nem büntetnék, hanem javíta-
nak. Jó gazdákat ós iparosokat nevelnek. 

Az igazgató irodáját két kenyérbélhői ké-
szült, de igazán remek kivitelű szobor disziti. 
Mindkettő fél méter magas, egy horvát fe-
gyenc munkája. Az egyik Strossmayert, a 
zágrábi érseket ábrázolja, a másik pedig Je-
lasics zágrábi szobrának kicsinyített máso-
lata. 

A fegyházban most 869 rab van, de volt 
már 1600 is. A rabok közül 62 magánzárkás, 
40 olyan teremben van, ahol 4—5 van együtt, 
4 sötét magánzárkában tölti a büntetését, A 
többiek vagy ötvenedmagnkkal dolgoznak, 
vagy a gazdaságban vannak foglalkoztatva. 

Kilenc fegyenc életfogytiglani büntetésre 
van ítélve s 46-nak nagyobb tizenöt esztendő-
nél a büntetése. Gyilkosság és emberölés 
miatt ül 241, a többi betörés, rablás, lopás, 
gyújtogatás, csalás és pénzliamisitás miatt 
van elitélve. A rabok közt van 80 magyar. 
Jellemző, hogy a 80 magyar fegyenc közül 
24 zsidó vallású. 

A fegyházban van asztalos, cipész, szabó 
miihely, van miiszövészet s csinálnak bőr-
diszmiiveket s nikkel tárgyakat. 

A fegyencek munkaideje reggel fél liéttől 
fél tizenkettőig s délután fél kettőtől fél nyol-
cig tart. A napi jövedelmük négy fillér és 
harminc fillér közt váltakozik. 

(Strassnoff fotografál.) 
Nagyon kíváncsi voltaim már S'trassnoffra 

s alig vártam már a vele való találkozást. 
Az iskola mellett van a fegyház fényképé-

szeti műterme, itt dolgozik a hires csaló. Nem 
mertem volna feltételezni, liogy ez a vékony-
dongájú, pápaszemes, szakállas öreg ember 
a rendőri krónikák egyik legérdekesebb 
alakja. • 

Mikor az egyik pap megszólította és meg-
mondta neki, hogy egy újságíró van itt, 
Strassnoff az a jkán valami fölényes mo-
sollyal jelentette ki német nyelven, hogy nem 
tárgyal velem. Róla már sok rosszat irtuk az 
újságok s ártottak a jövőjének. Nem szereti 
a horvát újságírókat. 

Én magyarul odaszóltam neki, hogy ne le-
gyen olyan büszke. 

Mikor a magyar szót meghallotta, egészen 
földerült az arca. 

— Hát ön magyar ember? — kérdezte. — 
Miért nem szólt mindjárt. 

Szinte látszott rajta, hogy ha nem a fog-
házban volna, most valami kitörő jelét adná 
az örömének. Igy a börtönőr és a papok je-
lenléte mégis feszélyezte. 

Kérdésemre elmondta, hogy már egészen 
letett arról, hogy az embereket felültesse. 
Budapesten készül megtelepedni, ahol fény-
képészeti műtermet nyit. 

Büszkén mutatta meg felvételeit. A fegy-
házban fényképeket is n agyit. Megmutatta ja 
nővérének, — aki gyönyörű szép harminc év 
körüli asszony lehet, — a nagyitott fényké-
pét. 

Strassnoffnak sok dolga van. Mialatt ve-
lem beszélt, lefényképezendő foglyot hoztak. 
A 749. számút. Nagyon gyorsan végzett vele. 
Munkaközben szaporán beszélt magyarul. 
Mindennel megvan elégedve, csak az élelem 
nagyon rossz. Attól fél, hogy kiszabadulása 
előtt belebetegszik a kosztba. 

Tényleg Strassnoff ma nem valami daliás. 
Szinte komikus elgondolni, hogy mikép fest-
hetett a cifra huszártiszti egyenruha raj ta . 
Ma inkább valami vidéki zsidókántornak néz 
)si, nem olyan embernek, aki előtt a zágrábi 

érsek és főpapok hét rét görnyedtek. 
Az egyik pap kísérőm elmondta, hogy Zág-

rábban ő már találkozott Strassnoffal. Mi-
kor a hires szélhámos, mint a király meg-
bízottja lent időzött a horvát fővárosban, 
akkor kegyes volt látogatásával megtisztelni 
a szemináriumot is, amelynek kísérőm is nö-
vendéke volt. Strassnoff bár szigorú volt, de 
igazságos e látogatás alkalmával. Néhány 

hiányt konstatált, de egészben megelégedé-
sének adott kifejezést. 

(Szélhámosság a fegyházból.) 
Strassnoff büntetése már a mult évben le-

'telt volna, de ő még a fegyházban is köve-
tett el szélhámosságot. 

Borota Ágostonnak, a fegyház bútorvál-
lalkozójának ő volt a könyvelője és üzletve-
zetője. Mint ilyen, hamis megrendeléseket 
árt be s kiküldött három waggon bútort a sa-
ját részére; Kiszabadulása előtti héten jöttek 
rá a csalásra s még négy évi fegyházat rót-
tak ki a nyughatatlan vérű Strassnoffra. 

Strassnofftól elbúcsúzva, végignéztük a 
társas termeket s az egyes zárkákat. Egy-egy 
cella két lépés hosszú s négy lépés széles. Az 
egyikben megláncolva van egy rab. Szökni 
készült s az őrt, aki ebben meg akarta akadá-
lyozni, agyonütötte. 

A másik magánzárkás rab papi ruhában 
van. Hosszú fehér szakálla a melléig ér. E 
tisztes aggastyán Kraljevoi nevü községnek 
volt a pópája. Nem szerette a feleségét, meg-
ölte és összevagdalta. Az összevagdalt holt-
testet elásta a lakása földjébe. 

A rabok általában nyugodtak s türelmesen 
várják azt az időt, mikor kijutnak a szaba-
dabb mezőgazdálkodáshoz. Fegyenclázadás 
itt még soha sem volt. Csak a mult évben 
történt meg, liogy négy rab összebeszélt s 
meg akart szökni. Az őrök észrevették a me-
nekülőket s közülök egyet, egy Miiller Ist-
ván .nevüt lelőttek, báromat pedig vissza-
vittek a zárkába. 

A fegyház személyzete aránylag igen cse-
kély. ör és hivatalnok összesen száz ember. 
Ezek közül harminc őr van állandóan szol-
gálatban. 

(A rabok könyvei.) 
Búcsúzáskor a fogházigazgató megmutat-

ta az iroda melletti könyvtárat. Mintegy két-
ezer kötet könyvből áll ez, de ezek közül esak 
negyven kötet a magyar, noha a magyar 
származású fegyencek állandóan kérnek ma-
gyar könyveket. Az igazgató szivesen adna 
is nekik, ha volna mit. Biztosított róla, hogy 
ha kapna magyar könyveket, besorozná a 
könyvtárba. 

Ha aki szívességet akar tenni a miitrovicai 
fegyházban levő bűnös magyaroknak s a sza-
badságvesztés keservét némileg enyhíteni kí-
vánja, küldjön az néhány magyar könyvet 
a mitrovioai fegyház könyvtára számára. 

„Mindenki lehet milliomos". 
— Weyerhauser, az épületfa-klrály elmondja, 

hogyan lett milliomos. — 

A New-York American" egyik munkatársa 
érdekes interjút folytatott Weyerhauser 
Frigyessel, a többszörös milliomos épiiletfia-
királlyal, akit egyes tekintélyek a világ 
leggazdagabb emberének tartanak. Nagy va-
gyona és roppant üzleti összeköttetései da-
cára, Weyerhauser nevét kevéssé ismeri az 
átlag-közönség, kivált Amerika néhány iga-
zán gazdag emberével összehasonlítva. 

Weyerhauser St. Paulban lakik. Ő maga 
szerényen visszautasat ja azt az állítást, hogy 
ő volna a világ leggazdagabb ömbere, ez sze-
rinte túlzás. Amolyan holtverseny van közte 
és Rockefeller között vagyon-magassági re-
kord tekintetében s a versenyben Weyerhau-
ser egy fejjel előnyben van. 

Rockefellert, régi pénzgyűjtő szenvedé-
lyéért, bár e téren kiváló poziciót szerzett, so-

k a n igen nevetséges embernek tart ják. 
Weyerhauser egészen más: egészséges, Ízig-
vérig amerikai üzletember, gyakorlatias vi-

lágnézettel, amelyben sok vain a Franklin es 
a Penn hölcsetségélből. Ő maga ezt talán nem 
is tudja, inert életfelfogását önállóan épi-
tette ki azzal, hogy állandóan kemény har-
cot vivott az akadályokkal. Nagy szerencséje 
volt, az igaz, de nagy adag józan ésszel pá-
rosulva. 

Pasadenában vau téli villája, itt fogadta 
a newyorki lap munkatársát. Valóban kirá-
lya ő az ópületfa-iparnak; pénze legnagyobb 
része be van fektetve itt is, ott is részvények-
be, amelyeket az aranyok egész özönével vált 
be a newyorki City Bank. 

Weyerhauser középtermetű ember, sötét-
barna arccal, melynek vonásai inkább ger-
mán jellegűek, gyermeteg, csillogó szemek-
kel, melyek .néha merengően néznek előre, 
máskor érdeklődve fürkészik a beszélő arcát. 
Kifejlődött, gyakorlott nézése Van, ez a szem 
válósággal mérlegel s egy-két perc alatt meg-
ítéli a helyzetet, ahol más hosszú buvárlat 
után sem tudna eligazodni. 

Weyerhauser ma hetvennyolcadik évében 
van, de azért szokatlan lendülettel, élénk-
séggel beszél múltjáról, örömest, sőt büszkén 
emlegeti fel, hogyan aratott győzelmet a 
csalfa szerencsén, sőt hozzáteszi, hogy ma-
napság is akármelyik elszánt fiatalember 
megteheti ugyanezt, 

— Igen, — mondta az újságírónak, — az 
életfeltételek nagyot változtak hetvenhét 
éves pályám alatt, de azért hiszem, liogy egy 
fiatalembernek ugyanoly jó kilátásai vannak 
ima, mint akkor, amidőn én vágtam néki az 
életnek. 

— Ugy első látásra, persze, nehezebbnek 
tetszik a dolog, ha összehasonlítjuk a roha-
mos átalakulások korát azzal az idővel, mi-
kor az ember mégis kényelmesebben dolgoz-
hatott. Azouiban, aki ugy veszi a dolgokat, 
ahogy vannak, akii munkálkodni alkar, aki 
valami érdemeset szeretne létrehozni, aki 
Ttem kíméli az erejét, az ma is elérheti azt, 
ami lehetséges volt ezelőtt negyven-ötven év-
vel. Ha én ma újra kezdeném életemet, tel-
jesen ugyanazt tenném, ugyanazzal a sikerbe 
vetett hittel, mint amit tettem pályám kez-
detén. 

— És mivel kezdte pályáját? — szólt közbe 
az újságíró. 

— Munkával! — felelte Weyerhauser. — 
Volt egy kis tőkém, — no abban az időiben 
tőkének alig is lehetett nevezni, — ezzel én 
elkezdtem dolgozni határozott terv szerint. 
Csak arra vágytam, liogy egy fiirészmalmot 
szerezzek. Dolgoztam, mondom, és aztán 
megkezdtem rendszeremet, amelyet mindig 
követtem, azóta — takarékoskodtam. Mert a 
pénzesinálás legbiztosabb módja a pénzt félre-
tenni és felhasználni a félretett pénzt. Oly 
feladat volt ez, melyből gyönyör lett, mikor 
kezdtem látni az eredményt: mert én ugyan 
keményen dolgoztam és dolgozom még ma is. 

— Számomra a nap még napkélté előtt kez-
dődött és tartott esti 9 vagy 10 óráig; de én 
a megszerezni akart fürészmalomra gondol-
taim és nem éreztem az órák hosszúságát, örö-
mömet találtam a. munkában, valamint ab-
ban az igénytelenségben, amelyet gyakorol-
nom kellett. 

Mikor végre tulajdonosa lettem az első 
fürészmalojnnak, tovább dolgoztaim a máso-
dikért, mikor a második is megvolt, a har-
madikért, azután a negyedikért és igy tovább, 
amig huszonöt fürészmaknot a magaménak 
nem mondhattam. 

— Most hány fürészmalma van? — kér-
dezte az újságíró. 

Weyerhauser elgon dolkozott. 
— Most? Bizony meg sem számláltam. 

Nem mondhatom meg igy könyv nélkül. 
— És dolgozik még? — volt a további 

kérdés. 
— Hogyne! Csak persze nem a régi tűzzel. 

[Noha végtelenül szeretem a munkát most is-
Naponta nyolc-tiz órát dolgozom az üzletben 
s Ina szabadságra megyek — mint jelenleg is 

— másokra bizom a részlet-munkát s magaan 
csak az általános vezetéssel foglalkozom. 
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Azt hiszem, a mai emberek túlságosam hú-
zódoznak attól, liogy hosszú órákig állandó 
figyelmet szenteljenek munkájuknak. Ko-
rántsem itéleini el azokat, akik az enyómtől el-
térő irányiban élnek; de az megmarad tény-
nek, hogy aliol a dolgozó ember figyelme a 
munkára központosul, az ia munka az igazi 
élvezet, a tisztes szórakozás és & tökéletese-
dés forrása lesz. 

— De nem hagyja figyelmen kiviil az élet-
nek frivolabb oldalát? — vetette közbe az 
újságíró. 

— Nem, — felelte a milliomos őszinte mo-
sollyal, — én ebből nem ismerek semmit. 
Most mindazt, amit kívánok, megtalálom a 
magam utján, azon életelvek alapján, amelye-
ket még pályám kezdetén alkottam. Akár-
melyik fiatalember gazdag lehet, ha takaré-
koskodik; ha van egy határozott, tisztes szán-
déka is ez a szándék annyira eltölti őt, hogy 
a munka megszűnik szaunára robot lenni és 
élvezet lesz. 

— De ön most tülajdonkép egy tröszt feje 
ugy-e, Weyerhianser ur? 

— Nem, — felelte ujabb mosollyal, — nem 
vagyok trösztnek feje. Ez nem azt jelenti, 
hogy én a trösztöt elitélem; az magában vé-
ve nem rossz dolog. A tőkék összetétele egyik 
legéletrevalóbb elve a modern üzletnek. Mert 
ilyen összetétellel fokozottabb a fejlődés, na-
gyobb a termelés, kisebb a költség — ezek 
szembeszökő tények. 

NAPI_HIREK 
Május van. 

(Saját tudósítónktól.) Amikor az orgonák 
és akácfák nyílnak a szép májusi estéken: a 
statisztikusok bizonysága szerint feltűnően 
megszaporodik az öngyilkosok száma. Az 
úgynevezett szerelmesek hónapja ez a rügy-
fakasztó május. A krónikásnak illik róla 
megemlékezni és elmondani a szép bővített 
és körmondatokat, amelyekben sokszor elő-
fordulnak ezek a szavak: virág, bimbó, sze-
relem, ifjúság, életkedv ós igy tovább. 

Rendes körülmények között nem igen tud-
ják az emberek eme garnirung nélkül a sze-
relmet elképzelni. Hozzátartozik ez mind. 
Nem árt egy felfuvalkodott apa, anya, vagy 
néni sem, — a Beniczkyné-regónyek recipé-
je szerint — de a főkellék mégis csak az a 
bizonyos kimondhatatlan valami, az a meg-
ejtő, elandalító, lágy fuvallat, amely mélán 
recsegteti a gyöngén zöld leveleket, az est-
hajnali titokzatos susogást, még most tanulót. 

Csakugyan . . . van valami elragadó ilyen-
kor a levegőben... A csillagok szebben ra-
gyognak, a tiszaparti lámpasor épen ugy für-
deti sugarait a lenn zugé, sötét örvényben, 
ahogyan egy jól nevelt, majdnem kulturált 
városi lámpasortól elvárható. Éis az i f jak és 
a kisded lánykák, a még mindig feszes szok-
nyában tovalejtők. Mennyi lágyság van az 
arcukon és mennyi számítás a fejükben. Ah, 
ilyenkor májusban mennyivel óvatosabbak 
a leányok!. . . Szigorúbbak lesznek minden ok 
nélkül, mert észreveszik, hogy az aranyifjak 
— szintén minden látható ok nélkül — olva-
dékonyabbak . . . 

Mindennek pedig te vagy az okozója éh! 
május, akinek első napját örökre lefoglalták 
maguknak szocialista érzelmű polgártár-
saink. Még őket is megejtette a titkos varázs-
lat, amely a szivek legrejtettebb odúiban is 
megtalálja az optimizmusnak csiráit, hogy 
terebélyes fává növel je . . . 

Nem, ez az a harminc nap, amikor még a 
hitelezők is mosolyogva köszöntenek he hoz-
zád, amikor zöld galyakat tesznek a stráf-
kocsira és piros szalagot kötnek a ló fülére, 
amelyik döeögteti Szeged utcáin jobb sorsra 
érdemes bútoraidat! 

Igy van ez már kérem május elsején, ami-
kor Viktor főbe puffantja magát, Juliska 
marólúgot iszik, Sándor beleugrik a Tiszába. 
Nyögve sóhajtják bele lelküket a zsendülő 
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tavaszi világba, melynek kék egét vizsgál-
gatván, Aliföldünk széles terein a gazdák, el-
merengve sóhajtanak: 

— Ali, ugyan kifutja-e a termésből a kama-
tokkal együtt! Ha beüt a fagy, őszszel meg-
szólal a dob a házam előtt! . . . 

Ah! költők hónapja, novellákban kedvelt 
emlegetett tavaszi hónap mély tisztelettel kö-
szönt a krónikás . . . Magadhoz méltóan vo-
nultál be a tömeges öngyilkossal. 

— Fejérváry Géza báró gyásza . 
Thurn-Valsassina grófné született Komlós-
Keresztesi Fejérváry bárónő vasárnap egy 
meráni szanatóriumiban meghalt. Az elhunyt 
grófné Fejérváry Géza báró testőrkapitány-
nak buga. 

— Uj hadbíró. Mogán István drt hadbíró 
főhadnagygyá nevezték ki és az aradi had-
birósághoz helyezték át. 

— Az egyetemi tanárság és a nők. 
A Magyar Tudomány-Egyetem bölcsészeti 
szakán magántanári habilitációt akart nyerni 
Láng Margit dr. A bölcsészeti kar annak a 
kérdésnek a tanulmányozására, vájjon le-
gyen-e ezen a szakon női tanár, héttagú bi-
zottságot küldött ki. A bizottság elenyészően 
csekély része a mellett döntött, hogy lehet-
nek női tanárok is, mig a nagy többség ezt 
az elvet nem tette a magáévá. A női tanárok 
mellett Alekszander Bernát, ellenük Petz Ge-
deon szólalt fel. 

— Áthelyezett vasutasok. A szegedi köz-
ponti vasúti leszámoló hivatalhoz július 15-re 
Bató István, Bajkor Béla, Ellinger Antal, 
Freidl Károly, Inczédi Gyula, Leitner Vil-
mos, Papp Jakab, Witkovitaky Kálmán fő-
ellenőröket, Boresiczkay Zoltán, Frank Ká-
roly, Géber Antal, Kigyóssy György, Kovács 
Gyula, László János, Leyrer Károly, Mat-
heidesz István, Máté János, Reiner Vilmos, 
Roszner Lajos, Ruszwurm Kálimán, Saary 
Emil, Walker Rezső, Winkler Ármin, Walt-
ner József ellenőröket, Bandios Lajos, Eb-ős 
Vilmos, Forgó Antal, Gábor János, Gegő 
Benjámin, Kormos Osman, Kuncz Gyula, 
Mitterpaclier Gusztáv, Müller Károly, Roth 
Lajos, Szabó Sándor, Székely Samu, Sziies 
Ignác hivatalnokokat, Blazsek Ferenc, Fe-
renczy Lajos, Karsay Károly fogalmazókat 
helyezte át az államvasutak igazgatósága. 

— A szerb trónörökös a szárny-
segédjéért . Sándor szerb trónörökös szárny-
segéde még nem volt soron az előléptetésre 
és Stepanovics hadügyminiszter kereken, 
megtagadta az adjutánsnak soron kivül való 
rangemelését. A trónörökös e miatt össze-
veszett a hadügyminiszterrel s a következ-
mény az lett, hogy Stepanovics benyújtotta 
lemondását. Ez a konfliktus nem marad el-
szigetelve, mert most már Protics helyzete 
is tarthatatlan, tehát az egész kormány le-
mond. 

— Kitüntetett s z e g e d i cég. Szép ki-
tüntetés érte a szegedi Schorr Ottó pálinka-
gyáros, bor- és sörnagykereskedő céget. 
Mint értesülünk, a párisi nemzetközi keres-
kedelmi és ipari kiállításon a kiállítási első 
és legnagyobb dijakkal: a grand priksz, ke-
resztes nagy aranyérem, díszoklevél és 
arany éremmel tüntették ki saját gyártmá-
nyú likőrjei és saját főzésű gyümölcspálin-
káinak első rangú és kiváló minőségéért. 

— A Re ichsra th botránya. Az osz-
trák Reichsrath-nak ma ismét olyan botrá-
nya volt, amely páratlan még a Reichsrath-
nak egyébként nem ritka és nem szokatlan 
botrányai között is. Az igazoló választmány, 
jelentését olvasták fel, amikor: Fuchs Fe-
renc képviselő gyalázó kijelentést tett Neu-, 
\mann dr képviselőre, azt állítva, hogy vá-
lasztási visszaéléssel, vesztegetéssel válasz-
tatta meg magát képviselővé. Neumann dr, 
erre azt kiáltotta vissza: 

— Az ön polgármestere közpénzekből ad 
alamizsnát a saját testvérének. 

Erre megindult a „pour-pa-rlé" a szociál-
demokraták és a német nemzetiségiek között, 
és olyan válogattt gorcimlbaságokkal illették 
egymást, hogy azokat lehetetlen reprodu-
kálni. Aiig csendesült a ívihar, amikor az, 
uijra, még vehemensebb erővel tört ki. Ho-
chenburger igazságügyminiszterre célozva, a 
szocialisták azt állították, hogy ő: a német-
ség szégyenköve. A leghietetlenebb gazságo-
kat állítottak róla. Végre is elcsendesedtek 
és be lehetett fejezni az igazoló választmány, 
jelentését, amely Grosz képviselő indítvá-
nyára rosszaló bizottságokat 'választottak a 
mai botrányos esetek megvizsgálására. , 

— S z o b o r l e l e p l e z é s Zomborbau. A zom-
bori Rákóczi-szóbor már teljesen elkészült és 
a szobor-bizottság junius kilencedikére tűzte 
ki a leleplezési ünnepélyt. Az ünnepen. Cser-
noch János kalocsai érsek misét mond. 
Vértes Károly, a szoborbizottság elnökének 
megnyitója utáin Márki Sándor dr egyetemi 
tanár ünnepi beszédet tart, Dömötör Pál kir. 
tábiabiró pedig ódáját szavalja el. 

— Hegedűs Sándorué kitüntetése. 
A király Hegedűs Sándor né, született: Jókay 
Jolánnak a jótékonyság terén kifejtett érde-
mei élismeréseüi az I. osztályú Erzsébet-ren-
det adományozta. 

— Kinevezés. A* iöldmivolésügyi miniszter 
Székessy Gyula kataszteri mérnököt föld-
mérési jogósitványnyal ruházta föl. 

— Kibővít ik a rókusi pólyaudvart . 
A rókusi pályaudvart kibővítik. A közigaz-
gatási bejárást erre vonatkozólag a kereske-
delemügyi miniszter elrendelte. A bejárást 
kedden délelőtt tartották meg, azon a város 
is képviseltette -magát. 

— A hadgyakor la tok é s az ACsEV 
Április 23-án a szegedi lapokban egy közle-
mény jelent meg, amely az Aradi és Csanádi 
Egyesült Vasutakon az idei őszi nagygya-
korlatok tartamára nagymértékű forgalmi 
korlátozásokat helyez kilátásba. Mivel ez a 
közlemény félreértésekre adhatott okot, az 
időközben nyert értesülések alapján a vasút-
társaság -már most kinyilatkoztatja, hogy a 
mennyiben a hadgyakorlatokat tényleg a 
vasút vonalainak mentén tartanák meg, az 
esetileg szükséges forgalmi korlátozások tá-
volról sem fogják az emiitett' cikkben jelzett 
mértéket elérni. A -Cs. E. V. szükségesnek 
látja különösen hangsúlyozni, hogy a polgári 
forgalom teljes beszüntetését nem is tervez-
ték és a személy-, gyorsáru-, élő- és gyorsan, 
romló áruk szállításának teljes mértékében 
való fentartása -mellett, csakis a teljes kocsi-
rakományu áruk szállításának néhány napra 
terjedő korlátozásáról lehet szó. önként ér-
tetődik, hogy az esetleges korlátozásokról a 
közönséget idejekorán külön hirdetmény ut-
ján fogják tájékoztatni. 

— A nagy láb dicsérete. Honnan zeng-
hetne felénk a dal a nagy láb dicséretéről, ha 
nem Amerikából, a nagy lábnak klasszikus 
hazájából. Tudvalevőleg a chicagói delnők 
akkora lábakon élnek, liogy mögöttük eltör-
pülnek ;a német hölgyek óriási pedáljai. A 
berlini norimál-lábifej másfél láb bosszú, a 
chicagói két angol láb hosszának felel meg. 
Még eddig senkinek sem jutott eszébe, hogy 
hivalkodjék a nagy lábával; sőit a kellőnél 
nagyobb lábakkal megáldott hölgy lehetőleg 
nem mutagotta ezt a báj-bajt. A női láhtyü-
miivész mesterségének épen az a vicce, liogy 
a cipő minél kevésbé tegye észrevehetővé a 
bájbeli tultengést. A magas sarok sem való 
egyébre. Hát még a hévül ál-sarokkal szigorí-
tott cipőcsónak, mely elölről nézve kicsinek 
látszik. Német országban sem szokás lábról, 
lábbeliről beszélni; mert fájdalmas ihurok 
pendülnek. Mesés szépségű asszonyok, leá-
nyok boldogok volnának, lia operatív uton 
el lehetne a lábfejük fölösleges^részét távo-
lítani. Világhírű műtőik törték a fejüket ezen 
a problémán; de a lábüjjizület nélkiilözli-' ^ 
tetlen a járásinál és nincs lehetőség a bajon 
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segíteni. Az elkeseredett chicagói vászon-
oselédek most n-agyoit s merészet gondoltak s 
megfordították a nyársat. Kellog Helén dr 
orvostudor, aki maga . is nagy lábon él, föl-
olvasást tartott Ohieagóbain erről a kényes 
témáról s lelkesedésre ragadta a helybeli 
hölgyvilágot. „Büszke vagyok — úgymond 
— hogy nagy a lábaim s büszkék lehetnek 
Cohácagó leányai erre az istenáldásra. Igye-
kezzünk fentiartani hírnevünket. Viseljen ott-
hon minden asszony szandált, hogy szabadon 
fejlődhessék a lába. Gyermekeink szaladgál-
janak mezítláb s aki teheti, ne járjon mindig 
ugyanazon pár cipőben, hanem változtassa, 
hogy a láb növése ne gátoltassék. A nagy láb 
a szeretetreméltóság jéle! Magas intelligen-
ciájú egyén nem él kis lábon. Hadd nőjjön a 
láb széltéhen-hosszában. Ugyanazon mérték-
ben fejlődik az értelem is. Negyven éves em-
bernek már nem gyarapodik a csontja, ha-
nem csak a húsa s miután rendszerint növe-
kedni szokott a testi suly, boldog az, akinek 
nagy lába van, mely könnyen hordja a test 
nagyobb súlyát. Nagy láb: nagy szellem!" 
Példaképen Kellog urnő elfelejtett nagy Na-
poleon r a hivatkozni, akiinek tudvalevőleg 
félakkora lába volt, mint más közönséges 
halandónak. 

. e 
— B o n y o d a l o m a z e n t a i t e m p l o m 

t e r v e i körül . Hosszabb cikkben, számolt 
be a Délmagyarország, majd utánunk több 
lap-.ns, hogy a mult esztendő húsvétján le-
égett a zentai római katolikus templom és 
a városháza. A templom újjáépítésére négy-
százezer koronát szavazott meg a város ha-
tósága s-az ügy ini'ár eljutott a tervpályázat, 
kiirásáig; A beérkezett tervek közül a város 
hatósága hánmat megjutalmazott, a negye-
diket pedig megvásárolta. Már ki akarták 
adni a dijakat, amikor valaki rájött, hogy az 
első és harmadik dij nyertesei külföldi tem-
plomok tervrajzait másolták le. Az első díj-
jal jutalmazott pályaterv szerzőjeként Afora-
scher Sámuel, a harmadik díjjal kitüntetetté 
Fretcska és Voitka építészek. A Magyar, 
Mérnök- és Épitész-Egyesület háromtagú 
bizottsága ezeket a terveket csak hasonlók-
nak mondotta egy német templom tervéhez, 
de neim mondotta ki másolatnak. Ezzel a 
szakvéleménnyel azonban Zentán nem voltak 
megelégedve s beterjesztették az ügyet a 
mérnökegyesület közgyűlése elé. Jakab De-
zső, Györgyi Dénes, Bálint Zoltán, Somló 
Emil s Medgyaszay István ki jelentették, 
hogy a tervek igenis másolatok. A mérnök-
egyesület a súlyos Ítéletet tartalmazó köz-
gyűlési jegyzőkönyvet megküldte Zenta vá-
rosának, amely igy nem adja ki az első és 
harmadik díjjal jutalmazott terveknek a dijat. 

— Beszámolnak a Kárpátkia, utasai 
A Titanic katasztrófájából oly nevezetes hi-
vatáshoz jutott Cunard-gözös, a Karpathia 
hétfőn végre megérkezett Triesztbe. Sajátsá-
gos, de az osztrák kikötővárosbain minden ór-. 
deklődés nélkül, szinte közömbösen fogadták 
a kivándorló-gőzöst, amelynek fedólközi uta-
sait aztán vonat vitte Fiúméba. Az első és 
második osztályú utasok ott maradtak azon-
ban, mert a túlzsúfolt vonatokon nem volt 
hely a számukra. Fiúméban már megostro-
molta a kíváncsi érdeklődés azokat, akik 
tanúi voltak a nagy mentőimunkánák, a Sza-
bad Lyceum'ban Lengyel Árpád dr előadást 
js tartott. És Triesztben maga Rostom kapi-
tány is nyilatkozott a legtragikusabb hajó-
katasztrófáról és a Karpathia szerepéről. 
Ujabb és ujabb megvilágításba kerülnek a 
legidegrázólbb részletek. Sohase felejti el 
senki, akii, tanuja volt annak, hogyan szedték 
fel a mentőcsónakok az ájult , félig halott 
utasokat, hogyan hasították le róluk késsel 
a testükre fagyott ruhákat. Leirhatatlaniil 
megrázó volt, amiint az estélytoalettlben me-
nekült nők szinte magukon kivül őrjöngtek, 
amikor a fedélzetre értek. Londoni távirat 
szerint az eddigi megállapitások szerint a 
tengerbe veszett utasok között egy magyar és 
harminckét osztrák volt. Dalmáciából és Ka-
tíntftááfcól, Halifaxból azt jelentik, hogy a 

Mynia kábelhajó orvosának közlése szerint 
a Titanic 17 utasa közül, akiknek holtteste 
a hajó fedélzetén volt, csak egyetlenegy fult 
a vizbe. A többiek a hidegtől pusztultak el. 

— ö n g y i l k o s főrend iház i tag. Ka-
posvárról jelentik: Csak most, hogy már a 
földben pihen a mult csütörtökön elhunyt 
Véssey Sándor, derült ki, hogy a 74 éves 
dúsgazdag földbirtokos, főrendiházi tag és a 
dünántuü ág. ev. egyházkerület felügyelője 
nem természetes halállal halt meg, hanem 
öngyilkosságot követett el. Az öreg urat két-
ségbeejtette ugyanis az, hogy családja örö-, 
k-ösök nélkül marad és az óriási családi bir-
tok, a szöcsényi hitbizomány, a deneci bir-
tok a közel jövőben az oldalági rokonokra 
fog szállni. Véssey Sándornak két fia van: 
Lajos és Sándor. A majoreskó Lajos, aki 
Sornssich Miklós leányát, Agathát vette nőül, 
de nincs gyermekük. Másik fia, a gyönge és 
betegeskedő Ferenc atyja akarata ellenére 
nősült és négy gyermekük volt. Atyja csak 
hosszú évek múlva békült ki fiával, midőn 
már nem volt más ' reménye, csak-hogy Fe-
renc fiának legidősebb gyermekére száll a 
szöcsényi birtok. De"a végzet ezt a'reményéti 
is elvette,- mert mind >a négy fcnokájapsorrá 
meghált. Az ör'eg ur azóta valósággal bús-
komorságba esett. Folytonos gyötrődések kí-
nozták amiatt, ihogy-.családja örökösök nél-
kül marad; A mult csütörtökön - Véssey va-
dászfegyverét magához véve, a; szöcsényi : 

kastélytól azzal ment el, hogy egy óra múl-
va hazajön, de ,ba akkorra nem lenne otthon-,, 
jöjjön inassa utána és-megjelölte azt a helyet 
is, ahol inasának meg kellett találnia. Midőn 
az óra leteltével inasa utána- men-t, a' meg-
jelölt helyen találta urát vérbefagyva. A go-
lyó keresztülhatoltak* a; szivén és tüdőn és a 
hátán kijöttek. 

— Csendőr-dráma. Kaposvárról jelehtik: 
A barcsi csendőrség- udvarán tegnap Potz 
József csendőrtizedes az őrmester tiz éves 
Pali fiával játszadozott, amiikor Varga Jó-
zsef csendőr tizedes ugyancsak az udvaron 
tisztogatta fegyverét. Varga a munka Végez-
tével az üresnek vélt fegyvert tréfából az 
őrmester fiára ráfogta, azzal, hogy agyonlövi. 
A fegyver elsült és a golyó Potz tizedes bal 
lágyókába hatolva, á t fúr ta combját. A tize-
des eszméletlenül összeesett. Variga tettének 
következményeitől annyira megijedt, hogy a 
szomszédos kertbe ugrott és fegyverével 
agyonlőtte magát. A súlyosan sérült Potz ti-
zedest Pécsre szállították a kórházba. 

— Vedr ines k i tünte té se . Megírtuk 
már, hogy a szerencsétlenül járt kiváló fran-
cia aviatikust, Vendrinest, a francia köztár-
saság elnöke a becsületrend keresztjével tün-
tette ki. A kitüntetés átadása, mint Parisból 
jelentik, egyszerű, de igen megható cerimó-
niával történt meg Lariboisiere kórházában. 
Picquisé orvos odalépett a sebesül ágyához 
és igy szólt: 

— Vedrines ur, elég erősnek érzi-e magát 
arra, hogy elfogadja a becsületrendet, ame-
lyet a köztársaság elnöke adott önnek? 

Az aviatikust nagyon meghatották ezek a 
szavak, elmosolyodott és halkan mondta: 

— Igen. 
Ekkor megnyilt az ajtó s belépett a kór-

terembe Vedrines testvére, a sógora és a só-
gornője. őket követte Hirschauer ezredes, a 
hadügyminisztérium aviatikai felügyelője s 
ő tüz-te- Vedrines mellére a becsületrendet, 
meleg üdvözlő szavakkal. 

— Ezt a kitüntetést, — mondotta könyező 
szemmel Vedrines — többször kiérdemeltem 
már, de most sem utoljára. 

— Százszor is megérdemelte már, — vá-
laszolta az ezredes — és most utoljára is. 

Vedrines az utolsó napokban jobban van, 
egy kissé s az orvosok remélik, hogy meg-
menthetik életét. 

— Halálozás. Szűcs Ant&l, az Első Magyar 
Aszfalttán&aeág tisztviselője 53 éves korában 
rövid szenvedés után meghalt. Temetése szer-
dán délelőtt 10 ómkor Lesz a zsidó temető 
díszterméből. Négy gyermekén kivül sógorai, 

Bokor Adolf, Bokor Emil, Bokor Miksa, ro-
konai és jóbarátai gyászolják. 

— K i l e n c v e n n y o l c á r v e r é s e g y napon . 
Debrecenből jelentik: A város külső részén, 
a régi téglavetőben egész városrész keletke-
zett. A tanács megengedte a régi téglavető-
ben munkásoknak, hogy ott megtelepedjenek 
és csak azt kötötte ki, hogy tartoznak a telek 
használatáért évenként jogelismerési dijat 
fizetni. Ezek a szegény munkásemberek há-
zacskákat építettek, de bizony megfeledkez-
tek a jogdijak fizetéséről. A tanács erre fel-
szólította a téglavetőben lakosságot a fize-
tésre, majd árverést tűzött ki a házakra. Má-
jus 8-án lesz az ekszekució, amiikor 98 lakó-
házat ütnek dobra és több száz ember marad 
hajlék nélkül. Az árverésnek a jelen esetben 
különös feltételei vannak, mert a legtöbbet 
igérők nem fogják a háztelkek tulajdonjogát, 
megszerezni, hanem csupán a házak építési 
anyagát. A tanács azt a kikötést teszi, hogy 
a házak záros határidő alatt lebontandók s 
majd az epitési anyagot el kell szállítani. A 
régi téglavető -területét a város értékesíteni 
akarja, ezért bontatja le a házakat. Különben 
a végrehajtást 'szenvedő háztulajdonosok 
nem. laknak házukban, hanem albéfletbe ad-
ták ki .munkásoknak. Az árverés elhalasztá-
sára .a hajléktalanná váló lakosság mozgal-
mat indított. 

— Nem sikerfiit Bécsbe repülni. Grácbót 
jelentik, hogy Nittner főhadnagy ma meg-
próbálta, hogy Bécsbe repüljön. Borús és 
időnkint eső-s volt -az idő, mégis nékivágott 
az utnak reggel hat óra tizenkét perckor. 
Ezerkétszáz méter magasságra emelkedett és 
háromnegyed hétkor,. miután Magyarország 
felé az ég borús volt, északi irányban re-
pült, hogy a Semimeringen át Wiener-
Neustadtbn jusson. Reggel háromnegyed-
nyoldkor azonban újból Grác felett, majd a 
göstingi ligetben kikötött. Kijelentette, hogy 
a ködös idő miatt nem folytathatta út já t , 
ezért volt kénytelen visszatérni. Nittner 
aeroplán ját. leszerelik és vonaton Fiséba-
mendbe szállitják. 

— F e g y e n c e k á l d o z n a k a ku l túráér t . 
Velencéből jelentik: A Giudecca rabjai a fog-
ház vezetőségének felszólítására beleegyez-
tek, hogy megtakarított pénzüket juttassák 
el ahoz a bizottsághoz, amely országszerte 
gyűjt katonai repülőgépekre. A fegyencek 
megtakarított pénze meghaladja az ezer li-
rát. A példa követőkre talált. A Termiti-szi-
getekre számkivetett gályarabok szintén fel-
ajánlották rabmunkájuk keresményét katonai 
repülőgépek beszerzésére. 

— H a z a f i a t l a n tan í tó . A szabadkai 
szinházban most egy szerb színtársulat ját-, 
szik, amely vasárnap délután a Kralyevic 
Markó cimü szerb nemzeti darabot hozta, 
szinre. Tegnapelőtt a r-ókusi iskolában, ahol 
magyar gyermekek tanulnak, Vujkovics Pá l 
tanitó az iskolaszolga utján kihirdette, 
hogy a szinházban Kralyevic iMarkó nem-
zeti hősnek a történetét fogják játszani és 
hogy az előadást a tanulók öt krajcár elle-, 
nében megnézhetik. Az iskolaszolga a tanitó 
parancsára összegyűjtötte a gyermekeket és 
csapatban elvezette őket a színházba. A ta-, 
nulók tiintetésszerii felvonulása miatt a vá-
rosi iskolaszék tegnap elrendelte1 a fegyelmit 
-megelőző vizsgálatot Vujkovics ellen. Az is-
kolaszék súlyosító körülménynek tudta- be, 
hogy a -tanitó magyar történeti darabokhoz, 
soha se vitte el növendékeit a magyar szín-
házba. 

— „Bonnot vagyok. ' Parisból jelentik; 
Egy auvergnei faluban egy .tizenhárom éve,-* 
fiu magához vett fejszét, puskát és egy csomó 
töltést, a fejszével veszedelmesen megsebesí-
tette testvérét, megfenyegette a ty já t és a 
puskából rálőtt a szomszédokra. Folyton azt 
kiabálta: 

— Bonnot vagyok, dinamittal kell engem 
fölrobbantani! 

Csendőrök körülzárták lakóiházát, de a fiu 
kiugrot t az. ablakon és rálőtt üldözőire. Vég-
re sikerült letartóztatni a veszedelmes gyer-
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meket, akinek az eszét az újságoknak Bonnot 
ostromlásáról közölt hirei megzavarták. 

— Nagy tüz Eszéken . Eszékről jelen-
tik : Springer Ede nagykereskedő áruháza az, 
éjjel teljesen elégett. A cég Eszéken a leg-
régibb és legjelentősebb rövid- és norinbergi, 
áruíizlet és élénk üzleti összeköttetésben ál-
lott Bosznia-Hercegovinával és Dalmáciával 
is. A kárt, mely biztosítási által fedezve ivan, 
íréi millió koronára becsülik. Sikerült a szin-
tén leégett irodahelyiségekből az üzleti köny-
veket és az eszéki kereskedelmi kamara 
pénztárát megmenteni, amelynek Springer 
Béla volt a pénztárosa. A házon elhelyezett 
táviródrót is elszakadt, miáltal Djakova irá-
nyában a távirő-forgalom és részben a vá-
rosi telefonforgalom iis meg van zavarva. A 
tűz keletkezésének oka ismeretlen. 

— Feltöltik a Buvártavat. A Buvártó 
feltöltésének költségére a közgyűlés 400,000 
koronát szavazott meg. A belügyiminisater 
ezt a határozatot most jóváhagyta. A töltés 
munkáját őszszel fogják megkezdeni. 

— A maharadsa tolvaja. A halkiri maha-
radsának mulatós kedve lévén, — Marseille-
sen át Párisba utazott, Osak a fővárosban vet-
te észre, hogy eltűnt egyik bőröndje a vele 
700,000 frankot érő sok drágasága. Mára 
kézrekerült.a maharadsa kifősz tója. Williams 
Henrik angol származású nemzetközi Vasúti 
tolvaj lopta el az ékszereket s meg is talál-
ták még nála hiány nélkül valamennyit. 

— A szegedi rendőrség krónikája. Ra-
góesi Mihály szolga bestiális merényletet kö-
vetett el egy négy éves leányka ellen, aki su-
lyos betegen fekszik a kórházban .A vadálla-
tot letartóztatták. — A Római-körut 35. szám 
alatt egy ráktárhelyiség kigyulladt. A tűz-
oltók megakadályozták a veszedelem terjedé-
sét. — Kapitány Antal tizenhárom éves gye-
rek szüleinek Kormányos-utca 11. szám alatti 
lakásáról napok előtt eltünit s 'azóta nem adott 
életjelt magáról. Szülei attól félnek, hogy 
szerencsétlenség érte. 

— Csendőrség által használt a Nagy-
méltóságú minisztérium által eladott összes 
Kropáosek-karabélyokat szuronnyal és töl-
tényeivel Sebők Mihály vaskereskedő egyed-
árusitója Szegeden és azt szuronnyal együtt 
darabomként 28 korona 50 fillérért árusít ja. 
Töltény 10 fillér. Minden fegyver 8 golyóra 
tölthető. Szétküldés postán vagy vasúton. 2455 

NYILTTER. 

nő i - , férf i - ét g y e r -
mek-kUlönlegessé-
gek a t a v a s z i 
i d é n y r e n a g y 
v á l a s z t é k b a n é r -
keztek és legjutá-
n y o s a b b á r b a n vá-
l l sároihatók n 

í i f * A C 7 I e z e l ő í t G y é r e s Mártonnál 
U I t l & i / I « Szeged, Tisza-szálló mellett. 

Két szoba, előszoba, 

V fürdőszobával 
esetleg garzon lakást ke-
resek azonnal. Ajánlato-
kat a kiadóhivatalba kérek 

& rovatban közlöttekért nem vállal felelősséget sem 
a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal. 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazon rokonok, hivatalok, tes-

tületek, egyesületek, jóbarátok ós 
ismerősök, akik felejthetetlen férjem, 
illetőleg rokonunk temetésén rész-
vétükkel megtiszteltek, fogadják ez-
úton hálás köszönetünket. 

özv . Magyar Edéné 
és családja. 

Nyilatkozat. 
. A Szeged és Vidékében D. M. aláirással 
nyilatkozat jelent meg, amelyben a valóság-
nak meg nem felelő állitások közöltettek. A 
nélkül, hogy a cikkben foglaltakkal bőveb-
ben foglalkoznék, ki kell jelentenem, hogy 
az az első betűtől az utolsóig valótlanság és 
bosszu müve. A D. M. aláírás mögött rej-
tőző Daka Miska, aki a Szeged és Vidéke 
nyomdai alkalmazásában áll, adósa maradt 
a főpincéremnek akkor, amikor én Budapes-
ten voltam. Nem tudott fizetni és zálogban 
otthagyta az aranyóráját . Később kérte az 
óráját vissza, de nem akart fizetni. A főpin-
cérem persze nem akarta kiadni az órát, 
amire Daka Miska azt mondta, hogy lerántja 
a kávéházat az újságban. Az ilyen eljárásra 
persze nem sokat hederítek, mert a közön-
ség jól tudja, hogy a Valéria-kávéház szolid 
kávéház, amelyben több egyesületnek van a 
helyisége. 

a Valéria-kávéház tulajdonosa. 

S P J J R T 
«Szamár, aki fogad». 
— Csak a bukméker nyer. — 

(Saját tudósít ónktól.) A lóversen yj aztékról 
fölöttébb jellemző nyilatkozatot tett egy igen 
illetékes ember. Angolország legismertebb 
bukmékere: Ridsdale Róbert. Ezt mondotta: 

— Csak szamár fogad meg lovat! 
Kétségtelen, hogy alapos tapasztalatok után 

jutott erre a véleményre. A fogadás minden 
f a j t á j á t művelte egy életen át. Mint a leg-
több bukméker, ő is kicsinyben kezdte, aztán 
a szerencse tolta föl a magasságiba, ahonnan 
lebukott aztán a feledés sötétségébe. Előbb 
azonban elvesztette a millióikat, amiket a 
turf hozott neki. A társa, Gully Jolin, okosabb 
volt, Ridsdale mindig csak a lovakra rakott, 
ő ellenben bányamüvekbe és földbirtokba 
fektette nyeresége tekintélyes részét és pftdig 
oly sikerrel, hogy halála után húsz milliót 
hagyott hátra. Rendkivül szerencséjét példáz-
za egy verseny, amely 1.200,000 koronát hozott 
neki. Megesett egyizben az is, hogy egyetlen 
fu tam viszont elvitte egymillióját. 

Az angol turf egyik legismertebb csuda-
bukmékere volt Davis, kinek a nevét a mult 
század első felében mindenki ismerte, aki 
csak konyított valamit a lóversenyhez. Ez a 
Davis eredetileg ácsmester volt s osalk vélet-
lenül keveredett bele a fogadásba. Isinerősei 
körében kötött apró fogadásokat. Amikor az-
tán egy verseny behozott neki kétezer koro-
nát, akkor abbahagyta a mesterségét és föl-
csapott hivatásos bukmékernek. Alig néhány 
év múlva már három milliót szerzett. 

Az ujabb idők legismertebb bukmékerje 
Fry volt, aki eleinte Liverpoolban kis posztó-
kereskedést vezetett s örült, hogy estére né-
hány korona tiszta nyeresége maradt. Egy-
szer aztán egy általa jól ismert bukméker 
kölcsönért fordult hozizá. Ö adott neki, de az-
zal, hogy részesül á nyereségben is, A do-

log sikerült s végül is oda lukadt ki, hogy 
Ery fölhagyván üzletével, 16,000 korona alap-
tőkével bukméker lett. Ma már az elsők közt 
van. Egy nap állítólag 2.400,000 koronát vesz-
tett, de aztán egyetlen derby kárpótolta. 
Nemrég halt meg és 18 millió korona vagyont 
hagyott hátra. 

rt A b i r k ó z ó b a j n o k s á g o k eredménye i . 
Budapestről jelentik: Hárcim napi mérkőzé-
sek után tegnap éjjel két órakor fejeződött 
be a régi képviselőházban rendezett birkózó-
verseny. Elismerés illeti a Magyar Téstgya-
korlók Köre derék vezetőségeit a verseny 
rendezéseért. Némely súlycsoportban oly 
elsőrangú vetélkedés volt a bajnoki címért, 
hogy 'világbajnokság értékűvé avathatná a 
győzelmet. A .versenyen részt,vettek közül 
három, stockholmi világbajnokot láttunk. 
Ware finn középsúlyú bajnokot minden győ-
zelme után lelkesedéssel ünnepelte a közön-
ség, Varga Bélával, Radvány Ödönnel és Fi-
scher Tiborral egyetemben. A rendezés min-
taszerű volt. Verseny végeztével Brüll Al-
fréd, a MTK elnöke' szép szavak kíséretében 
osztotta ki a szebbnél-szebb tiszteletdijakat 
és érmeket. A döntő mérkőzések eredmé-
nyei: Pehelysúly. I. Pollák József (MTE). 
II. Kóbor Imre (MTK). III. Qarál Lajos (Ko-
lozsvár). Könnyűsúly. I. Radvány Ödön 
(BAK). II. Szántó Árpád (BAK). III. Schi-
bilszky I. (Berlin). Közép A. I. Wáre Emil 
(Finnország). II. Miskey Árpád (BAK). III, 
Sugár József (MTK). Közép B. I. Varga 
Béla (BAK). II. Paulám Carr (Berlin). III. Új-
laki Sándor (Törekvés). Nehézsúly. I. Fi-
scher Tibor (MTK). II. Jensen (Koppen-
hága). III. Salowara (Finnország). 

A l e g f i n o m a b b 
v a r r ó g é p , kerék -
pár , b e s z é l ő g é p 
és lemezok kedvező részletre 
beszerezhető. 

Óriási nagy lemezválaszták, 
Megérkeztek a legújabb 
felvételek, köztük a leg-
újabb énekujdonságok. 

Bármilyen i ró -
flépjavitást 

jótállás mellet 
elvállalok. 

árjegyzék Kelemen Márton 
i n g y e n ! Szeged, Oroszlán-utca- 2412 

TÖRVÉNYKEZÉS 
§ A Zs i i inszky-f ink v é g l e g e s f&Imen-

tése . A budapesti esküdtbíróság is fölmen-
tette Zsilinszky Gá'bort és ifjú Zsilinszky 
Endrét, mivel az esküdtek nem találták bű-
nösöknek őket abban, hogy Áchim L. An-
drást megölték. A (fölmentő ítélet ellen SéUay 
Barnabás dr íőügyészhelyettes, aki a tárgya-
láson a 'közvádat képviselte, csupán annyit 
tehetett, hogy a tárgyalás során bejelentett 
semmiségi panaszokat fen tartotta. A bűn-
ügy aktái ilyenformán a Kúriához kerültek 
fel végső elbírálásra. Mint most értesülünk, 
a Kúria többször már nem jut szóhoz ebben 
az ügyben, mert a koronaügyészség saját 
hatáskörében, visszavonta a főügyészhelyet-
tes semmiségi panaszait. Ezzel a felmentő 
Ítélettel automatikusan jogerőssé léit. Fzzal 
az izgalmas bűnügy véget ért, több szó nem 
esik a parasztkirály véres haláláról. 
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A'VASS' 
SZÍNHÁZBAN 

Szerdán és csütörtökön 

Pathé Journal aktualitások. 

Utczaseprők 
kongresszusa 

Rendkívül humoros. 

A szerelem 
tükre 
Remekül színezett dráma. 

Valamint a teljesen uj műsor. 

Előadások délután 6, este fél 8 és 9 órakor. 

Magyar festőművészek anyagának 

képkiállitása 
S z e g e d , S z é c h e n y i - t é r 6. (volt Bach 
Antal helyisége), ahol 300 d r b művészi 
festmény van kiállítva, a művek kiállító 
művészek termékei, melyek minden áron 
. '• eladók. 1 . 
Az alkotó festők nevei: Berkes Antal, Gzencz 
János, Deák Ébner Lajos, Egerváry Potemkin A., 
Herrer Cesár, Heyer Arthur, Szepessy Kn zka Jenő, 
Nagy .Vilmos, Nádler Róbert, Neogrády Antal, Kér.dy 
Kováts László, Ko okjay O.tó, Markó Ernő, Z. Mol-
nár János, Papp Emii, Papp Sándor, Pataky László, 
Raksányi K., K. Spányi Béla, Szász István, Vörös 
Ernő, Vesztróozy Manó, Kallós Árpád, Szentmiklósy 
Zoltán. 2954 

Két csinosan 

bútorozott szobát 
keres külön bejárattal két intelligens uri-

Cim a kiadóhivatalban, 

KÖZGAZDASÁG 

(—) A k o r o n a j á r a d é k d e m o k r a t i z á -
l á s a Ausztr iában . Az osztrák korona-
járadék árfolyamának ellanyhulása sok gon-
dot okoz az osztrák kormánynak, mély most 
egy eredeti ötlettel óhaj t ja megpróbálni a 
járadék árfolyamának javítását. A kormány 
a postatakarékpénztár kebelében egy jára-
dékot véstírló takarékpénztár létesítését ter-
vezi, melynél a postatakarékpénztár apró 
betétekkel érdekelt kliensei már 20 koroná-
ért ígérvényt kapnának egy 100 koronás 
címletre. Mihelyt a fél betétje eléri a 100 ko-
ronát, a ciunletet a takarékpénztár kiadja ré-
szére. Az uj járadékot vásárló takarékpénz-
tár 4.2 százalék kamatot fizetne a betétek 
után. Az eladás közvetítése még elég szép 
nyereséget is hozhat neki, mer t a járadék 
kamatozása ma 4.45 százalékos, a kamat-
differencia pedng a takarékpénztáré volna 
egész addig, amig a cimlet a fél tulajdonába 
nem megy át. Az osztrák postatakarékpénz-
tárnak ma 7000 kifizetőhelye ivan és igy az 
uj szervezet, mely a postatakarékpénztárral 
közösen működnék, mindjárt kiterjedt össze-
köttetéshez juthat. Pénzügyi körökben nagy 
reményeket fűznek az osztrák kormány e 
legújabb „kurzusjavitó" akciójához. 

Budapesti gabonatőzsde 

A határidőpiacon, ahol ma, .kedd lévén, 
nem volt felmondás, délelőtt ellanyJiult az 
irány. A kis spekuláció bonyolított, mert több 
vidéken, azonkívül a külföldön, így Német-, 
országban, részint borús, részint csapadékos 
az időjárás. 'Egy órakor a következők voltak, 
a záróárfolyamok: 

B o n m á j u s r a 
B o n o k t ó b e r r e 
ROM Áprilisra 
ROM o k t ó b e r r e 
Tenger i m á j u s r a 
Tenger i jú l ius ra 
Zab o k t ó b e r r e 

l l . 7 3 - l i . T 9 
11.31—11.89 

9.61— 9 69 
9.56— 9.57 
9.97— 9.28 
9 . 1 9 - 9.20 
9.07— 9.08 

A budapesti értéktőzsde 

Május 7. A török-olasz béke nem jött létre., 
a magyar belpolitikai helyzet bizonytalan, 
végül a newyorki tőzsde és az osztrák ma-
gyar állam,vasutrészvény tegnapi közgyűlé-
sében elhangzott elnöki beszéd, a bécsi pia-
con, amely késsé túlterhelt volt. realizáló-
kedvet okozott. Nálunk a nemzetközi értékek, 
1—2 koronával, az állarnvasutrészvény 5 ko-
ronáival hanyatlott, a helyi piacon a riniamu-
rányl 6—8 koronával olcsóbbodott, a többi 
2—3 koronával olcsóbban cserélt gazdát. A 
készárupiacon tartott áron folyt a vásár, söt, 
Kommercbank ma is 5—10 koronával emel-
kedett. A zárlat nyugodt. Kötöttek: 
O s i t r á k hi te l 649 25-642.60 
Magyar hitel 888. 839.50 
0 . m. á l lamv. 786. 789 — 
Je l zá logbank 479.50—478.50 
Less&mito 'óbank 545 69—516.— 
Rimamurány i 75160-769.— 
KBxutl vi l lamos 783. 785.25 
Város i v i l lamos 419.50--420.— 
Hazai bank 805. 
Magyar b a n k 674. 677.75 

Vik tó r i a 
P a n n ó n i a 
Wei t ze r 
Beocsini 
S a l g ó t a r j á n i 
Alt. kószán 
Újlaki 
Ganz v a s ö n t ó 
Magyar v i l lám. 
A t l an t i ka 

796. 727.— 
947. 952 — 

812 .60 -814 . -

A déli tőzsde iránya változatlan volt, mert, 
a berlini jelentés nem buzdított. A nemzet-
közi piac értéke váltakozóan keresett. A 
helyi piacon a rimaimurányi újólagos bécsi, 
vásárlás nyomán tetemesen emelkedett. A 
készárupiacon az árnivó tartott. A járadék-
piac tartott, de üzlettelen. A valuta é s érc-
váltó nem változott. A sorsjegypiac üzlette-
len. A zárlat újra szilárd és élénk. Kötöttek: 
Osz t r ák h i te l • 64 .3—612.— 
Magyar bl te l 888. 888.— 
Je l zá logbank 476.60 
Leszámi to lóbank 545 50 .— 
Rimamurány i 754. 768.— 
KBxuti v i l lamos 796.60—795.50 

Magyar b a n k 
Keresk . b a n k 
Beocsini 
Aszfal t 
S a l g ó t a r j á n t 
Ganz v a s ó n t ó 

657——668.50 

782. 734.-

D i j b i z t o s i t á s : Osz t r ák h i t e l r é szvénybó l h o l n a p r a 3—4 kot 
nyolc n a p r a 6—8 kor . , j un ius végére 22—24 k o r o n a . 

Felelős szerkesztő Pásztor József 

Lapkiadó-tulajdonos e Délmagyarország hírlap- és 
nyomdavállalat 

Nyomtatta a Délmagyarország; hírlap- és nyomda 
vállalat Szegeden, Korona-utca tó, (Bokor-palot* 

Szeged szab. kir. város tanácsától. 

19136/1912. 2953 

Versenytárgyalási 

hirdetmény. 
A vasúti leszámoló palota környékén levő 

(Zerge-, Zászló- és három névtelen) utcák 
rendezési munkáinak biztosítása iránt az I. 
tán. ügyosztályban (Bérház, I. emelet) 

f . évi májas hé 17-én, délelőtt 10 órakor 
tanácsi jóváhagyás fentartása mellett zárt 
a jánlat i versenytárgyalás fog tartatni. 

A szabályszerűen kiállított s (3000) három-
ezer korona bánatpénz, vagy ennek megfelelő 
értékpapír letétbe helyezését igazoló letéti 
nyugtával ellátott zái-t ajánlati levelek az 
árlejtés napjának délelőtti 10 órájáig a ta-
nácsi igtató hivatalba (Városháza, földszint) 
uyu j tandók be. 

Elkésve érkezett, kellő bánatpénzzel el nem 
látott, szabálytalan, avagy utóajánlatok 
figyelembe nemi vétetnek. 

Vállalati feltételek, tervek, ajánlat i minta 
a fenti ügyosztályiban a hivatalos órák alatt 
betekinthetők, s az ajánlat i minták és válla-
lati feltételek rendelkezésre állanak. 

Szeged szab. kir. város tanácsának 1912. évi 
május hó 6-án t. ii. 

Dr Lázár György 
polgármester. 

Magyar királyi á l lamvasutak igazgatóságától . 
104007/912. 0. III. szám. 2878 

Hirdetmény. 
A magyar k i rá ly i ál lamvasutak sze-

mélyd í j szabásának u j k iadása. 
A magyar kir. államvasutak igazgatóságának 

közlése szerint 1912. évi julius hó 1-én a ne-
vezett vasutak vonalain uj személy dijszabás 
(II. Rósz), továbbá u] „Magyar vasúti személy 
és podgyászdijszabás" (I. Rész) lép életbe, melyek 
által az ezen vasutakon 1910. évi január hó 
1-től érvényes személydijszabások (I. ós II. 
Rész) hatályon kivül helyeztetnek. 

Ezen uj díjszabásokkal a menetdijak részben 
felemeltetnek, részben leszállittatnak, a díjsza-
bási határozmányok pedig többféle korlátozó 
határozmány kiküszöbölése mellett egyszerüsit-
tetni fognak. 

A menetdijfelemelések mérve az eddigi szom-
szédos forgalomban, — melynek határa 20-ról 
30 kilóméterre kitolatik, — továbbá általában 
a személyvonatok III. kocsiosztályában eny-
hébb lesz. 

Menetdijleszállitások az eddigi 24 órás jegy 
érvénytartam korlátozás mellett tényleg fize-
tett menetdíjakkal szemben a nagy távolságok 
több viszonylatában fognak beállani. 

Ugyauezen időponttal megfelelően fel fognak 
emeltetni a bel és külföldi közvetlen személy-
dijszabások mindazon menetárai is, amelyek-
nél a magyar kir. államvasutak akár mint in-
dulási, vagy rendeltetési vasút, akár mint át-
menő pálya érdekelve vannak. 

A bel és külföldi közvetlen személydijszabá-
sokban beálló ezen menetárfelemelósek részben 
uj díjszabások, részben pedig díjszabási pótlé-
kok kiadása által fognak érvényesíttetni. 

A magyar kir államvasutak jelenlegi személy-
dijszabása szerint érvényes 30 lapos mérsékelt 
áru menetjegyfüzetek érvényessége 1912. évi 
junius hó 30-án éjfélkor megszűnik s e jegy-
füzetek ezen időn tul fennmaradó (el nem 
használt) szelvényei a jegyfüzet kiadó állomá-
son — legkésőbb az 1912. évi december hó 
31-ig — készpénzben visszafognak váltatni. 

Budapest, 1912. évi április hó 11-én. 
Marx, elnök. 
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H a r i s n y a 
ú j d o n s á g o k ^ m m * . 

S legolcsóbban 

a beszerezhetők 

HALLÓ! HALLÓ! 
Az előre haladott idény miatt ajánlunk dúsan fel-
szerelt telepünkről (Petőfi Sándor-sugárut 19. sz.) 

házhoz szállitva 
i-sö rendű porosz darabos szenet mm.-kint 4'20 K 
I-ső rendű porosz kokszot — T. 1- 4 20 K 
I-ső rendű szegedi gázgyári kokszot 4'30 K 

WEISZBERGER ÉS S Z E G Ő 
Telefon 10-36. 2679 T e l e f o n 10-36. 

K e r e s k e d e l m i é s i n g a t l a n f o r g a l m i i r o d a szeged, Duflonics-tér i . 

Foglalkozik pénzkölcsönök kieszkozSésévei földek és házakra, ingatlanok, 
üzletek és áruk vételévei és eladásával. Tus iakozodass srodaaa fel-
G^gos® ásf nyújt s információkat szerez be kül- és belföldön, , C I l M l M f t 
tátva segédek, könyvelők és irodaszemélyzet elhelyezésével foglalkozik. Külön íe*-

v g ' ménykivíteli osztály. 28 9 

Hi rschfe ld S. sörgyár 
részvénytársaság Pécs. 

Fennáll 6Q éve. 
E l s ő r e n d ű , a legkiválóbb házai 
gyártmányokkal t e l j e s e n egyen-
értékű világos és barna sörének 
vezérképviselete éi főlerakata: 

Tenner M. Lászlónál 
Felső-Tiszapart 6. 

Telefon 784. Telefon 784. 

Szeged, Aradi-utca (Schiauch-ház) 

modern asztalos és 
kárpitos, lakberendezések, 
menyasszonyi kelengyék 

PÁRTOS ALFRÉD 
Szeged, Vár-u. Telefon 223. 

A j á n l j a : kárpitos, 
tapétázó - vállalatát, 
bőrbutorokkal, sző-
nyegekkel és füg-
gönyökkel d ú s a n 
felszereit raktárát 
a n. é. közönség 
szives figyelmébe. 

Szolid árak! 
Telefon 753.==-

kitünő fövő házhoz szállítva 
100 kg. 12 K. Megrendelhető 

Bokor János cégnél. 
T e l e f o n 3 1 9 . 2929 

H Ili A közvágóhidi jéggyárban termelt 
ártézi műjég a kora délelőtti órák-

ban a jelentkező előfizetőknek házhoz szál-
líttatik. A műjég ára 121/, kg.-os táblánként 
házhoz szállitva 25 fillér. A jég ára 10 na-
ponként előre fizetendő. Egy tábla jégnél 
kevesebb nem szállíttatik. Előfizetéseket el-
fogad s további felvilágosítással szolgál a 
Közyágóhidi Felügyelőség. 2782 

(Telefon 282.) A városi tanács. 

K r a m e r T e s t v é r e k 
mechanikai eodronyszövő- és fonógyáriban 

őseged, Maros-níca 24. ez&m alatt 
1—: jutányosán készülnek. :—: fc, 

bebizonyí tot t 1 
legjobb hygienikus 

§k különlegesség 
"•Teljes jótállás:. 
Mindenütt kapható./ 
i Árjegyzék ingyen J | 
JÜA"gummigvdrii6lJ| 

Talpbavéseit szabott gyári árak, 

,Turul' cipőgyár R.-T 
- F Ő R A K T Á R : -

SZEGED 
Széchenyi-tér 16. szám 

[stra3ss57 

felvétetnek a >Dé! magyarországi 
nyomdájába, Korona-utca 15. ss. 

Sandberg Henrik, tsarcsay Károly, Frankó Andor 
Franki Antal, Gyuritza Lipót. 2196 
8SHuasBBBaBateHaHeaBBBmaBaasMwb<»a s a 
b Á villamos vasúti 1 
H B » Jegyeidre hirdetéseket felvess Ligeti I 
B Jenő és társai könyvnyomdája Szeged 3 
1 Korena-ntca 15. szárny Telefen 836- * 

•••BBBBBBBB3B»aSWBBBaBBBBBBBBB«a 

Legnagyobb választék férfi-
női- és gyermek-cipőkben. 

Heti gyártás 18.000 pár. 5 3 
Honi ipar. 3 1200 munkás 

2»ji 
Monarchia legnagyobb cipőgyára. 

KIVÁLÓ FfRIÜTlE-
rtlTŐ HÁÍISZER. 

S m %. A m s s h i k á i z t i i z c m b c B 
A legelőnyösebb kamat mellett nyújt kölcsönt arany, ezüstre, ruhanemüekre, érték-
ni <>T>tn«ni, •! • JLmm Air - r . — * 
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I MÓ e g y . 4ri h i rde tése 4 fillér, » cim-
o 6 , va lamint minden vastagabb betűből 
Medait MÓ duplán azáml tódik . Tiz ter-
•4Ó a p r é b l r d a t ó s n e k az á r a 4 0 fillér, 15 zzéiR 
M fillér, 20 Máig 80 fillér, minden további 
n ó 8 fillér. Apráh i rde téaek e . a k i s a dl] 
aMlege* lefizetése ellenében kői ü l te tnek . 

APRO HIRDETESEK 
A hi rde tés a la t t i l l ó kle Mám a lap ján meg-
t u d h a t ó a cim a k iadóhiva ta lban . LevélbeB 
tndakoaód&eokra p o n t o s a n vá l a s io lunk , ha 

válaszbélyeg mellékelve van . 
Apró h i rde téseke t p o a t a u t a l v á n j n y a l is leltek 
{eladni, a szelvényen a Möveg könnyen e l fér : 

Apró h i rde téseke t fölvess a k iadóhiva ta l 
U E S B l i K O B O H A - D T C A 1 8 . S Z Á J * . 

A Déimagy srarszág apráhir-
datésl-levelezfilapjai kaphatók 
10 szóig 40 fillér, 15 szóig 
80 fillér, 20 szóig 80 fillérért: 

Békéi hirl&pirodában, 
Klgyó-utc a. 

Mihályfy-iéle Kecske-
irafik, Iskola-utca. 

Nagy-tőzsde, Kárász-c, 
.Pefó'Ernő, Széchenyi-tér. 
Özvegy Karg Józsefné, 

8séchenyi-tér. 
Seameth Anrélia, Ká-

fász-ntca. 
Özvegy Halmos Jenóné, 

Bséohenyi-tér. 
Steiner Emma, Kele-

men-utca 5. 
Szabó Józsefné, Bástya-

atoa, Kass-vigadóval szem-
ben. 

Szántóné, Kelemen-ntca 
Oéderer N., Kossuth La-

(os-sugárut 1. 
Levelszekrenyeink a 
következő helyeken 
vannak elhelyezve: 

Bartos Lipót könyvke-
reskedő, Kárász-utca 

Özv. Kargné, Széchenyi-
tér. 

Seameth Awrélia, Ká-
rász-utca 

I f j . Árvay Sándor, Ká-
rász-utca 

Özv. Halmosné, Széche-
nyi-tér 

A z apróhirdetések dija l f « 
vélbélyegékben Is beküldhető 

A Jeligés leveleket c sak i s aa 
e l l enőrzés i aselvény fe lmuta-
t ó j á n a k a d j a ki a k iadóh iva ta l . 
Aje l igés leveleket , a j á n l a t o k a t 
• e fé l éke t pos t a u t j á n is el-
kfl ldj f ik bá rhová , h a a h i rde tő 
ebbeli k ívánságá t a h i rde tés 
f e l adása a lka lmáva l ki fe jes i és 
a megfe le lő p o s t a d i j a t e lőre 
fedezi . 

A k i a d ó h i v a t a l b a a kővet -
kező je l igékre é rkez tek levelek 

Bará tnő . 
V a s s 21 

Az igazol t c ímzet tek ké re tnek 
a leveleket á tvenni . 

Levelezés. 
Kellemes séták. Kívánt 
he lyre levél ment . Üdvözlet te l 
S . . . . r . 1-962 

Rakpart. Ár ta t l an t r é fám-
n a k szomorú á ldoza ta le t tem. 
Megha l lga tásom né lkü l egy 
to l lvonássa l t ö n k r e t e t t e régi 
bo ldogságomat . Nem egy a 
sok közül , b a n e m , esküszöm, 
egyet lenem. Á r t a t l a n s á g o m 
t u d a t á b a n r ideg levele tel jesen 
ös sze tö r t . Tegnap hiába ke-
r e s t e m . Adjon a lka lma t véde-
kezésemre . Milliószor csókol-
l ak . 1-634 

Bohém asszony. Levele 
van a fópos tán . 1-970 
Idősebb, jómódú urihö 'gy-
n e k megér tő , d i szkré t b a r á t j a 
l e n n e előkelő á l l ású fiatal ur i 
ember . Levelet „Másé is" jeli-
gé re a k iadóba ké r . 1-297 

M e l y i k bájos, k a r c s ú médi 
l enne állandó jó p a j t á s a gaz-
dag , igazán t i t o k t a r t ó , legény-
l a k á s s a l biró fess ur i fiának. 
Csak tényleg csinos leányká-
tó l vá r t a l á lká s levelet „Meg-
engede t t h a t á r o k " jeligére a 
k iadóh iva ta lba . 1-988 

M e l y s z é p , fiatri ur i leány 
levelezne fiatal u r i fiúval. Le-
veleket „Ta lá lkozunk" jeligére 
ké r a k iadóba . 1-830 

Szőke m a g a s n ő t havi 800 
koronáva l t á m o g a t n é k . Leve-
let „Fö ldb i r tokos" jeligére a 
k iadóba . 1-434 

Délutáni szó rakozás céljából 
oly hölgy i smere t ségé t kere-
sem, k l n e k a n y a g i t á m o g a t á s r a 
n ics szüksége . Levelet „Rövid 
az é le t" jel igére ké rek a kiadó-
h iva ta lba . 

Bájos, müvei t , f iatal asszony 
vagy leány b a r á t s á g á t kere-
sem. Levelet a Délmagyaror-
szág k iadóh iva ta lába kérem. 
„Kereskedő" jel igére. 1-406 

O l y hölgy i smere tségét kere-
sem, k i t nagyon szerényen 
t ámoga tnék . Levelet „Segít-
ség" jeligére a kiadóba. 2-553 

24 éves uritfuvnl mely úri-
nő i smerkednék meg 1 Há lás 
t an í t ványa lennék. Levelet a 
főpos t á r a „Taní tónőm" jelige 
a l a t t ké rek . 1-780 

Tlsztamultu, s ép t e rme tű 
'24 éves u r i l eánynak melyik 
úr iember bére lne hónapos szo-
b á t és lenne figyelmes b a r á t j a . 
Í r jon „Boldogság u t j a " jeli-
gére a k iadóba . 1-870 

Fiatalember jószivü úr-
hölgy b a r á t s á g á t kéri . Jel ige 
.Parancsolóm' a kiadóba. 1-345 

Boldogtalan csinos asz-
szonyka intel l igens fiatal ba-
r á t o t keres . Érdek mindké t 
részről k izárva. A ján l a toka t 
„Bará tnő" je l igére a kiadó-
h iva ta lba ; 1-498 

M e l y i k zsentr i ú r iember is-
merkedne szépnek mondo t t 
ur i leánynyal érdek né lkü l . 
Csak enyveshá tu fényképpel 
e l lá to t t levelek vé t e tnek figye-
lembe. Je l ige „Nem mindenki 
lehe t" a Délmagyarország kia-
dóhiva ta lába . 1-251 

Ne írja ki 
a kapujára, ha kiadó 
lakása van, meri sok 
fSlösleges zaklatást 
zudit magára s a la-
kóra. — Hirdessen a 

HÉ LM A G TAM OHSZÁG 
apróhirdetésének bér-
lét rovatában és min-
den alkalmatlanság 
nélkül kaphat kedve 
szerinti lakót. 

Abar On szellemes 
lenni? Akar a társaság-
ban tekintélyhez Jutni ? 
Akarja, hogy kellemes 
társalgónak tartsák? Ol-
vassa el a Társalgás 
Művészete (EUenálhatat-
lanság titka) cimü rend-
kívül érdekes könyvet! 
Megtudja ebből, mint 
viselkedjék, hogy férfit, 
nőt, alattvalót, fellebbva-
lót egyaránt meghódítson! 
A köny v korrekt út-
mutatója lesz az élet 
minden helyzetében, bálo-
kon, banketten, esküvőn, 
szinházban és mindenütt, 
ahol társaság van Jelen. 
Tartalomjegyzéket in-
gyen (diszkréten) küld 
Deák, Bndapest, Rákóczi-
nt 80. — 

Házasság. 
Szerencsés asszony 

lesz, aki menyasszonyi 
kelengyéjét Soós Lajosnál 
szerzi be, mivel nála 
készülnek a legjobb női-, 
férfi- és gyermek-fehér-
nemüek. Oroszlán-n. 14., 
Iskola-n. 11. 

Házasság 1 19 éves 
polgárleány 500.000, hu-
seonkét éves kisasszony 
160.000, huszonöt éves 
árvaleány 40.000 korona 
vagyonnal és még sok 
száz vagyonos hölgy óhajt 
férjhez menni. Komoly 
szándéka arak Írjanak e 
cimre: Davidovics Ferenc 
Bndapest, Erzsébet-körnt 
16. Telefon. — 

Oktatás. 
Fraaeiaiársalgási lecké-
ket a d n a r - kizárólag höl-
gyeknek — páris i ú r iasszony 
k ö n n y ű módszer . Cim a ki-
adóh iva ta lban . 

Angol nyelvoktatás!! 
D Angolai tanit per- g 
n fekt angol nyelv- g 
i tanár. — Cime a • 

| kiadóhivatalban. 1 j 
HBBBSaBBBBBHBBBa 

U j | venni vagy el-
a " adni akar vala-
mit, ha pénzre van 
szüksége, hirdessen a 
>DÉLMAGYAR0RSZÁG< 
apróhirdetési rovatá-
ban, hol biztos sikert 
ér el. — Kiadóhivatal: 
Szeged, Korona-n. 15. 

Alkalmazás. 
Intelligens fiuk nyomdász-
t anoncu l fe lvé te tnek a „Dél-
magya ro r szág" -nyomdába Ko-
r o n a - u t c a 15. 

Felsőruha varrónő ur i ház-
hoz ke res te t ik . Cim a kiadó-
h i v a t a l b a n . 

Tanulóleányok a z o n n a l i 
fizetéssel fe lvé te tnek a „Dél-
magya ro r szág" k iadóh iva ta lá -
b a n , Szeged, K o r o n a - u t c a 15. 
szám a l a t t . 

Bérlet. 
Négy szobás lakás a z o n n a l 
k iadó te l jesen k o m f o r t beren-
dezéssel . Ugyanot t egy 3 szo-
b á s november 1-ére. Bőveb-
be t Bokor J á n o s cégnél Valé-
r ia- tér . 2952 

Egy újonnan, uriasan bú-
torozott külön b e j á r a t ú szo-
ba , ké t u r részére , e se t l eg 
fü rdőszoba és z o n g o r a h a s z n á -
la t ta l k iadó. Cim a k iadóhi -
va t a lban . 

Névjegyek, üdvözlő-
kártyák és egyéb nyom-
tatványok a legszebb ki-
vitelben és legolosóbban 
kaphatók a Délmagyar-
ország könyvnyomdájában 

Különfélék. 
Szépség, fiatalság 

a Leinzinger-féle „Rózsa-
Créme" használatában 
rejlik. Árai kor. Kapható 
Leinzinger Gyula gyógy-
szertárában Szeged, Szé-
chenyi-tér. 10 

Csipke-
és szövetfüggönyök külö-
nös gonddal vegyileg tisz-
tittatnak olcsó árak mel-
lett és rövid idő alatt 
L U C Z A J Ó Z S E F 
kelmefestő és vegytisztitónáL 
Laudon-utoa 9., Valéria-
tér sarok. Telefon 994. 
Gizella-tér 3. sz., Balogh-
palota. Telefon 1055. 
Fióküzlet: Zenta, Főtér. Zenta és 
Vidéke Takarék házában. 2383 
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Üzletáthelyezés folytán leszállított árak. 

női- és leányfelöltő áru-

H 
m 
m 
M 
m 

házát Kelemen-utca 7. sz. 
a. (özv. Pollákné házába) 

W áthelyezte. € 
— —1 • — 


