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Szeged, 1912.
Érdekes alkotások.
A politikai heccektől fölidézett csapások lassan, de biztosan jönnek. A pénzkrizis
egy országot sem nyomorított meg anynyira, mint a miénket, sehol sem lóg anynyi gazdasági probléma megoldatlanul a
levegőben, mint nálunk. Az örökös obstrukcióknak volt az is köszönhető, hogy a
gazdasági kérdések közvéleménye szinte
közömbössé vált azokkal a kérdésekkel
szemben, amelyek ezelőtt szenvdélyesen
foglalkoztatták és amelyekkel az egyes
gazdasági ágak sorsa szinte össze volt nőve. A megbénitott parlamentektől nem várt
semmi jót, semmi cselekvést, reformot, segítséget az ipar és kereskedelem: pihentek
a testületek s velük együtt pihentek azok a
komoly ügyek, amelyeket a külföld példájára és a hazai igényeknek megfelelően rég
rendezni kellett volna.
Most, amikor a törvényhozás rövidebb, vagy hosszabb időköz után hozzáfoghat adósságainak letörlesztéséhez, ezek a
kérdések is fölelevenednek. Beöthy László
kereskedelmi miniszter a napokban tett nyilatkozatával maga idézte föl azok fontos és
sürgős voltát s vette föl munkaprogramjába azokat. Ez a program bizonyára élénk
viszhangra fog találni a kereskedelmi s ipa-

Egy lord.
Irta: Szini Gyula.
A „Fali Maü"-en, a londoni klubok utcáján előkelő külsejű, magas termetű ur lépkedett végig. Lassan, magába merülve járt és
annyira elmélyedt, liogy nem vett észre maga körül semmit. Még azt sem, hogy a walesi herceg fogata csaknem mellette surrant
el mérsékelt trappban. A herceg mosolyogva
jegyezte meg:
— Ilyen szórakozottnak még sohasem
láttáin lord Patrick-et. Beteg ez az ember?
A herceg nemsokára leszállt a háza
előtt, de még onnan is kíváncsian visszafordult a lord után.
Lord Patrick végre elérkezett a Baldwin
Club elé. Hirtelen kiegyenesítette derekát,
mosolyt erőltetett beretvált arcára és a klub
szolgáinak liajlongása között bement a vesztibiilbe, hol a saját mellszobra kissé megdöbbenve nézett rá.
Gyorsan benyitott az elnöki szobába, magára zárta az ajtót, belesüppedt az öblös karosszékbe és két kezébe temette homlokát.
í
Ezalatt a „nyomtatványok szobájában", I
amely a klub legfélreesőbb, legcsöndesebb he- j
lyisége volt, egy fiatalember
egyre-másra
dobta el a vékony, ideges orosz
cigarettá- !
kat. Két barátja volt mellette és azok tőlük
telhetőleg vigasztalták:
— Ne bolondozz, Kit. Tisztára fognak :
mosni.
— Hogy lehet annyira megijedni egy be- 1
csiiletbiróságtól!
Kit azonban sápadt és vigasztalan ma- 1
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ri körökben, ahol bizonyára azt is fölismerik, hogy ezúttal nem hangulatcsinálásnak,
hanem a küszöbön álló cselekvés sorrendjének lett elmondva a miniszteri program.
A megoldásra váró ügyek halmazában
van például a legfontosabb és legsürgősebb kérdés: az ipartörvény revíziója. Ezt
a revíziót már egy évtized óta sürgetik és
a koalíciós kormány négy esztendeig ütötte-verte a reklámdobot. Gruppirozta
a
semmittevést, hogy lázas tevékenységnek
lássék. Összegyűjtött statisztikát, külföldi
irodalmat és anyagot és el akarta hitetni,
hogy egy nagy, minden kérdést összefoglaló, minden bajt orvosló szerves reformra készül, olyanra, amilyenre még nem
volt példa a világ törvényhozásában.
Beöthy László nyomban szakított ezzel a
reklámrendszerrel. Nyomban belátta, hogy
igy csak reklámot lehet csinálni, de nem
törvényhozási munkát. Az ő gyakorlati érzékével, mely a közigazgatásban elevenedett ki, rögtön belátta, hogy itt nem akadémikus értékű kodifikációra, hanem gyakorlati kérdések megoldására van szükség.
Azért félrelökte a nagy előkészületeket és
hozzálátott a sürgős munkához egyenkint
és részletekben.
Elkészitette tehát az épitőipar gyakorlásáról szóló törvényt, amelynek hiányát
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Vasárnap, szeptember 29.
az építkezéseknél mutatkozó visszásságok
és a képesítés kérdésének rendezetlensége
miatt annyira éreztük. Készen van a vándoripar s házaló-kereskedésről szóló törvény is, amely eddig csak rendeletileg volt
szabályozva. Ezek a javaslatok már nyilvánosság elé kerültek és törvényhozási elintézésük küszöbön áll. Aztán következik
az ipari és kereskedelmi oktatás ügyének
törvényhozási rendezése. Maga az 1884.
évi XVII. t.-c. módosítása, vagyis az uj
ipartörvény, miután az iparjogi és munkásvédelmi kérdések külön-külön törvényben
lesznek rendezve, főkép a kisipar gyakorlásának és fejlesztésének, továbbá a kötelező ipári társulásnak kérdéseit fogja rendezni. Ugyancsak az iparjog körébe vág a
tisztességtelen verseny megakadályozásáról szóló törvényjavaslat is.
A szociális törvényhozás és főleg a
munkásvédelem terén már életbelépett a
nők éjjeli munkájának eltiltásáról szóló törvény. Készen van az ipari és kereskedelmi
magántisztviselők szolgálati
viszonyának
osztályozásáról és az üzleti záróra szabályozásáról szóló törvény. Ennek a reformnak ugy közgazdasági, mint jogvédelmi és szociális fontosságát nem kell külön
kiemelni.
De a nagyszabású szociális reformok

radt. Két gyertyaszál közt olyan volt, mint köszörülés következett. Mindez nagyon neegy halálraítélt. Hozzá még kopaszra is volt vetséges lett volna bármely más keretben.
nyírva.
De a falról lesárgult a klub alapító oklfevele egy régi király bullájával. Szigorú,
— Nagy igazságtalanság fog ma velem
történni — sóhajtott. — Ajánlom, hogy vo- parókás elnöki arcképek a tradíciók merevsénuljatok vissza, mert egy fél óra múlva nem gével intették utódjaikat, hogy ne legyenek
gyönge szivüek. Egy patinás ezüst serleg
fogtok velem kezet. Ez meg van már pecséódon
betűivel figyelmeztette őket: „Fiat justelve.
titia, pereat mundus".
— Akármi történik, Kit — mondta az
Az elnök fájdalmasan körülnézett a jeegyik barátja — neked meg kell őrizned a hilenlévők
arcán, aztán tenyerével félig eltadegvéredet. A legrosszabb esetben kimégy
Amerikába és ott még feleségül vehetsz egy karva a szemét halkan ejtette ki az előirt, régi szavakat:
dollárkisasszonyt a grófi címeddel.
— Mondatik, hogy egy becstelen ember
— Nem — riadt föl Kit — ennyire nem van köztünk. Álljon föl a vádaskodó és mondtudnak megalázni. Legföljebb a halálba ker- ja ezt még egyszer a szemünkbe.
gethetnek.
Fölállt egy vékony, satnya emberke,
A tanácskozó szobában a szolgák föl- előbb zsebkendővel megtörölte a száját, azgyújtották a villamos lámpákat. Négy ur ki- tán visító vércse hangon jelentette ki:
fogástalan frakkban bevonult a kissé komor, .
— Vádolom lord Longford Christophert,
iinnepies helyiségbe, melyet a bőrbutorok még ' hogy becstelen ember és nem közénk való.
ridegebbé tettek. Csak feszület és birói paró- Bizonyítékaimat már előterjesztettem. ítéljeka kellett volna még, hogy a gyülekezet va- nek az urak.
lami vértörvényszékhez hasonlítson telje— Elmehet — mondta az elnök és a kis,
sen.
vézna, vádaskodó márki ünnepiesen meghajA szolgák becsukták a bélelt ajtót, a totta magát, aztán becsukódott mögötte a
mely egyetlen hangot sem engedett át. Nem- neszfogó ajtó.
sokára kinyílt egy másik kis tapétás ajtó, a j'
A vértörvényszék magára maradt. Lord
melyen át belépett lord Patrick, egyenesen • Patrick ujjai idegesen játszottak a csengő
az elnöki szobából. Egy pillanatig feszes, kí- nyelével. Sóhajtott és ezt mondta:
— Kit el van veszve. Váltót hamisított.
nos csönd lett.
Ránézett az emberekre. Ezek nyugodtan
— Üdvözlöm az urakat — mondta az
ültek ott.
elnök röviden.
— Mikor? — kérdezte Fojambe márki
A négy klub-ember, aki az imént még
egykedvűen.
tréfálkozott és vitatkozott, egyszerre szertar— Három évvel ezelőtt. Tayluor márki
tásos lett. Néma, kimért kézfogások, ceremóniás leülés, zavart hallgatás, ideges torok- nevét hamisította egy váltóra.
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sora ezzel még korántsincs lezárva. Törvényjavaslat készül a nők, gyermekek és
fiatalkorú munkások védelméről, a vasárna
pi munkaszünet ujabb szabályozásáról és
ipari és kereskedelmi választott bíróságok
alakításáról. Ezek a tervezetek már a végső szövegezés stádiumában vannak.
Foglalkozik a miniszter még két fontos szociális reformtörvénnyel. Az egyik
az ipari mérgezések meggátlásáról intézkedik. A másik az ipari segédek, tanulók és
gyári munkások munkásviszonyát kiváltja
szabályozni és kiterjed a kollektív szerződésekre és a sztrájkokra és kizárásokra.
A munkásbiztositás terén elsősorban
a munkások betegség és balesetbiztosításáról szóló 1907-iki törvényt kell sürgősen
módositani, hogy a létező bajok és visszásságok megszűnjenek. Ám a kereskedelmi
miniszter sokkal messzebb akar menni
a
szociális reformok terén. M á r megindította a munkálatokat az ipari és kereskedelmi
tisztviselők kötelező nyugdíjbiztosításáról
és programba vette a munkások aggság és
rokkantság ellen való biztositását is.
Kétségtelen, hogy ennek a programnak végrehajtásához idő kell. De az alkotások útban vannak s az ország gazdasági
osztályainak értelmisége a m a g a fölujhodó
érdeklődésével, eleven mozgalmaival fogja segiteni a minszter reform-munkálatait.
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A közigazgatási-szezón
kezdetén.
— A szeptemberi közgyűlés előtt. —

(Saját tudósítónktól.)
A szeptemberi közgyűléssel kezdődik meg az igazi közigazgatási szezon, amelynek folyamán a nagy és
fontos városi érdekeket szolgáló ügyek elintézésre kerülnek. Júliusban és augusztusban
nem volt közgyűlés; ugy a városatyák, mint
a tisztviselők kipihenték magukat és igy annál nagyobb erővel kezdhetnek most a munkához, amikor a .város fejlődésére erősen kiható kérdések várnak megoldásra.
Hétfőn délután négy órakor kezdődik a
szeptemberi közgyűlés, amely valószínűleg
több napig ei fog tartani. A közgyűlés tárgysorozatát a nagyszabású alkotások és városrendezési ügyeken kivül, indítványok, interpellációk és segélyezések képezik. A város
tanácsa tegnap és ma ülést tartott, amelyen
előkészítette a közgyűlés elé kerülő ügyeket.

Lukács László Bécsben. Budapesti tudósítónk telefonálja, hogy Lukács
miniszterelnök a vasránapi napon Bécsbe utazik és
megjelenik őfelsége előtt. Ennek a kihallgatásnak különös jelentősége nincs, inkább azzal van összefüggésben, hogy ekkor teszik
le az esküt a kitüntetett magyar államférfiak,
köztük a Ház két alelnöke is.

A KŐTELEZŐ VÍZÓRA.
Egyik legfontosabb tárgya lesz a szeptemberi közgyűlésnek a kötelező vizóra fölállítása. Nyáron át ugyanis általános a panasz a vízhiány miatt. Mihelyt a meleg megkezdődik, az emeleten lakó fogyasztók nem
képesek vizet kapni. Ennek oka, a mérnökségnek a véleménye szerint, a vízpazarlás volt.
Más módot ennek megszüntetésére nem lehetett találni, mint a vízórák beállításának
kötelező kimondását. Legutóbb a műszaki bizottság foglalkozott ezzel az ügygyei, de már
előzőleg is hangos vita tárgyát képezte, hogy
minden házba egy vízórát állitsanak-e,
vagy pedig minden lakásba külön egyet.
A műszaki bizottság arra az álláspontra helyezkedett, hogy teljes garanciát nyújt
a vízpazarlás megszüntetésére az is, ha minden házban egy vizőrát állítanak föl. Az elfogyasztott viz mennyiségére azután a házi-

— És ez bizonyos? kérdezte lord Carvagh.
— Itt a váltó — felelte az elnök és a rettenetes papir kézről-kézre vándorolt.
— Kit nem tagadja? — szólt Davey gróf.
— Nem — felelte lord Patrick.
Csönd támadt, mert mindenki elgondolkodott. És ez a csönd halálosan
dermedt
volt. Egy ember becsülete megszűnt. Talán
vele az élete is.
Lord Patrick fölállt és igy szóit.
— Talán kihirdethetem az itéietet?
Ebben a pillanatban kicsapódott az ajtó
és belépett egy nő. Nagy, izgatott lépésekkel
egyenesen az elnök felé ment.
— Ki ez az asszony? — kiáltott lord Patrick — ki engedte be? . . . John! Julin!
Az inas rémült arccal jelent meg az ajtóban. Az elnök intett neki, hogy zárja be az
ajtót.
— Mivel szolgálhatok, asszonyom? —
kérdezte Lord Patrick udvariasan. — Tessék Helyet foglalni.
Az asszony sürün le volt fátvoiozva. Ott
álit az elnökkel szemben és me: nem moccont. A töretlen csöndben hallat,
't, liogy
el-elíuló lélekzetét keresi.
— Csillapodjék, asszonyon; t
mondja
meg, iiogy miért jött ide? — szók hozzá nyugodtan az elnök.
A lady hátravetette szürke uti fátyolát és
az elnökre szegezte a tekintetét. Lord Patrick
megingott, elsápadt és leült. A lady körüljáratta a szemét és ahogy ránézett egy-egy
emberre, csak tágrameredt szemet, nyitva
felejtett szájat látott. Mindenki ámulattal ismerte föl lady Patrick-et, az elnök feleségét.
— Mit keres itt? — kérdezte halkan a
lord, amint visszanyerte a hidegvérét.
— Igazságot akarok — felelte a lady
hangosan.

A lord kesernyésen elrántotta a szája
szélét:
— Még nem hoztunk határozatot. A tanácskozást nem lehet zavarni. Kérem, távozzék.
A lady ismét körülnézett.
— Hát nincs önök közt egy ember sem,
aki ki merné kiáltani az igazságot?
Az emberek lesütötték a szemüket és
nem feleltek semmit.
— Lord Carvagh — szólt az egyikhez
az asszony. — Tegnap önnél voltam és megígérte, hogy meg fogja mondani az igazat.
A lordnak a szempillája sem rebbent.
— Davey gróf? — fordult tovább az aszszony.
Davey a cipőjét nézte.
— Foljambe márki?
A márki kinézett az ablakon.
— Hát ha senki sem mondja meg —
riadt föl az asszony — megmondom én.
Erősen a férje szeme közé nézett:
— A váltót én hamisítottam. Én irtam
rá Taylöur nevét.
Az elnök, mint egy múmia iilt a helyéhez
láncolva. A szeme kifejezéstelen, üres tekintetű volt.
A lady kíméletlenül folytatta:
— Most már mindegy. Végre kimondhatom az igazságot! A váltót én hamisítottam, mert . . . kellett . . . titkolnom kellett . . . előtted!
Lord Patricknak a fiile lázasan csengett.
Rettenetes fölindulását csak az ajkának piciny kis rángása árulta el. Szerette volna elnémítani, elsiilyeszteni a feleségét, de érezte,
hogy az asszony őrjöngésével szemben teljesen tehetetlen. Nem tudta, hogy mit fog
még mondani a felesége, de jobban félt tőle,
mint a haláltól. És dermedten nézett elébe.
— De én megfizettem Taylournak a
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gazda köteles az évi vízdíjat a városnak fizetni, miután a lakosoktól beszedte. Igy nagyon egyszerűen elejét lehet venni a vízpazarlásnak, mert a házigazda ügyelhet föl arra, hogy fölöslegesen vizet senki se fogyaszszon.
A műszaki bizottság javaslata városszerte nagy elégedetlenséget keltett különösen a
lakosság körében. A tanács is hasonló javaslattal terjeszti az ügyet a közgyűlés elé, a
mely valószínűleg nem fogja ilyen formában
a javaslatot elfogadni. Mert ha eképen akarják biztosítani a vízpazarlás megakadályozását, akkor ennek csak is a lakó adja meg
az árát. A háziúr ugyanis annyi vizdijat számithat föl, amennyi neki jól esik. Természetesen többet nem számithat föl, mint amenynyit a háznak egész évi vízfogyasztása kitesz, de ha történetesen ugyanabban a házban lakik a háziúr sógora, fia, unokaöcscse
s még egy két közeli rokona különböző lakásokban, akkor ezeknek is a vízfogyasztását
valószínűleg az a lakó fogja megfizetni, aki
| nincs rokonságban a háziurral. Épen ezért nagyon megfontolandó a vízórákról hozandó
közgyűlési határozat.
A mérnökség azzal indokolja álláspontját, hogy ilyesmi nem eshetik meg, mert a
háziurak kötelesek lesznek egy összegért kiadni a lakást, amelyben már a vizdij is benfoglaltatik.
AZ ESZMÉNYI NIVÓ.
A GÁZGYÁR MEGVILÁGÍTÁSA.
Az eszményi nivó végleges rendezése
is a szeptemberi közgyűlést foglalkoztatja.
Mint mai lapunkban már megírtuk,
Farkos
Árpád városi osztálymérnök erre vonatkozó
javaslatát pártolólag terjeszti a tanács a
közgyűlés elé. Az eszményi nivó óriási pénz
megtakarítást jelent a városnak, de a háztulajdonosoknak is előnyére szolgál. Mig a
régi szabályzat szerint 8.12 méterre töltötték fel az utcákat és ennek folytán a földszintes házak teljesen elvesztették
értéküket,
az emeletes házakból pedig földszintes házak
lettek, az uj szabályrendelet szerint 1 méter
és 17 centiméterrel alacsonyabb lesz a nivó.
Ez által a város semmikép sem lesz jobban
pénzt. Tanúm rá Carvagh, aki kölcsön adta.
Nem igaz?
Carvagh összeharapta az ajkát és nem
felelt. A lady ránézett, mint az ölyv a kis
madárra és lecsapott rá:
— Mert Carvagh a szeretőm volt.
Az elnök kővé meredten nézett maga
elé, mintha nem hallana semmit. A lady folytatta:
— Mikor aztán Carvaghnak vissza kellett fizetnem a kölcsönt, Daveyhez fordultam és Davey megfizette. Nem igaz?
Davey belesüppedt a karosszékbe és csak
a kopasz homloka látszott. Az asszony vércsevijjogással csapott le rá:
— Mert Davey is a szeretőm voÉ.
Az elnök válla észre nem vehetően megrándult.
— És amikor Devay is visszakövetelte a
pénzét — sóhajtott a lady — akkor Foljambe segített ki, mert Foljambe is a szeretöm
lett . . . Most mindnyájan szépen ültök itt.
Egyikőtök sem meri megmondani a teljes
igazságot, mert mind ludasok vagytok. Pedig elnök ur, a teljes igazság csak most következik.
Lord Patrick feje mélyen a mellére konyult alá, mint egy halott emberé. A felesége
folytatta:
— És ennyi lelki burca, megalázás után
Tayiour még mindig a hamis váltóval fenyegetett, mert ki akarta csikarni a szerelmemet. De én nem adtam oda neki, mert nem
az vagyok, ami voltam. Szerelmes vagyok.
És ti jól tudjátok mind, hogy kit szeretek.
Tayiour is tudja. És épp ezért fenyegetett
meg a váltóval, liogy börtönbe juttat engem,
ha nem hallgatom meg . . . És erre Kit magára vállalta az én bűnömet, mert szeret engem. Értitek? Szeret!
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kitéve az árviz veszélyének, mint eddig volt
és legfeljebb esztétikai szempontból emelhetnek kifogást az eszményi nivó leszállítása
ellen. Milliókat azonban nem lehet esztétikára áldozni.
A gázgyár megváltásáról is megemlékeztünk már. Szmollény
Nándor indítványára tárgyalások folytak a gázgyár igazgatóságával, de ezek eredményre nem vezettek.
Hejyes tehát az a javaslat, amellyel ezt az
iigjy.et a tanács a közgyűlés elé terjeszti. A
város javára egyelőre nem lehet a gázgyár
megváltásával jó üzletet csinálni, ki kell várni
tehát azt az időpontot, amikor a gyár igazgatósága engedékenyebb lesz.
A FOGADALMI TEMPLOM.
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vásárol telkeket, hanem fölhatalmazást kér a
közgyűléstől, hogy ujabb alkudozásokba bocsájtkozhasson a tulajdonosokkal. Ha a tárgyalások eredményre vezetnek, vagyis reális értékben megvásárolhatók lesznek a telkek, akkor a tanács a kisajátítási kérelemmel fordul a belügyminiszterhez.
A RIKKANCS-ÜGY.
Szintén a szeptemberi közgyűlés elé kerül. Mai ülésén foglalkozott a tanács Kószó
István dr indítványával, amelyben az áll:
mondja ki a közgyűlés, hogy sajtótermékeknek házaló vagy utcai terjesztése tárgyában
kiadott körrendelet végrehajtását, miután az
az 1848. évi XVIII. t.-cikk sajtószabadságot
biztositó intézkedéseivel ellenkezik, megtagadja s erről a belügyminisztériumot értesiti.
Hát ez nem egészen igy áll. A közgyűlés
nem tagadhat meg olyan körrendelet végrehajtását, amely körrendeletet nem is hozza
intéztek és amelynek végrehajtása, nem az ő
hatáskörébe tartozik. Somogyi
Szilveszter dr
főkapitánynak kell azt végrehajtani és ő nem
tagadhatja meg azt, amikor a belügyminiszter törvény erejével kötelezi erre.
A tanács nem foglalt ilyen nyíltan állást
ebben a dologban, hanem azzal a javaslattal
terjeszti az indítványt a közgyűlés elé, hogy
adják ki a jogügyi bizottságnak javaslattétel
végett.

A fogadalmi templom ügye már hosszú
évtizedek óta foglalkoztatja a város közigazgatási fórumait. És oly nehezen sikerül, —
ezt meg kell állapitanunk minden szégyenérzet nélkül, — a fogadalom beváltása, hogy
Szeged városa ezentúl bizonyára óvatosabb
lesz és csak azt fogja megfogadni, hogy fogadalmat többé nem tesz. Különben ennek a
régóta húzódó templom-ügynek is a szeptemberi közgyűlés van hivatva döntő fordulatot adni.
A templom helye már megvan állapitva.
A mostani, belvárosi Szent-Demeter templom helyére építik. Csakhogy a munkálatok
megkezdése előtt egy másik fontos ügy is
elintézésre vár: a telkek kisajátítása.
Az
A CSONTGYAR ÉS
ilyesmi soha nem történhetik egy kis telek
A BANK-PALOTA.
spekuláció
nélkül. Sőt ez már megelőzte a
telek kisajátítási határozatot. Az Ipar-, RéPollák
Zsigmond temesvári lakos csontvay-, Sziv- és Somogyi-utcában előre ösz- gyárat szeretne Szegeden létesíteni. Azzal a
szevásárolták „jó értesült" emberek a telke- kérelemmel fordult a városi tanácshoz, hogy
ket, most pedig négyszögölenként
200 koro- a gyár céljaira két hold földet adjon mérséndért nem birja megvásárolni
a város.
kelt áron, a belvárosi református temető közHasztalan itt minden érv. Egy templom vetlen közelében. A tanács ma foglalkozott
nem fogja emelni a telek értékét, mivel sem a kérelemmel, amelyet azonban nem talált
a gazdasági, sem az ipari forgalmat nem teljesíthetőnek. A főorvos véleménye szerint
mozditja elő. Azok az emberek, akik vasár- ! a csont- és enyvgyárak az egészségre nézve
naponkint elmennek a fogadalmi templomba, ártalmas bűzt terjesztenek, a temető felé penem fognak igyekezni a templom közelébe dig állandóan nagy a forgalom. Tudomására
menni lakni, mivel semmi érdekeltség oda hozzák a kérelmezőnek, hogy más telket vánem fűzi őket. A tanács egyelőre tehát nem ' lasszon, amely kijebb esik a várostól és ak-

kor kedvező javaslattal terjesztik kérelmét
a közgyűlés elé.
A Szegedi Gazdasági- és Iparbank tudvalevőleg a Feketesas-utcában
épülőfélben
lévő palotáját megvételre ajánlotta a városnak. Az ajánlatot már letárgyalta a pénzügyibizottság. mindazonáltal mielőtt az ügy a közgyűlés elé kerülne, a tanács is foglalkozott
ma vele. Mivel a bank a palotára időközben
önkéntes érverést hirdetett, megvárják az
árverésnek eredményét és az árverésen nem
kelne el a palota, akkor a pénzügyi bizottság
indítványával terjesztenék az ügyet a közgyűlés elé.
Számos fontos városi dolog kerül még
a hétfőn kezdődő közgyűlés elé.
**•

• - . . • : •

•

Hulljon le a lepel.
— II. Rákóczi Ferenc szobra Szegeden. —
II. Rákóczi Ferenc páncélos díszben
ül a paripán. Büszkén fölvetett födetlen
fejéről vállára omlonak hajfürtjei. A bronzparipa méltóságteljesen
lépdel,
mintha
érezné, hogy fejedelmi gazda ül a nyeregben.
Ez a kép tárul holnap, vasárnap délelőtt Szeged közönsége elé, ha városunk
legújabb szobráról lehull a lepel.
A szegedi régi piacon táborozott egykor seregével Rákóczi és itt fogja hirdetni
dicsőségét a márványtalpazaton álló élethű bronzszobor.
Vasárnap ünnepnapja lesz Szegednek.
Már ma, szombaton este megélénkült az utca. Fáklyás zene és szinházi díszelőadás
hirdette a holnapi nap jelentőségét.
Az ünnepi előkészületekről a következő tudósításunk számol be:
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SZEREPLÉSE.
Köhögnie kellett, ugy elfojtotta a hangját az indulat. Rekedten folytatta.:
— De ti ezt mind tudjátok! És hagyjátok, hogy ez az öreg gyermek itt üljön az
elnöki székben és szörnyű vakságában pálcát
törjön egy ember becsülete és élete fölött
A levegő sem rebbent, oly csönd volt. Az
elnöki zsölyében nem is ember, hanem valami emberi roncs ült összeomolva. A többi
három még egymás szemébe sem mert
nézni.
A roncs végre összerázkódott, mintha
az, élet visszaköltözött volna belé, kinyujtózott, fölállt és egyszerre kiegyenesedett, aztán tiszta, nyugodt hangon szólt:
— Uraim . . .
Az emberek önkénytelenül is fölálltak.
: — . . . Bocsássák meg, hogy gyönge vagyok és a csapás kissé összetört engem. Végtelenül fáj a lelkemnek, hogy hü és tiszta hitvesemet ebben a zavart lelki állapotban kell
váratlanul viszontlátnom. Kusza beszéde, za- j
varos előadása talán meggyőzték az urakat !
is,, hogy feleségem kijelentései nem beszá- j
mithatók. Ha igazak volnának, akkor a földön !
meg kellene rendülnie minden hitnek, minden j
barátságnak, minden igazságnak.
Sasszemével végigfutott a három embe- !
reji és vájkált a lelkükben.
— A szegény asszony — folytatta lord
Pqtrick — rémképeiben saját magát vádolja
és meggyanúsít mindenkit, akit ebben a klubban tisztelet, becsület környez és akik a klub J
vezető emberei, diszei. Eszelős kijelentéseivel
annyira fölháboritotta nyugalmunkat, hogy
ilyen körülmények között nem tanácskozhatunk és nem Ítélhetünk egy .ember becsületéről . . . A tanácskozást bizonytalan időre föl
függesztem.
Meghajtotta magát és megmaradt erejével még bevánszorgott az elnöki szobába.

Magára zárta az ajtót, egy székbe roskadt
és sirt. És amint a könnyei elapadtak és megvigasztalták . . . két levelet irt. Az egyiket
a becsületbíróság tagjaihoz:
Uraim! Tudomásukra hozom, hogy mindenféle elnöki tisztségről és klubbeli jogomról lemondok, mert érdemetlen vagyok rájuk. Taylour márki nevét én hamisítottam egy
váltóra. A bűnös én vagyok. Aki jó barátom
volt, talán halálom után is talál majd mentséget számomra.
Lord
Patrick.

Napok óta sokat vitatkoztak azon Szegeden, hogy II. Rákóczi Ferencet füzi-e valamely történelmi vonatkozás a városhoz. Sokan nem akarták és nem tudták megérteni,
hogy miért kellett itt szobrot emelni Rákóczinak.

A másik levélben ezt irta nejének:

A fejedelem az 1703-ik esztendőben, julius 20-án érkezett seregével Szeged alá.
Szeged akkor a rácok főfészke volt. Rákóczi
serege első rohamra bevette a várost. A szegedi táborozás alatt történt, hogy Rákóczi
egyik zászlótartója megszökött. Nagy baj
volt Rákóczira nézve, hogy ugyanazon napon, amelyen Szegedet megszállotta, súlyosan megbetegedett. A fejedelem ezeket irta
akkor: „Igaz ugyan, hogy a háború kezdete
óta másféle (ágyam) nem is volt, minthogy
mindig ruhástól aludtam. Azonban betegségem nagyon kinozott, folyton égő szomjuságom ovit s azt csak a Tisza vizével olthattam, amely annyira tele volt halakkal, hogy
szinte alig lehetett meriteni abból anélkül,
hogy ilyeket ne fogjon az ember."

„Drága Polly!
Az ön Kitje meg van mentve. Meggyőződtem ártatlanságáról és föl kellett őt mentenem a váltóhamisítás hazug vádja alól. Angol ember nem vállalja, hogy ártatlan embert
elitéljen. Mi volna még hátra? Hogy egy szerencsétlen, tévelygő nőt börtönbe juttassak?
Es azonfelül még négy hazug, hitvány fráter
miatt szégyenemben örökre elhagyjam Angliát, ahol születtem, ahol nevelkedtem és
ahol tudatlanságban, becsületességben megszürkültem? Elhagyjam Londont, amelynek
minden köve kedves előttem?, ahol szerelmes
voltam és csalódtam? ahol megismertem az
életet, a nőket? Fáradt, törődött öreg ember vagyok. Én már semmit sem várhatok az
élettől. Elhatároztam, hogy föláldozom magam. Ez a legokosabb, amit tehetek. Amint
ezt a levelet megirtam, még egyszer elsétálok a Hyde Parkba. Megnézem a „Ring"-et,
ahol annyi asszonynak udvaroltam anélkül,
hogy valaha egy asszonynak is a lelkébe láttam volna. Végig megyek majd a Rotten
Row-n, hol annyit lovagoltam és kocsiztam
életemben. Megnézem utoljára a „Marble
Arch"-ot. Aztán a soffőrt hazaküldöm. Jó
éjt!"

A vitatkozóknak nem volt igazuk, mert
II. Rákóczi Ferenc egyizben sokáig táborozott Szeged városában és sok ügyes-bajos
dolgát intézte el innen.

A fedelmet itteni táborozása alkalmával
Tökölyi követségén kivül még a francia, lengyel, t ök s bajor követek is megtisztelték
látoga
kkal.
Ugy... ez időben két levelet kapott; egyiket Bercsényitől, a másikat a kalocsai érsektől, aki az értekezletet megújítani kívánta,
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amelyen Leopold császárnak előterjesztvényei lettek volna tárgyalandók.
Augusztus 12-én még Szegeden volt a
fejedelem, mert innét bocsátotta
ki a föntebbi
napról kelt ama nevezetes
körlevelét,
amely lyel minden hitfelekezetüeknek
szabad
vallásgyakorlatot
enged. De már másnap kimozditá onnét táborát, amely alkalommal a szegedi
magyar lakosságot maga mellé fölszedvén,
a fegyverfoghatókat táborában alkalmazta, a
többit pedig az alsóvárosi szent Ferenc-rendü szerzetesekkel egyetemben Kecskemétre
szállíttatta át.

RÁKÓCZI

SZOBRA.

Ifjabb Vastagh
György egyik legsikerültebbnek mondott alkotása a szegedi Rákócziszobor. A páncélos diszbe öltözött
daliás
alak, amelyről férfias erő sugárzik, könnyed
lóratermettséggel, fesztelen, de imponáló tartásban ül a paripán, hajadon fővel, vállra omló fürtökkel, fölvetett, nyilt tekintettel, egyik
kezében buzogányt tartva, mintha a fejedelmi
hadvezér szemben állna a szabadságért harcoló seregével. A talapzat egyszerű, dísztelen s két oldalán a fejedelem szavaiból vett
idézetek ékesítik csupán. Az egyik oldalra
jelmondatát vésték:

„Pro

1912. augusztus 29.
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Deo, Patria
AZ

et

Libertate".

ÜNNEPSÉG

PROGRAMJA.

Vasárnap reggel kilenc órakor a Rákóczi-egyesület diszzászlójának fölszentelése
lesz a rókusi templomban, amelyen a vendégek és a szoborbizottság is testületileg vesznek részt. Innen a Kossuth Lajos-sugáruton
át fölvonulás a Széchenyi-térre, ahol a vendégek, a szoborbizottság, a küldöttségek és
a törvényhatósági bizottsági tagok a korzón,
a szoborral szemben foglalnak helyet, mig a
daloskörök, iskolai énekesek a Zsótér-ház és
szobor közti utcarészen. A nem énekes tanulók a Csekonics-utca vonalába eső aszfaltos
útvonalon helyezkednek el.
A leleplezési ünnepély sorendje a következő:
1. a tanulóifjúság és a daloskörök a Himnusz-t éneklik.
2. Jedlicska
Béla dr szoborbizottsági elnök megnyitó beszéde.
3. Lázár György dr polgármester ünnepi
beszéde, amely alatt a lepel lehull a szoborról.
4. Az öt egyesitett daloskör a
Rákóczi
trombitája
cimü dalt énekli.
5. A koszorúk elhelyezése.
6. A tanulóifjúság és daloskörök a Szózatot éneklik.
Déli 1 órakor a Kass-vigadóban közös
ebéd.
Esti 8 órakor a Tisza-szálló összes termeiben Rákóczi-bál. (Belépődij 2 korona, csálé djegy 3 személyre 5 korona.)

A
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FELSZENTLÉSE.
A szegedi Rákóczi-egyesület, vasárnap
délelőtt kilenc órakor szentelteti fel gyönyörű
Rákóczi disz-zászlóját. A fölszentelési ünnepélven Szeged egész közönsége résztvesz.
Az ünnepélyen megjelennek az összes népkörök disz-zászlójuk alatt. Mise alatt ifj. Vastagh György
szobrász
művész,
aki a Rákóczi
szobrot készítette, énekelni
fog régi
Rákóczi
egyházi
dalokat.
A zászló fölszentelése után

az egész ünneplő közönség együttesen fog a
Rákóczi-szobor leleplezéséhez zenekar mellett fölvonulni. A Rákóczi-szoborra a Rákóczi-egyesület nevében Lantos Béla elnök helyezi le a koszorút rövid beszéd kíséretében.
A Rákóczi-egyesület este kilenc órakor a Tisza-szálló nagytermében Rákóczi-bálat
rendez, amely nagyszabásúnak és fényesnek
ígérkezik.
Megemlítjük végül, hogy szombaton este
félnyolc órakor a Rákóczi-egyesület zenével
egybekötött lampionos menetet rendezett és
a zászlóanyáknak szerenádot adott. A menet
szépen sikerült. A szinház esti díszelőadása
után ismerkedési est volt a Kass-vigadóban.
Igen sokan érkeztek meg már a mai napon is.
Szeged város utcáin, még a külvárosban
is, rendkivül sok házat fellobogóztak.
Szeged ünnepe lesz ez a vasárnap!

Kissé meghámozom
az intézményeiket.
Pár is, augusztus.
II. Kerülgetem a Louvre-i, mint macska
a forrókását. Körüljárom az egészet s csak
aztán veszem magamat belé. Az neim szó: patina,' ami átifogja ezt a rengeteg épületet. A
kapuknál, zászlóbokréták alatt a pirosnadrágos gyermekkatonák. — Ugy szeretném meg
simogatni a Louvre falát! De visz a kíváncsiság, mi van belül.
Az első, amibe beleakadtam, Nero bronzszobra!
De igy kikulturázódni. A kopierozók tömegében, láttam egy tisztes ősz asszonyt, a
mint létrán föstötte Van Dyck „La vierge
aux donatenrs'üét. Finom fejű nő. ö maya,
érdemes a lefestésre. A Louvre képtárában
csak csapatostul járnak az emberek — szinte én járok csak egyedül: de velem vannak
„ a keztyüs ember" (Tízian), Giergione „Gitárosba Messina „Condottiere"-je, Raphael
„fiatal embere"-e, Bonington (27 éves korában meghalt mondja a felírás) „Vén gouvernarite"-je, Raeburn „Invalidus tengerésze",
Halbein „Érasmus"-a, Rembrandt „St. iMat>hieni-ja, Fraus Hals „Descartes"-ja, akikkel beszélgetek.
A Louvre a második otthonom. Az első
az — utca. Most a szobrok közt jártam. Apol
Ion fehér márvány fejét le is rajzoltam. A
legfinomabb férfifej, amit ellehet képzelni.
És l á t t a m a melosi

Venust!

Külön márvány csarnok. Ugy ülnek körülte a különböző nemzetbeliek, mintha
imádkoznának hozzá. Egy vastag ur, fénylő
szemekkel egészen belevörösödött az imádatba. Még izzadt is. — Nézem ezt a gyönyörű
asszonyt. Ilyen vonalakat még nem faragtak. Nézem a torsokarját s nincs annyi fantáziám, hogy elhelyezzem valahogy. Minden elképzelés rossz. Csak ő tudná mégegyszer jó helyre tenni, ö, a nagyszerű görög
művész, aki legistenibb, legmelegebb szerelmi időszakában tereimtette meg őt. Ugy
mondják, Praxiteles.
Ezekben a pahaPaók sarkophagjában,
mindenütt egy odaadó nőcske van vésve,
meztelenül, a legfinomabb ókori munkával.
J ó helyet kerestek ki pharao barátaink, még
mint — múmia is.
Ilyenkor hétfőn, amikor esik az eső, mit
csinál az ember mást, mint autózik, persze
az autóbuson — olyan olcsó. Harminc omesből kifutja a versaillesi kapuig és vissza a
Bourseéig. Be is mentem ebbe a világ legnagyobb pénzvárosába. Ép ugy kiabálnak,
mint a pesti börzén a vastag zsidó urak.
Ezeknek itt a tárcájuk vastag ugylátszik.
Borzasztóul tetszett nekik, hogy leirom
a dolgukat, egyszerre husz is kérdezte, hogy
mit. Megtudták, hogy magyarul. Már vic-

celtek is, mintha én is börze volnék. Aztán
otthagytam őket.
Maga a palota, egy görög templom —
kívülről. Belül biztos, liogy van holmi szemét. Lám: szemétdombon nő az arany. Nagy
értékek lehetnek szóban. Csupa öreg ós kopasz ur. Valami veszettül lelkesednek mégis.
Az a foglalkozásuk, liogy ordítozzanak.
A Madelainban délelőtti misét hallgattam. Vagy huszonötén voltak mindössze a —
hivők. Majd csupa asszony. Ugy hatott ráta
ez a görög templom, mintha valahogy máa
Istent imádnának henne, mint eredetileg
szánva volt. Belül is egészen világos. S nehéz volt harmóniába hoznom a nyilt korynthi oszlopokat a tövükben meghúzódó ájtatos
szentekkel, Mária Magdolnával. Talán ide ia
Bonrse-t kellene csinálni inkább — Párisban.
Tűz volt a Monte-Parnasse-on az éjjel.
Fölvonult a Chartier-Latin egész kedves népe. Cocotteok, apache-ok, festők, négerek,
mindenféle népség. A „Denfert Rocherau-n
remekül festett Bartholomé óriás ércoroszlánja, amint körülfeketéllette a tömeg. A
tűznek fénye mellett olvastam a felirást:
„Dófense la Nntion" — mondani látszott valamit!
A

Notredame

és a vásárcsarnok.

Hogy

kerülnek ezek egybe? Az olcsó veszekedés
és nagyszerű nyugalom. Mindkettőnek a falába egyformán bele van vésve a „Liberté
Égalité, Fraternité." Itt ,minden ezé. Még
ezt a nyolcszáz esztendős műremeket is a
hatalmába vette. Nem is templomosoknak
való hely ez, lianem művészeknek. Ugy állok előtte, mint egy meleg asszony legrejtelmesebb ruhadarabja előtt. Finom és csipkés.
Ezekből a finom kövekből összerótt ruha,
vájjon milyen testet takarhat. Olyan sejtelmeset, izgalmasat, mint a ragyogó asszonyi'
test. — Bemegyek a méhébe, hogy rájussak
egyre s másra.
Mint egy volvoxgolyó, ugy lientergőzöm
benne. És melegség van itt belül . . . Ezek
a finom kövek guritják a golyót tova. ÉS
fürösztik, gyöngéden, simogatva. Egy pillanatra megállok; valahol ,az üvegfestések
csodás homályában, egy kis francia fényképező masinával kapja le a márvány szenteket.
Nem templomosoknak való ez 'a /hely,
hanem művészeknek, elevenséges volvoxgolyónak, aki legmelegebb, legizzóbb izgalmait
éli.
Hotel des Invalides. Ide való Napoelon.
Ide a rokkant katonák hatalmas palotájába.
Nagyon megroskadt a világerő hős, mindöszsze a márvány sarkophagjába zsugorodott
bele. Semmi.
Nem tudom, tán hangulatom nincs most,
liogy nem ragad meg a szelleme. Pedig, aki
bámultam volt, nagyságát és szeretem őt.
Egy levenséges dolog azért jobban megragadt. Körültte vén zászlók vannak letüzve,
ö szerzette őket diadalmas csatákban. Rivoli,
a Pyramisok, Marengo, Aústerlitz, Friedland, Wagram Moskawa — sokat tudnának
mesélni róluk. De hogy a zászlók legtöbbjfi
sárgafekete kétfejüsasos — ez fog meg legjobban.
Egy kis izgalommal lestem, hogy bebocsássanak a Moliéreházába, ahogy mi mán
otthon is nevezzük a Comoedie Francaiset.
Szinte betolongtunk. Mi, idegenek. Francia
kevés lehetett a Figaró házasságában az este, mert ínég igen sokáig, az előadás alatt in
piszmogtak a hölgyek és urak. Nagyon komoly belül ez a vén szinház — az én fantáziám segélyével. És okos is. Épen nem a közönségnek épült, hanem a szinpadért. Alig in
vagyunk kíváncsiak egymásra, egészen a
darabé vagyunk. Ilyen szinházosdi mellett,
nálunk becsukhatnék a boltot. (Persze nent
mutogathatnák a legújabb kalapformákat, ü
különböző kerületek nemes hölgyei).
A Jardin de Louxembourgban, elnézerrf
a francia gyerekeket, (erős, páros a szájuk finom a bőrük) amint a kerti tavon vitorlán
hajócskáiakat egy zsinóron igazgatják. Na*
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gyóbbak: 8—10 éves fiuk, kikötnek két fa közé egyszerűen egy kötelet és — tennist játszanak. Igen sok ilyen .kifeszített kötelet láttam. A kecskeszakállú konvencióspipáju legények pedig (de ezek inár művészek akartak lenni) — föstöttek. Ötöt számláltam ilyet
egy időpontban. Ezek a francia gyerekek itt
élnek, olyan környezetben, bosszú délutánokon, melynél kedvesebbet, színesebbet keveset alkottak a földön.
Ez a Bois, igazán erdő. És Párisé. Anynyira, hogy bekerítette a legsajátabb maga
számára. Vagy négy esküvő menetet láttam
most délután, az mind ide vette bele magát
sétakocsizásra. J ó kocsikon. Díszes határok,
llgy látszik, ebben az egyben szent az uzus:
nem tűrik az automobilt. Mondom, díszes
hintón járnak és ínég ki is köszöntgetnek itt
a fák közt, ha nagyon jó a kedvük. Mentek szépen és egyszerre csak, az egyik öreg
kocsis behajolt a kocsiba, elkéri az egyik vőfély égő cigarettejét és rágyújt a maga —
kurtájára. De hiszen itt a kocsis néha olyan
finom, mint nálunk olyik — ur.
A Hotel de la Ville előtt. Oh nem itt
főzték ki ezt a várost, ahhoz nagyon is uj ez
az érdekes renesissanee épület. Mégis csak
jó volt valamire az öreg Napoleonnak hadi
nagysága! Lám, hogy bevonulhasson Parisba az ő egész rengeteg diadalmas hadserege, teremtődött meg a két diadalkapu és köz
bül a Tuileriák kertje mai csodás szépségében.
A Hopital de la Pitié, a rue Linné-n.
Fondéesen 1613, mondja a felírás. Egy háromszáz éves kórház, tehát közintézmény.
Hol voltunk mi még Pesten is 300 év előtt!
— Ócska kapujánál, egészséges munkások
álldogálnak. Egyszerre csak megindulnak
mind az ötvenen, szép párosával a — csákányaikért. Most ők teszik a föld alá ezt a vén
Pitiánert, aki ugyanezt tette bizony sokakkal háromszáz rendves esztendőn át.
Már átjárta a vasat a rozsda és egészen
zöld volt az esőtől a Faimille Brassac emlékköve. Ott hevert a sírjukon. Ez volt a legszebb az egész temetőben; a legigazabb. A
f e l í r á s u g y a n i s — örökzöld

mohából

volt,

A

vésett betűkben legtovább elül az eső, igy
azirást kinőtte szépen, az úgyis mindent eltemető moha. Bejártam pedig ezt az egész
holtak városát. Ott voltam a Lavoisier, Moliére, Talma, Tbiers, M-usset, Chopin, ezeknek az egész világ számára nagyok sírján á l és a halott nagyember
rothadt hasa, rágott csontja nem kellett nekem. N e m a n n a k

a csomó embernek sem, akik vezetővel bejárták ezt pietikus helyet, mint valami látványos kertet. Az ő nagy emberiességük emléke az utcára való, a testük maradékát pedig adják ki a családnak. (Akik vér a véréből, bus a busából. Csak igy igaz a természet rendelése és az emberiség halhatatlanságának mysteriuma. Még az utat is
megmutatja a Krématorium
ziháló kéménye, ott fönn a temető legemelkedettebb helyén.
Valamelyik szellemes rajzoló csinálta
plakátnak ezt a rajzot: Szél van. Egy kis
utcai lány az ő gaminjával. A fiu, liogy rágyújthasson, behúzódik valami falmélyedésbe. A kislány fölemeli a szoknyáját és ugy
védi a — tüzet.
Zátony Kálmán.

Modern
FÉNYKÉPÉSZETI
műterem
RUTKAI
Szeged,

ÉS

Kárász-u.

VITKAY
15.

(Corso-

kávéházzal
szemben.)
• • • • • • • • • • • • • • • • •

Gerliczy Ferenc báró
gyásza.
(Saját
tudósítónktól.)
Szeged országgyűlési képviselőjét súlyos gyász érte: édesanyaj, Gerliczy
Félix báróné
meghalt.
Nagyváradnak és egész Biharvármegye
társadalmának gyásza Gerliczy
Félixné halála. A báróné a nagyváradi közéletnek évtizedek óta kimagasló alakja, a legtiszteletreméltóbb matrónája volt s halálával elsősorban
közjótékonyság szenved pótolhatatlan veszteséget, a Charitás, melynek magasztos és
fenséges ideája öt decenniumon keresztül hevítette a páratlan nagyasszony szivét. Évtizedek jöttek-mentek, egy generáció szállott
a sirba, Nagyvárad külseje-belseje merőben
megváltozott, szokások, fölfogások alakultak át, titokzatos gyorsasággal száguldott keresztül mindenen az idő, hol vannak már
azok, akik ötven éve éltek, tünő messzeségbe
minden, de nincsen Nagyváradon senki, aki
ne hallott volna a száz éves
Gerliczy-házról,
a Gerliczy-ház fehér hajú asszonyáról, kinek élete felé a legenda finom, sejtelmes pókhálója szövődik. Mint egy mese, ugy cseng
felénk minden emlék. A bárónő, ki a szabadságharcok véres virágvasárnapján ülte nászát, de ez a nász nem a nyugalmas Tuszkulanum felé vezetett. A Gerliczy-kastély
nem békés, familliáris életnek lesz a hajléka.
Qerliczyék a pincékben menekülteket rejtenek el, aggodalmas perceket drukkolnak keresztül, hogy a szabadságharcnak
ezt vagy
azt az üldözöttjét megmentsék. És amikor a
forradalom tüzében megtisztulva, egy uj ország akart fölépülni, egy megnyomorított ország akart friss, erős, életvidám lenni, Gerliczy Félixné jött és elhintette a jótékonyságot és a szeretetet. Megfeszített fáradtsággal
igyekezett az emberszeretet a nagyváradi
társadalomban evangéliummá fölavatni. Emberfeletti munka volt megnyitni a szivek kapuját, de Gerliczy Félixné mindent föláldozó példaadással diadalmas hősnője lett egy
izgatott, napról-napra változó, átalakuló város epochájának. A jótékonyság könnyeket
hullat, Gerliczy Félixné nemes szive kihűlt,
de nevét a pietas pantheonja őrzi s már életében ragyogó, időkkel dacoló szobra lett önmaganak.
Gerliczy Félixné bárónő 1834. év május
30-án született Mezoteiegden. Apja gróf Kormss Károly, anyja Halier Anna -grófnő volt.
A kis Lujza grófnő ifjúkorát a telegdi Halier
kastélyban töltötte. Tizennyolc éves korában, 1849-ben feleségül vette báró
Gerliczy
Félix. Beköltöztek Nagyváradra és Gerliczy
Félixné Nagyváradon tartózkodott halála nap
jáig. A szabadságharc idejéből nagyon sok
esemény fűződik Gerliczyékhez. Többek között a Gerliczy-család egy izben
Márkus
Jánosnak, az elhunyt Márkus László margittai képviselő atyjának az életét mentette meg.
Márkus János mint honvédtiszt az ö házának pincéjében rejtőzködött el az üldözők
elől és négy napig tartózkodott ott.
A Gerliczy-család apai és anyai örökösödés folytán roppant nagy vagyonhoz jutott. Szeged mellett, Deszk községben vannak
nagy Gerliczy-dominiumok. Nagyváradon a
Rákóczi-uton három hatalmas palota telke a
Gerliczy Félixé volt, ki évekkel ezelőtt elhunyt és minden vagyonát feleségére és gyermekeire hagyta.
Báró Gerliczy Félixné ideköltözésük alkalmával mindjárt a nagyváradi társadalom
vezető tagja lett és ezt a szerepet haláláig
töltötte be. Jótékonysága közismeretes volt

5

és a biharmegyei és nagyváradi
nőegylet
megalapozása is az ő nevéhez fűződik.
Az elhunyt a báró Fejérváry,
Podmamczky,
Zichy,
Korniss,
Echerolles,
Szegedy-családokkal
volt rokonságban. Szomorúan érdekes, hogy báró Gerliczy Félixnének
•tegnap temették el vejét, báró
Podmaniczkv
Bélát, a mezőhegyesi méntelep parancsnokát. Az elhunyt családjának egy része Mezőhegyesen tartózkodik, honnan tegnap éjjel
automobilon Nagyváradra érkeztek, hogy
részt vegyenek báró Gerliczy Félixné temetésén.
,
A temetés szeptember 30-án délelőtt
lesz a gyászházból. Gerliczy Ferenc báró és
családja napok óta Nagyváradon tartózkodnak.

Bűnvádi feljelentés
egy szegedi
közjegyző ellen.
(Saját
tudósítónktól.)
A
Klein—Horváth
féle bonyodalmas árverés ügyében szenzációs
esemény történt. Klein Mór bűnvádi följelentést adott be Sirsich
György dr közjegyző,
Horváth
Mór biztosítási ügynök és
Guttmann
Emil nagykikindai kereskedő ellen. Ebben az
ügyben különben más fordulat is történt. A
szegedi törvényszék vizsgálóbírója az elárverezett árukra, amelyeknek már megkezelték
a kiárusítást, szombaton délelőtt elrendelte a
bünügyi zárlatot. A rendőrség már foganatosította is a bűnügyi zárlatot. Ez az intézkedés a budapesti hitelezői védőegyesület közbenjárására történt.
A szokatlanul érdekes eset előzményei a
Délmagyar
ország közleményeiből már ismeretesek. Klein Mór szegedi kereskedőnek a
Feketesas- és a Kigyó-utcák szögletében volt
kézmüáru üzlete. Az üzlet két évi fönnállás
után, néhány hónappal ezelőtt fizetésképtelenségbe jutott. A kereskedő a csődben kiegyezett a hivtelezőivel. Ex olyasképen történt, hogy Klein harmincezer korona kölcsönt kapott Horváth Mórtól. Azzal a föltétellel kötötték meg a kölcsönészerződést,
hogy a csőd megszüntetése után Horváth
kézi zálogjogot szerez az áruraktárra, a kölcsönt pedig havi háromezer koronás részletekben törleszti a kereskedő.
A hitelezők visszavonták a csődkérvényt,
amire a szegedi törvényszék szeptember tizennegyedikén megszüntette a csődöt. Közben a kereskedő és a biztosítási ügynök között konfliktus történt, egyik részről sem
teljesítették a szerződésben vállalt kötelezettségeket/Horváth veszélyeztetve látta a követelését és ezért Sirsich
György dr közjegyzővel árverést tüzetett ki az áruraktárra. Az árverést szeptember tizennyolcadikán
délután három órakor meg is tartották rendőri asszisztenciával, zajos botrány kíséretében. A kereskedő jogtalannak tartotta az árverést, mert a csőd abban az időben még
nem szűnt meg, a megszüntető végzés még
nem volt jogerős. Az áruraktár pedig ebben
az esetben csődtömeg, amelyen a közadós
nem rendelkezhetik, jogokat nem szerezhet
és jogokat át nem ruházhat. A kézi zálogjog
tehát, amelynek alapján a közjegyző kitűzte az árverést, érvénytelen volt és joghatálylyal nem bírhatott.
Az árverés érdekes körülmények között
történt. Az áruraktárt, amelynek faktúráit
értéke száztízezer korona, a csődben fölbe-
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csiilt értéke pedig ötvenezer korona volt.
húszezer koronáért megvásárolta Guttmann
Emil nagykikindai kereskedő, Horváth sógora.

SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET

Az árveréssel kapcsolatban érdekes jogi
vita fejlődött. Dallos
Mór dr, a kereskedő
ügyvédjének véleményével szemben ugyanis
Dózsa Emil dr, a biztosítási ügynök jogi képviselője azt vitatta, hogy az árverés megfelelt a törvény követelményeinek. A törvényszék ugyanis a hitelezők közös megállapodása
alapján szüntette meg a csődöt. Ha pedig ezután ujabb követeléseket jelentettek be, az
nem lehet befolyással a csőd megszüntetésére. Csak ujabb csődkérvény alapján volna
elrendelhető a csőd.

V A S Á R N A P d. u.:
Csókszanatórium,
operett.
V A S Á R N A P ESTE: Az asszony faló,
operett.
HÉTFŐN: Az asszony faló, operett.
K E D D E N : Az asszony faló, operett.
SZERDÁN: Rablólovag, színjáték.
CSÜTÖRTÖKÖN: Frankfurtiak,
vígjáték. (Bemutató.)
PÉNTEKEN: Frankfurtiak, vígjáték.
SZOMBATON: Frankfurtiak, vígjáték.
V A S Á R N A P d. u.: Kis dobos, operett.
V A S Á R N A P ESTE: Tatárjárás, operett.
HÉTFŐN: Csitri, vígjáték.
K E D D E N : Rablólovag, színjáték.
SZERDÁN: Az asszony faló, operett.

Sirsich György dr közjegyző azzal indokolta az eljárását, hogy Horváth fölmutatta
neki a megszüntető végzést és a szerződést,
amely szerint kézi zálogjog illeti az áruraktárra. Az előzményeket nem kutatta.
Az árverés után tárgyalást inditottak
a békés megegyezés
érdekében. A kisérlet
azonban csődöt mondott, amiről ékesen beszélt egy nagy vörös plakát, amint a Feketesas-utcai üzlet redőnyére ragasztottak. A
plakáton azt olvashatta a vásárló közönség,
hogy a Klein-féle üzlet áruraktárát szeptember huszonötödikétől kezdve féláron kiárusítják a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár
palotájának egyik bolthelyiségében. A hirdetmény szerint az áruraktár kiárusitója: Markovics B.
Amikor az árusitás megkezdődött, Dallos Mór dr, a kereskedő megbízásából bűnvádi eljárást indított Sirsich
György dr közjegyző, Horváth Mór biztosítási ügynök és
Guttmann Emil kereskedő ellen. A rendőrség
még csütörtökön kihallgatta az érdekelteket
és áttette az iratokat az ügyészséghez. A
kereskedő, tekintettel a csődválasztmány határozatára, amely sürgős orvoslást kért ebben az ügyben, az árukra kérte a bünügyi
zárlat elrendelését. Ezt a kérelmet
Magay
Lajos dr vizsgálóbíró szombaton délelőtt kilenc órakor
elutasította.
Szombaton délelőtt Szegedre érkezett
Vándor Mihály dr, a budapesti hitelező védőegyesület ügyésze, aki a hitelezők érdekében,
az elutasitó végzés után, kérte a bünügyi zárlat elrendelését. Az ügyvéd kimutatta, hogy
százhatvanezer korona passzivája van az üzletnek és a kiárusitás a hitelezők kijátszása.
A vizsgálóbíró erre délelőtt tizenegy
órakor elrendelte
a bünügyi
zárlatot,
amit
nyomban foganatosított is a rendőrség. Borbola Jenő dr rendőrségi osztál. jegyző két
detektivvel megjelent az üzletben, '-ol megszüntette a további árusitást és a i
;ár öszszeirása után lezárta a bolthelyis 0 et.
Horváth Mór még napokkal ezelőtt eladott mintegy tízezer korona értékű árut, en
grosban. Többek között a Blau László, Sonnenw'irth
és Engelsmann
cégek vásároltak az
áruból nagyobb mennyiségben. A rendőrség
most sorra járja ezeket az üzleteket és kihallgatja a kereskedőket.
A bonyodalmas ügyben még igen érdekes fejlemények várhatók.
A DÉLMAGYARORSZÁG TELEFON SZÁMAI:
SZERKESZTŐSÉG:
KIADÓHIVATAL:

305.
81.

Szinházi műsor:

CSÜTÖRTÖKÖN:

Az

asszony faló

ope-

rett.
PÉNTEKEN:

Orpheus

az

alvilágban,

az

alvilágban,

operett.
SZOMBATON:

Orpheus

operett.
V A S Á R N A P ESTE: Orpheus az
lágban, operett..

alvi-

Színházi képtelenségek.
(Saját

tudósítónktól,)

Budapesten

még

gyakoraik a félházak és Szegeden megkezdődött a közönség ostroma a szinházi pénztár ellen. Rendőri asszisztenciával fogják
árusítani ismét a jegyeket, mert színházunk
még mindig egy van és közönségünk folyton több. A nagy vidéki városok szinházi
életét bekozmásitották azok, akik a színészetről kriptái deológiákat hajszolnak és a
színészet érdekében valónak mondják az egy
szinház rendszerét. Holott nyilvánvaló, hogy
a színészet érdekei ezen a ponton is találkoznak a fejlődő városok érdekeivel és mindkettőnek létföltétele, hogy ezeknek az ügyeknek vezetésében detronizáltassék a haladás
útját elálló konzervatórizmus.
A szegedi viszonyokkal kivánunk bővebben foglalkozni és megengedjük, hogy Almássy Endrének vállalati érdeke, hogy Szegeden színházat más, mint ő ne nyithasson.
De legalább ugyanilyen üzleti érdeke lenne
mindenkinek, aki kínálata révén kapcsolódik a kereskedelmi életbe, hogy a maga szak
májában egyedül álljon a piacon.
Ugy-e bár, ezt a jogtalan kívánságot
nem hogy senki nem honorálná, de még előállni sem mernek vele, aminthogy szanatóriumba internálnák azt az embert, aki az
iparban a céhrendszert akarná visszaállítani. Különösen két ok az, amiért a vidéki
színigazgatók az egyedáruságra még mindig
igényt tartanak és amiért hajlandók is nekik megadni azok, akik okoskodásukat történelmi emlékekre és harminc év előtt volt
viszonyokra építik.
1. A színészet nemzeti missziója.
2. A város nem tud eltartani két színházat.
A színészet nemzeti missziója humbug
és eklatáns példa arra, hogy frázisokat
mint lehet a közönség mellének szögezni. A
iszinészetj nemzeti missziójáról mint történeti dokumentumról, sokat mesélhetne Beö-

I tliy Zsolt, arról pedig, hogy ez a.misszió mij lyen rég belefulladt a változó időklie, a szinházvezetés mai nívója. A magyar kultura
már régen tulvan azon, semhogy segíthet ne
rajta régi prókátora és a színjátszás természetrajza is egész más lett, mintsem leghalványabb jellemrajzát bizonyos misszió adná meg. Természetes, a magyar kulturának
nem szabad hálátlannak fennie a multakért
és mi sem akarjuk, hogy kővel dobáljunk
vissza a kenyérért. Fizet a „kultura nevében" a drámairodalom, nem ugyan az egész
színészetnek, hanem kiváltságosainak, az
igazgatóknak és nem annyira kenyérrel,
mint csengő arannyal. Szomorú egyenleget
ad a szinház és az irodalom viszonya. Pénz,
népszerűség, siker, taps, minden jó és szép
túltesz a szinház javára s az írók terhére. A
mai színigazgatóknak nem szabad hálátlanoknak lenniök egykori, éhező és nyomorgó
elődeik iránt, akik egy történeti hivatás kiiz
delemteljes betöltésével olyan gondolatkört
teremtettek, amelyet ma — amikor pedig
semmi jogosultsága sincs — kitűnően tudnak hasznosítani.
Kezdve az esztétikai mibenálláson és végigfolytatva egész addig, ahol a színpadról
kultura, színművészet vagy mi helyett hatalmas és mindig éhes zseb tátong felénk,
nincs egyetlen komoly érv, amely ezt a hires nemzeti missziót igazolni tudná. Miért
épen a szinház és miért tarthat igényt támogatásra Almássy és nem Gonda József?
Hiszen a Semper Idemek mellett a szegedi
szinliázjátszás ia kultura és a nemzeti érde-»
kek uszályhordozójának sem fér meg. Talán
még sincs egészen helyén, hogy közügyet
csináljanak abból, hogy az egyik színésznőnek szenzációsan ujszabásu a kosztümje, a
másiknak szépen feszül a trikó és hogy a
harmadik még kevésbé tud játszani, mint az
első kettő, de kibontott hajjal
ingerlően
szép.
A színészetnek azok ártanak legtöbbel,
akik
folytonosan
hamis
jelszavakkal
zsonglőrködnek körülötte. Tisztára két elem
van benne: művészi és üzleti. A művészit
a színészek adják hozzá, az üzletit az igazgatók. A művészet nem akar misszif uariuskodni, az igazgató pedig a jó üzlet után fut.
A közönség eminens érdeke, hogy mindkettő
érvényesüljön és igazán bajos lenne eldönteni, hogy melyik érdekéből jelentősebb és
sürgetőbb a verseny.
(Folytatjuk.)

* Díszelőadás a színházban. A Rákóczi ünnepség algaimából díszelőadást rendeztek szombaton este a szinházban. Szinre
került II. Rákóczi
Ferenc fogsága.
Az ünnepi
estét a zenekar Rákóczi
nyitánya
vezette be,
amelyet Miiller
Mátyás dirigált.
Almássy
Endre elszavalta a Bujdosó Rákóczi cimii
költeményt, amely után Ladiszlai
József knrucdalt énekeit, hangulatosan. Az előadás
szereplői közül elsősorban Csiky László nevét kell emliteniink. Bercsényi gróf alakjában elsőrangú alakitást produkált. Az ilyen
zsánerű szerepekben pompásan
érvényesül
Csiky szinjátszási talentuma. Pogány
epizód
szerepében
is
kiemelkedett.
Megrázó drámai erő nyilatkozott meg az alakításában. A címszerepet Virányi
Sándor játszotta, sok igyekezettel. Gömöry
Vilma egyénisége nem vágott a szerephez. Jól játszót-
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tak Baróti
és Ungváry.
Az előadás egyébként nélkülözte a díszelőadás kellékeit.
* A nagy cirkuszattrakció — utóljára.
Az Uránia színház Nordisk filmje második
napon is mérhetetlen érdeklődést váltott ki
a közönségből. Ép ugy, mint tegnap, ma is
•délután hat órától ikezdve éjjel tizenegyig
áTL.ndóan zsúfolva volt a színház nézőtere
js az előadások szakadatlanul tartottak. A
sajtó s a publikum nagy elismeréssel nyilatkozott a képről s az az egyöntetű vélemény
alakul ki, hogy a Nordisk Film Compagnenek ennél az alkotássánál szebb és nagyobhszabásubb mozgófénykép még nem kerül vetítésre. A darabnak az a jelenet a fénypontja, amikor az artisták szállodája lángokba
borul. Az ember szive összeszorul az izgalomtól, fojtó csönd fekszi meg a nézőteret.
A tűzoltók automobilokkal rohannak a helyszínre, eközben a fiatal gróf és a táncosnő a
halálveszedelemtmel viaskodnak. A telefondróton akarnak kijutni a lángok közül. Ég
és föld között vannak. Borzalmas pillanat:
a leány lezuhan. A megkönnyebbülés sóhaja,
tör fel: a táncosnő a tűzoltók kifeszített
ponyvájába e§ik. De a többi jelenet is hozzájárul ahoz, hogy ez a film örökbecsű maradjon. Nem a reklám hangja beszél belőlünk, hanem az őszinte meggyőződés, amikor azt mondjuk, hogy ezt a képet megnézni
minden ember szellemi és kulturszükséglete.
A világhírű norvég filmet vasárnap vetiti
az Uránia színház utoljára.
* Legjobb szinházi cukorkák

Linden-

feld Bertalan Első szegedi cukorkagyárában, Kárász-utca 8. szám alatt kaphatók.
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'Révész Béla
tánc- és testnevelő tanintézetében
(Tisza-szálló, I. emelet) a tanítás
október h ó 5-én d. u. 5 órakor
megkezdődik.

Iratkozások

608

a kurzusokra szeptember hó 28-tól
október hó 5-ig délelőtt 11—12 óra
közt a Tisza kistermében és Kigyóutca 8. szám, I. emelet bármikor.

Külön csoportok! Gyermekkurzus!
Magánórák!
Színpadi t á n c o s n ő k k i k é p z é s e !
b b b b b b b b b ^ b b ^ b b b b

KALEIDOSZKÓP
A magyar divat.
A rokonszenv összehozott bennünket. Az
én Íróbarátom már messziről jókedvvel üdvözölt.
— No, csakhogy újra látlak, te buzgó
„hozaffy." Még mindig vállaidan tartod a
magyar glóbust? Vagy a piros-fehér-zöld
eget? De nini! Se csizmád, se zsinóros mentéd, se kucsmád nincsen! Szegény jó öreg
Gvadányi, ugyan kétsé.gbeesnék, ha mai irótársat látná! S még te hazaffynak, nemzeti
ivónak mered magad mondani! Ab, a mai
honfiak mely jgen elfajzottak! Hol a rojtos
gatya, v. sarkantyú, az árvalányhaj, a kostök! Szegény magyar hazám, szegény árva
honom, hát ilyenek a te nemzeti iróid! Egészen ugy járnak, mint azok az átkozott kozmopoliták, franciásan vagy angolosan.
— Igazad van, öregem. De mért fáj ez
neked? Hiszen legalább valamiben hasonlíthattok hozzátok, dicső berliniekhez. De vigasztalódjál. Nem a magam akaratából hasonlítok hozzátok. Átkozott szabóm az oka,
ő a ti pártotokon áll, de meg a kalaposom
is, nem kevésbbé a cipészem. Mind a te
párthived. De, kedves barátom, nekem is
feltűnik valami rajtad. Ugy tudom, hogy
szocialista vagy. S mégis cilindert látok
rajtad, orrcsiptetőt, mellényeden óraláncot,
lábadon lakktopánt, kezeden manzsettát . . .
Pedig stílszerűen rongyosan és borzasan
kellene járnod.
— Haha! Hát már „selber aner"-ekkel
felelsz!
— Nem egészen „selber aner." — Én
ugy járok, ahogy az én híveim járni szoktak. Mivel pedig a magyar közönség általában ilyen ruhát visel, hát én is ilyet hordok.
De a te hiveid rongyosak, kopott sarknak,
nyakravalótlanak, manzsettátlanok. Te pedig valóságos dendi vagy.
—• Szofisztika, Jközönséges rabulisztika.
Ha hazaffy vagy, mutasd ki. Hadd lásunk
egy eleven ősmagyart.
— Nem riposztozok, sőt hogy kedved teljék, igazat adok neked. Bizony mi már sok
mindenfélében elfogadtuk a külföldi szokásokat. Magyar divat nincs, nem fejlődött.
Mert a világ a nagyok, hatalmasok szerint
igazodik. Mig a franciák uralkodtak, egészen franciás volt a divat. Amióta az angolok, az ő divatjuk terjed el. Mi magyarok
már jó pár száz év óta szegények vagyunk.
A világ nem követ minket, — sőt már magunk se járunk a magunk izlése szerint. De
lásd, te a szegények, elnyomottak buzgó harcosa vagy, miért nem tűzöd ki hát a szegény, elnyomott magyar nemzeti ruha lobogóját?
— Én nemcsak szociálista vagyok, hanem nemzetközi is. De te hazfi vagy, neked
sem szabad vasúton járnod, mert az idegen
találmány, telefont, távirót, fényképet sem
szabadna tűrnöd. Egyáltalán mindent el
kellene vetned, ami nem magyar, amit a tudomány, művészet, közgazdaság, közforgalom külföldről hozott közénk. Nyers hust
kellene enned, vagy lóháton kellene puhítanod e kellemes táplálékot, öregem, öregem,
ugy látom, még se vagy te hazafi, hanem
csak oly kozmopolita, amilyen én.
Különös felfogásod van a hazafiságról.
Mintha az egyértelmű lenne a visszafelé haladással, sőt a korlátoltsággal. Holott előretörekvós, szellemi emelkedettség nélkül nincs
hazafiság. Hisz éppen az az igazi hazafi, aki
minél fejlettebbnek, műveltebbnek, tökéletesebbnek kivánja nemzetét látni. S hogy érjen el nemzet magasabb szinvonalat, ha nem
tanul másoktól ?
— De hiszen ba tanul, feláldozza a maga
sajátosságait.
.
__ Ugy?! Hát te nem tanultál soha? S
ha tanultál, megszűntél az lenni, aki vagy?
Van ugyan olyan ember akárhány, akinek

7

nincs 8v._ \i jellegzetes tulajdonsága, hanem
ide-oda in 'lik, minden divatot vakon majmol. De meg az ilyen sem változik: mindig
ugyanaz a szélkakas marad, csak más és más
szél szerint fordul. De van aztán igazi egyéniség, aki bár folyvást lialad, (folyvást tanul: csak önállóbbá, eredetibbé és tökéletesebbé válik. Igenis érintkezik más emberekkel, igenis okul mások tapasztalatain, elmélkedésein, találmányain, igenis hasznára fordit minden jót és szépet, — de megőrzi szelleme gerincét s nem válik puhánnyá. Sőt
minél többet tanul másoktól, annál tisztábban bontakozik ki a maga egyénisége. Az
igazi nemzet ilyen.
Ezt csak a te „hazafiúi" bölcseséged tudja megérteni. Hogy nemzet maradjon, ami
volt — s mégis vegye át mások vivmányait!
Pedig vagy halad (s akkor már feladja a
maga gyarlóbb álláspontját), vagy marad
(s akkor visszatérhet az ősállapothoz).
— De hiszen mondom: az éppen a nemzet, az igazi nemzet, amely igazi egyéniség
gyanánt folyton tökéletesből s mégis folyton
hü marad magához. S hogy ez nem benső
ellentmondás, azt nemcsak példák mutatják,
hanem a helyes gondolkodás is bizonyítja.
Igenis, a valódi nemzet folyvást átveszi más
nemzetek vivmányait, de (folyvást el is zárkózik ilyenek elől. Mindszüntelen tanul tő-,
lük, de minduntalan tanitja is őket. Állandóan egynek érzi magát velük s állandóan
különállónak is.
— Hát hogyan lehet egyszerre vívmányokat át is venni s el is utasítani? Egynek
is lenni mindenkivel ós különállónak is maradni? IS mit utasítunk el és mit vegyünk át?
— Ez oly egyszerű. A mi igaz, szép: azt
vegyük át. Ami hamis és rut: azt utasítsuk
vissza. Amit például Newton gondolt, azt
nemcsak angol ember gondolhatta volna, hanem magyar ember is. Sőt azért helyes az
angoloknak is, mert helyes minden más népnek. iS ha igazán méltó emberi gondolat villan fel magyar ember lelkében: azt minden
más nemzet is elfogadja s ha nem fogadja
el, a maga kárára teszi. De ti, kedves barátom, sem nemzetiek, sem nemzetköziek nem
vagytok. Mert a magyart lenézitek, a külföldtől pedig csak azt veszitek át, ami ott is
rossz. Ha francia, vagy angol iró valami uj,
ízléstelen modort eszel ki, azt valami dicső
nemzetközi vívmányként ünneplitek. Pedig
az saját hazájában is csúf, de ott legalább
eredeti, áan ha ti utánozzátok, még csak ez
a szomorú érdeme sincs. Ha egy párisi, éltes
hölgy öltözködik babaruhába béliének s a
francia vénasszonyok utánozzák,
legalább
francia bolondságot követnek el. Ha német
tudós talál ki csodabogár doktrínát, legalább német hóbort az, amit germán hivei
követnek. De az ő magyar követői még
csak nem is eredeti hóbortosok. Mert itt az
a szokás, hogy még a rosszat is csak ugy
becsülik meg, ha külföldről jött. Mintha itt
nem lenne elegendő rossz. ,S éppen csak a
rosszat becsülik meg a külföldben. Nézd a
külföldi „nemzetközieket". Különb franciák
vagy angolok ők, mint amily magyar nálunk még akárhány hazafi is. Nem jut eszük
be, hogy idegen, teszem magyar szokást, mo
dórt. utánozzanak! Csak a magyart verte
meg az Isten ezzel a szellemi vaksággal. Hiszen már a magyar beszéd se szép nektek,
ha nincs benne minél több idegen szó.
— Derék filippika. Dehát mit is utánozhatnának rajtunk a francia, német vagy angol „nemzetköziek?" A mi hazafias elfajultságunkat? Ök nemzetköziek . . . .
— ördögöt nemzetköziek! — Nálunk a
„nemzetközi" elv is csak a nemzeti törekvés
egy módja? Mert a nagy és népes nemzetek,
amelyek országuk határain tul is terjeszkednek s az egész világot fel akarják falni:
a kisebb és gyérebb nemzetek megtévesztésére vallják a nemzetköziséget. „Jertek hozzám, kisebb és együgyübb népek, olvadjatok
belém." Mert jól tudják, hogy ha a nemzetek
megsz' lének, nem ők olvadnának a kisebbekbe,
lem a kisebbek ő beléjük. Szívesen
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lennék én is nemzetközi, — csak lenne vagy
száz millió a magyar, lenne csak miénk az
öt világrész számos gyarmata, vagy Európa
nagy része, élnek csak a föld minden pontján milliószámra tekintélyes, gazdag, művelt
magyar ember, tanulna csak a mi kedvünkért minden más nép magyarul, lenne csak
minedn szeszélyünk parancs, minden ötletünk világ-divat! Sőt kijelentem, hogy ez
esetben magam is neki mennék azoknak a
magyaroknak, akik korlátok közé akarnák
a nemzetet szorítani s világpolgári (szólamokkal nemzetközinek mondanám magamat. — De ma nem ülök fel a nagy nemzetek furfangjának. Ti boni „kozmopoliták"
pedig lépre mentek. Nem is vagytok „nemzetköziek", hanein csak külföldiektől — jobbára németektől — elbolonditott magyarok.
— Tehát éljen a sarkantyús csizma és
az árvalánybaj!
— Nem. — Éljen a proletár-cilinder és
a szanszkülött lakktopán!
P

— Mit akarsz te kölyök? Hiszen még
tizenkét éves sem vagy — mordul rája a
rendőrtisztviselő.
— Dehogy nem. Éppen most multam tizennyolc.
— Mutasd a keresztleveledet, akkor elhiszem.
Másnap, harmadnap, negyednap a kis
rikkancs megint beállított.
— Elvesztettem a keresztlevelemet, —
mondta mindannyiszor — de addig is, amig
megtalálom, adjon legyen szives igazolványt.
M a reggel a rikkancs megint beállított
a rendőrségre és két kis fiu volt a társaságában.
— Hoztam két tanút?
— Minek? — kérdi a rendőrtisztviselő.
— Ezek majd igazolják, hogy elmultam
tizennyolc éves.
Természetesen erre mind a bárom gyerek ugy repült a rendőrségről, hogy még
a lábuk sem érte a földet.

.L.

A szegedi rikkancsok.
(Saját tudósítónktól.) A szegedi rikkancsok most nagy bajban vannak. Nemsokára
itt lesz október tizenötödike és ettől kezdve
csak arcképes igazolvánnyal és karszalaggal
lebet kilépni az utcára. Karszalagot és igazolványt csak azoknak ad a rendőrfőkapitány, akik tizennyolc esztendősek elmultak.
A rendelet életbelépésével egy egészen
uj zene liarsan fel a szegedi korzón. A vékony, sivító bangókat vastag, tekintélyes,
bömbölő kiáltások váltják fel. A tizennyolc
éven felüliek fogják kiabálni az utcai lapok
nevét.
De mi lesz a tizennyolc éven aluliakkal?
íE kérdésre néhány itt következő pillanatfelvétel fog felelni, amelyek a szegedi
kis rikkancsokról készültek.
A szegedi főkapitány minden más város rendőrkapitányát megelőzően már is
életbeléptette az utcai lapok elárusitását
megrendszabályozó miniszteri rendeletet és
igy nagyon természetes, hogy Szegeden tizennyolc éven aluli gyermekek már ma sem
árulhatnak újságot az utcán.
Az utcai lapok kiadóhivatalai most ugy
igyekeznek megoldani a nehéz problémát,
hogy a gyerekeket majd a lapoknak házhoz
való szállítására és kihordására fogják alkalmazni.
Egy ilyen gyerek tegnap csendesen
ment a Kossuth Lajos-sugáruton. Amint
megy mendegél a hóna alatt az újságokkal,
egyszerre csak hozzálép egy úriember:
— öcsém, nesze egy krajcár, adjál egy
újságot.
— Nem adhatok, — feleli a gyerek —
mert én csak lapkihordó vagyok.
— Nem haj öcsém. Azért nekem eladhatsz egyet. Ugysean tudja meg senki.
— Akkor adok. Tessék, itt egy lap —•
mondja erre a gyerek és átnyújtja az újságot.
— Igen? No megállj, te gazember, hát te
lapot árulsz az utcán? Gyerünk csak befelé.
— Hova? — kérdi a gyerek ijedten.
— A rendőrségre — feleli szigorúan az
úriember, akiről kiderül, hogy nem más,
mint egy civilbeöltözött rendőrtisztviselő.
Ilyen trükkel dolgozik a szegedi rendőrség, hogy az egészen kiskorú gyermekekot már most elriassza az utcai darusítástól.

Beszélgetés a Mesterrel*
A Mester: ifjabb Vastagh György, a
szegedi Rákóczi-szobor

alkotó

művésze. A

neve jócsengésü a magyar művészetben, sok
alkotásban mutattáF már be a tehetségét. II..
Rákóczi

Ferenc

szobrának

leleplezésére

szombaton délben Szegedre érkezett az édesatyja idősebb Vhstagh György szobrászművész és a fivére, Vastagh Géza festőművész
társaságában.

A

Tisza-szállóban

szálltak

meg, a 7-es számú szobában.
A szállóban együtt

találtam a

három

művészt.
— A Rákóczi-szoborról, legújabb alkotásáról ha mondana valamit, Mester . . .
A művész megkapó szerénységgel

be-

szélt az alkotásáról:
Egy rikkancs meséli a másiknak:
— Te, a Tolnai Világlapjából kivágtam
a Lukács László arcképét és ífelakasztottam
a falra otthon a Petőfi arcképe alá.
— Miért?
— Még kérded is te marha. Hát nem tu
dod, hogy Lukács László vette el a kenyerünket. Azért akasztottam oda, hogy minden
este legyen valaki, akire dühösen nézzek lefekvés előtt.

— I I . Rákóczi Ferencet, a fejedelmet ábrázoltam. Azt akartam ffíegörökiteni, amikor 1703-ban seregével bevonult Szegedre. Az
alak ruházata korhű, a páncélzat és a

szerelés autentikus. A tanulmányokat részben végeztem a Nemzeti Múzeumban, részben pedig Bécsben . . . Sajnos,
sunkban nem szerezhettem

Tóth István rikkancs tizennégy éves.
— Mennyit kerestél eddig naponta?
kérdezzük tőle.
— Két forintot. De volt olyan nap is,
hogy kettő nyolcvanat is megkerestem.
— Mit csináltál azzal a sok pénzzel?
— Odaadtam az anyámnak az utolsó
krajcárig, mert hatan vagyunk testvérek és
sok pénz kell a háztartásra.
— És mit fogsz csinálni ezután? Hiszen
hiányozni fog nektek az a sok pénz.
— Azért nem estink kétségbe, inert van
egy bátyám, aki most mult tizenkilenc esztendős. Ö jelenleg egy holtban van alkalmazva, mint szolga, de csak harminc pengőt kap
egy hónapra. Mostan abátyámat ki fogom
egy hónapra. Mostan a bátyámat ki fogom
ni, én pedig elmegyek valamelyik üzletbe ki
futófiunak, aztán megint rendben lesz minden. Juszt is megmutatom, hogy az a Somogyi Szilveszter nem fog ki rajtunk.

föl-

a

meg

főváromindent,

igen nagy szükségem volt a császárvárosban való tanulmányra . . .
— A páncélt — folytatta a művész
Bécsben, Rákóczi egyik hadvezéréről

—

min-

táztam. A lovat szintén az osztrák fővárosban, az udvari istállóban. Ilyen úgynevezett

kladrubi-ló nem is található már másfelé.
— A szobormű

még nem befejezett,

a ta-

lapzat "középső részére még majd megmintázom a cimert, a két oldalára pedig relief kerül. A két reliefet ugy tervezem, liogy azok
a fejedelem Szegeden való tartózkodásából
megkapó jelenetet ábrázoljanak.
— Mikor készül el a két relief és a címer?
— Azt még nem tudom. Talán a jövő
évben.
— Bizonyos az, — mondta idősebb Vas-

A mestcrdalnoK.

tagh György, a lengő fehérszakállas, ősz miivész — liogy Rákóczinál nincs hálásabb té-
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Cipőm szép és tökéletes,
Benne járni élvezetes,
Mert ha cipőt szegzek, varrok
Rajt' van

ma a magyar •művészetben . . .
— Elmondanék még valamit, — mondta az ősz művész — ha meg nem haragudnék érte a fiam . . . A György fiam vasárnap délelőtt régi egyházi dalt énekel a belvárosi templomban, a zászlószentelés alkalmából.
— Meddig maradnak Szegederi?
— 'Vasárnap este visszautazunk

Buda-

pestre, sok a munka . . .
— Mi a legsürgősebb?
— A munkácsi Árpád-lovasszobor, a jövő tavasszal lesz a leleplezése. Az lesz a
násodik Árpád-szobor az országban. Az első Zala György müve, Budapesten.

Egy kis rikkancsgyerek, aki alig lehet
több tizenhárom évesnél, már egy hét
éta
minden áldott nap megjelenik a rendőrségen
és könyörög, hogy neki is adjanak fényképes igazolványt, vagy karszalagot.

kaucsuk

sarok.

Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal Szeged, Kárász-utca 9.

1912. augusztus 20.

H I R E K

DÉLMAGYARORSZÁG

anyagi támogatását megszerezze. Alig hogy
a milliomos és családja nyári tartózkodásra
Thompson's Four Corners mellett levő birtokukra érkeztek, mely Beverly Farms és Prides Croming mellett terül el, a szép Helén
nyomban előállt a kívánságával. A nagy birAZ IDÖ: Szombaton
szép,
tok egyik részén tizenegy szobás villa állott,
napos idő volt, Délben a
melyet nyáron rendszerint senki sem haszfelöltő
is
lekívánkozott
nál. Miss Frick arra kérte az apját, engedje
az emberről. Hónapok
óta
át neki a villát klubjának, a villa kertjét peelőször
lehetett látni
az
dig tennisz-pályának. Azután egymásután
égbolt tiszta,
azúr-kékjét.
meglátogatta harminc barátnőjét és meghivNéhol mutatkozott
felhő,
ta őket, hogy a. nyarat apja birtokán töltsék.
de az is gyorsan eltűnt a langyos déli szellő
Miss Frick kívánsága természetesen teljeszárnyán.
Kint a korzón, órák hosszat sütsült. Nemcsak hogy megkapta a villát, de a
kéreztek a kényelmes Buchtvald
székekben
klub céljaira 150 akeres területet is átengenyugalmazott,
öreg urak, akik nyáron valódett az öreg Frick.
ságos nap fürdő kaszinót alakítottak
a TiszaA Frick-birtok kertészei csakhamar tenszobor körül, Változás az időben nem várhanisz- és base-ball pályákat varázsoltak a ko-'
tó, s igy a vasárnapi
Rákóczi-ünnepély
impár területre, a kerti tavat pedig kitisztípozáns lefolyását
nem fogja megzavarni
az
tották ós úszómedencévé alakították át. Majd
unalmas
őszi eső.
megérkezett Bosztonból a harminc fiatal
RÁKÓCZI
ÜNNEPÉLY:
Reggel 9 óra•hölgy is és a titokzatos klub megkezdte műkor a Rákóczi-egyesület
diszzászlójának
felködését.
szentelése a rókusi templomban.
Délelőtt 11
Sok minden volt ott, ami alkalmas volt
órakor a Széchenyi-téren
a
Rákóczi-szobor
arra, hogy az emberek kíváncsiságát a végleleplezése. Déli 1 órakor a K ASS-vigadóban
sőkig fokozza. Aki bármikor, napközben
közös ebéd, Esti 8 órakor a
TISZA-szálló
vagy este, a Beverly Roadon a villa mellett
összes termeiben Rákóczi-bál.
(Belépő dij 2
elhaladt, biztos lehetett abban, hogy egy
korona, családjegy 3 személyre 5 korona).
pár percre bájosabbnál bájosabb fiatal hölA KÖZKÓRHAZBAN:
A beteg látogagyeket pillanthat meg. De éppen csak egy
tási idő délután 1—3-ig tart.
pár percre. Mert amint az illető hölgy észreA TŰZOLTÓ LAKTANYABAN
délután.
vette, hogy férfi figyeli őt, ugy eltűnt a ma2 órakor az önkéntes
tüzQltók
ünnepélyes
gas kőkerítés mögött, mintha a föld nyelte
zárógyakorlata.
Utána a szolgálati
érmek
volna el.
kiosztása.
Nem sok idő telt el és Beverly egész fiaÚJSZEGEDEN
délután
4 órakor
a
talsága tudta, hogy a magas kőkerítés möSzAK
bajnoki
mérkőzést
tart a
Szabadkai
gött harminc csinos fiatal leány tartózkodik,
MTK-vei.
de hogy e hölgyek láthatatlanok.
A LÓVERSENYTÉREN
délután
2 óraA magas kőkerítés mögött folyó élet
kor az SzTK I I . csapata játszik az Alsóváörökre titok maradt volna, ha az Iron Railsrosi Torna Egyesület
első csapatával.
Délklub egy bájos nőtagja el nem árulja.
után 4 órakor az SzTK Csillag csapata mérEgy bosztoni újságíró volt az a szerenkőzik a Szegedi Cipőgyár
SK első
csapatácsés ember, aki először behatolt a villába és
val.
akinek a rejtélyt sikerült megoldania. A riporter
egyszerűen átugrott a kőkerítésen és
A BELVÁROSI
ELEMI
ISKOLÁBAN
nem törődve a fiatal leányok ijedt kiáltásádélután 4 órakor a Szegedi Esperantó Csoval és Miss Robertsnek (onnan tudta, hogy
port tart összejövetelt.
Miss Robertsnek hívják, mert mikor a hölURANIA
SZÍNHÁZ:
Az előadások 'délgyek őt megpillantották, rögtön Miss Roberts nevét kiáltották) ama szigorú paranután 2 órakor kezdődnek.
Bemutatják
„A
csával, hogy azonnal távozzék, elővette a
repülő lovas" cimii artista drámát és a mefényképező-masináját és egy pillanat alatt
zőhegy esi
hadgyakorlatokat.
lefotográfozta az e merészség miatt majdVASS-MOZI:
Az előadások
délután
2
nem megdermedten álló hölgyeket.
órakor kezdődnek.
Vetítésre
kerül: Rali
7
Azután nyugodtan távozott. Alig tett
ujabb esete.
azonban néhány lépést a Beverly felé vezető utón, egy fiatal, rendkívül bájos leánnyal
VÁROSI
SZINIIAZ:
Délután
4 órakor
találkozott. A szép hölgy ugyanoly ruhában
„A
tísóks'zanatórium."
Este 8 órakor:
Aszjárt, mint az Iron Bails-klub tagjai, ugy,
szonyfaló.
hogy a riporter azonnal tisztában volt* azRONBONNIER
CABARETT:
Tánc attzal. hogy a leány szintén a rejtelmes villa
rakciók és énekszámok.
Az előadás este 10
lakói közé tartozik. Rövidesen megszólította
tehát és arra kérte, mondja el neki a villa
órakor
kezdődik.
titkát. A leány eleinte hallani sem akart arról, hogy a féltve őrzött titkot elárulja, de
azután meggondolta a dolgot és igy szólt:
Érdekes leányklub
— Tudom ugyan, liogy nem volna szabad önhöz szólanom, mert közösen elhatároz(Saját, tudósítónktól.)
A m e r i k á b a n van
tuk, hogy nem állunk szóba fiatalemberrel.
egy Irón Rail nevü női klub, melynek tagjai De én már eluntam a dolgot.
fogadalmat tettek, hogy férfival nem érintEzután részletesen elmondta a klub alapítását,
a törvényeit és végül azt is, hogy ő
keznek.
társnői mily életet folytatnak a villában.
A klub eszméje Miss Helen
Fricknek,
— Először is — igy szólt — a telep neve
Henry Frick, a sokszoros milliomos 20 éves Iron Rail. Miss Frick keresztelte igy el. Az
leányának fejében fogamzott meg. A klub- volt a kívánsága, hogy elveinkhez minden
nak összesen harminc tagja van, akik vala- körülmények között hűek maradunk és tőlük
el nem tántorodunk. Elhatároztuk továbbá,
mennyien Miss Fricknek gyermekkori baráthogy az alapszabályok tiz pontját szigorúan
női. Miss Fricknek nem került valami nagy meg fogjuk tartani. Az első pont az volt,
fáradságába, liogy a klub részére apja hogy fiatalember nálunk látogatást nem te-

Szegedi kalendárium.

het. A többi pont arról szól, hogy nem szabad pletykálnunk, flörtölnünk, hogy rövid
ruhát kell hordani és hogy a lelkész kivételével semmiféle fiatalemberrel szóba nem állunk. Ha pedig véletlenségből mégis találkozunk valamelyikkel, rá se szabad néznünk,
hanem azonnal el kell szaladnunk.
A legtöbb leány Bosztonból való és
mindnyájan Miss Frick barátnői vagyunk.
Látja, kérem, Helén ugy gondolta, mily
nagyszerű dolog lenne, lia összes barátnői
vele együtt töltenék az időt, atyja pedig, a,ki
leányától még soha semmit se tagadott meg,
ezt a kívánságát is örömmel teljesítette.
A szabályokat nem volt nehéz megtartanunk — egynek kivételével. A pletykálást
ugyanis nem tudtuk egészen abbahagyni.
Hogy nélkülözzük-e fiatalember társaságát? Azt kell mondanom, hogy nem. Miss
Frick nem igen törődik a fiatalemberekkel
és mi sem vágyódunk utánuk.
Délelőttönként hasznos dolgokat művelünk, amennyiben vagy kézimunkán dolgozunk, vagy pedig a háztartásban foglalatoskodunk. Délután a legkülönfélébb szórakozásokkal telik el az időnk.
Rosszul csak akkor érezzük magunkat,
mikor Beverlybe kell mennünk. Ekkor
u avari is le kell vetnünk kényelmes rövid
-szoknyánkat és társaságbeli hölgyekhez illően öltözködnünk. Szerencsére ez ritkán .fordul elő, már csak azért is. mirt hisz szabályaink első pontja ugy szól, hogy idegen férfival szóba nem állunk.
Tron Rail-ben csak a kertész és a Beverly-i lelkész fordulhat meg. Minthogy
azonban csak a lelkésszel beszélgetünk, a kertész nem számit.
Néha, rendszerint este a villa kapuja
előtt megjelent níhány fiatalember Beverly ből és miközben gitáron játszott, dalolva
akart bennünket a villából kicsalni. Bár kitűnően mulattunk a fiatalemberke epedésén, sohasem válaszoltunk.
Hogy kik a társnőim? Azt el nem árulhatom. Azt sem mondhatom meg, hogy mi
az én nevem, ö n most már eleget tud ós ezzel meg is kell elégednie.
Ezzel sorkan fordult és ott hagyta a rinortert, még mielőtt ez elővehette volna a
f én yképoző-m asin áj á t.
— Bulgária nem akar háborút. Szófiából jelentik: Todoroy
pénzügyminiszter
azokról
a hírekről, a melyek Bulgária
háborús szándékairól szóltak, a következőkép nyilatkozott:
— Minden hír, mely a kormánynak
mozgósítást vagy háborús szándékokat tulajdonit, valótlan.
A bolgár kormány magatartása változatlan.
Az elterjedt háborús
hirek annál sajnálatosabbak, mert csak arra alkalmasak, hogy Bulgária pénzügyi és
gazdasági fejlődését gátolják.
A bolgár távirati irodát külön is fölhatalmazták arra, hogy a Marica völgyében kon
centrált bolgár-csapatok mozgósításáról és a
bolgár forradalmi bandák garázdálkodásáról
elterjedt hireket kereken cáfolja meg.
— Uj delegáció október huszadikán.
Berchtold
gróf, a monarchia külügyminisztere — tekintettel a balkán-helyzetre és a
külügyi bonyodalmakra — sürgősen el akarja intéztetni az 1913. évi közös költségvetést
is, ami érthető, különösen most. A
Délmagyarország
elsőrendű forrásból kapja azt az
információt, hogy a második
delegációt
Lukács László előterjesztésére
a király
október
huszadikára
hivja össze. A második delegációt Budapesten
fogják megtartani, még pedig a képviselőház delegációs termében. Itt
lesznek persze az osztrák delegátusok is. a
kiknek nagy meglepetésben lesz részük. Az
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Akadémia-utcai osztrák-házban ugyanis jelentékeny átalakítási munkálatokat végeztek
néhány hónapon keresztül. Kényelmesebbé
tették az osztrák-házat, csinosittták és majdnem ujjá varázsolták a belsejét. A magyar
ellenzéknek eltökélt szándéka, hogy a budapesti delegáció tanácskozásait ép ugy megzavarja,
mint a bécsit. Lehet, hogy uj, eddig nem próbált eszközökkel fognak dolgozni. Egy bizonyos: hogy bármi lesz is a terv,
nem sikerül.

ványból faragott impozáns oszlopot, aminek a tetején egy görög fej van, a közepén
pedig egy nagy virág-koszoru.
A sirkőraktárban már ott áll a Jászai
Mari sirköve. Megható és gyönyörű a felÍrása:
.
j;

— Justh állapota. Justh Gyula állapotáról ma aggasztó
hirek terjedtek
el a fővárosban. A Justh-párt laptudósító kőnyomatosa
ma is azt jelenti ugyan, hogy Justh állapotában az örvendetes javulás egyre tart, — de
ez a javulás a Justhhoz közelállók szerint nagyon relatív dolog. A lapoknak az a hire,
hogy Justh a legközelebbi napokban Abbáziába utazik, alaptalan, mert Justh egyelőre
még nem hagyhatja el tornyai kastélyát. A
makói függetlenségi pártnak tervezett tornyai
kirándulása is elmarad.
— Taft és Wllson. Bostonból
jelentik :
Egy itteni szálló előtt tegnap véletlenül találkozott Taft elnök és ellenjelöltje Wilson.
Mind a ketten agitációs uton voltak. Wilson
üdvözölte Taíftot s azt mondta neki, liogy
örül, hogy láthatja. Taft erre azt felelte,
hogy ő is nagyon örül. Erre hosszabb szünet
következett s egyik se tudta, mit mondjon
a másiknak. Végre Taft azt kérdezte Wilson tói, vájjon nehéz választási küzdelme
van-e? Wilson erre ezt felelte:
— ó igen, különösen ez a mai nap nagyon fárasztó volt ránk nézve.
Taft erre ezt mondta:
— Különösen három ember van az
Egyesült-Államokban, akik sok dolgot adnak önöknek: Roosevelt, Bryn és én. Agyon
izgatnak bennünket, mint a kutyákat.
A két államférfin meleg kézszorítással
vált el egymástól.
— A home-rule ellen. Londonból
jelenlik: Írország északkeleti részében a home ru
le ellen való mozgalom oly terejdelmet ölt,

B R N H T nÉLKÜL
HRLTHm m E B É 5
H A L A o i SZALL
H Z O K FELE, RK1K
ÉLETElDBEn
SZERETTEK!
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Milyen szép és nemes a gondolat, ami
ebben a sírfeliratban van: érzések, amik erősebbek a

halálnál!

— Wahrman Richárd utolsó levele.
Idegei olyanok voltak és olyanoknak nevelte, hogy szegényül nem tudott velük élni
Wahrmann Richárd. Attól kezdve, hogy
megszabott polgári évdijra volt szoritva,
semmi kedvet, semmi jogot nem érzett az
élethez, ami kitetszik abból is, hogy már
két év előtt meg akart szabadulni a rossz
és lealacsonyító szegénységtől.
— El voltunk készülve arra, hogy szegény Richárd öngyilkos lesz — beszélte nekünk a család ügyvédje, Wittchen Lajos dr.
Mióta tönkrement, ez a két téma váltakozott
a leveleiben: pénz és öngyilkosság. Hozzám,
családjához, régi barátaihoz írott leveleiben
folyton

az öngyilkosságról

beszélt,

— Utolsó éveiben az az apanázs szolgált
Írországban .ma ünnepnap volt, amelyet a alapul életéhez, amelyet nővére
Wahrmann
home rule ellenségei arra használtak föl, René folyósított neki. Évi tizenkétezer koroliogy iinnepies szerződést irtak alá, amely - na volt ez az összeg. Valójában azonban soklyel arra kötelezik magukat, hogy minden kal több. Maga Walirmann René többször
rendelkezésükre álló eszközzel meg fogják küldött nagyobb összegű pénzf bátyjának.
hiúsítani a home rule megvalósulását és De én is, nem egyszer folyósítottam számáha mégis rájuk erőszakolnák az ir parla- ra pénzt, azzal, hogy ezt az intézkedést a
mentet, akkor ennek auktoritását nem fog- méltóságos asszony jóvá fogja hagyni. Utolják elismerni. Belfasztban, ahol a gyárakat só levelét valami négy nap előtt kaptam
és a hajógyárat már korán bezárták, a tem- meg. Miután október, november és decemplomokban rendkivül szenvedelmes hangon
ber havi apanázsát eladta, a január, febizgattak a home rule ellen. Attól félnek, ruár és márciusit kérte. Azt kérte tőlem, adliogy nagy zavargás lesz.
jam el ezt a negyedévi részletet és a pénzt
küídjem el neki. Mire intézkedhettem volna,
— Jászai Mari megrendelte a sírkövét.
már itt volt a telegramul, amely szűkszavún
A Nemzeti Szinház nagy művésznője, Jájelenti párisi öngyilkosságát. Különben sem
szai Mari, amilyen elsőrendű és nagyszabá- hiszem, hogy segített volna itt valami. Ezsú talentum a .szinmüvészetben, olyan rend- rek, tízezrek nem számítottak neki és három
kiviili egyéniség az életben. Ime, Jászai Ma- annyi apanázs mellett sem tudott volna
élni.
riról egy adat, ami ismét csak az ő rendkivüíiségét bizonyítja: Jászai megjelent egy
— Rémes katasztrófa a repülőtéren.
budapesti sirkőraktárban, ott kiválasztotta, Aussigból
jelentik: lllner, az ismert osztrák
megrendelte és kifizette a sírkövét,
még a
aviatikus repülő gyakorlatot tartott ma nagy
sírfeliratot is megszövegezte és rávésette.
közönség előtt. A repülő tér alsó részén, egész
külön a többi nézőtől. Reshm
zibernicki pol— A sírkövemet
jöttem
megrendelni!
gármester
nézte
a
repülő
gyakorlatokat,
fele— mondta Jászai Mari a Gerenday-féle üzségével
együtt.
Kétszázméter
magasságban
letben. Nem akarok halálom
után
senkinek
a terhére lenni, nem akarom, hogy gyűjtse- lehetett lllner, amikor kormányzókészülék
hirtelen elromlott és le kellett szállnia. Mintnek nekem, ezért veszem meg előre.
hogy
gépét igy kormányozni nem birta a
És kiválasztott egy két méter magas,
görög stiluBU sirkövet, hazai vörös már- gyors leszállásnál, a gép épen a polgármeshogy már
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a felsőbb

köröket

is

aggasztja.

ter és feleségére esett s mind a
kettőjüket
agyonzúzta.
Illnernek semmi baja sem történt.
— Halálozás, özvegy Szabó
Alajosné
Kiss Anna Esztergomban meghalt. Az elhunytat szombaton temették nagy részvét mellett.
A megboldogultban Szabó Gyula szegedi kir.
főügyészhelyettes édesanyját gyászolja.
— Tüntetés a templomban.
Szabadkáról jelentik: Párját ritkító demonstráció volt
a szabadkai görög keleti szerb templomban.
A mikor vecsernye után Rudaics Izidor segédplébános a szószékre lépett, hogy felolvassa a szerb püspököknek és a pátriárkának együttes pásztorlevelét, a liivek egyszerre felkerekedtek és tüntetőleg távoztak
a templomból, ugy, hogy a plébános üres
falak előtt olvasta fel a pásztorlevelet. A
pásztorlevél a szerb egyházi autonómia felfüggesztéséről szól és a püspöki kar a felfüggesztés ódiumát a hívőkre háritja át, a
szerbeknek pedig ezzel szemben az a véleménye, hogy a püspöki kar az oka az autonómia felfüggeztésének. Azt mondják, hogy az
autonómiát törvény szabályazza és ezt a tör
vényt nem lehet kormányrendelettel, vagy
királyi paranccsal hatályon kivül helyezni.
Ennek a nézetüknek akartak a hivők kifejezést adni, amikor tüntetőleg távoztak a templomból. Érdekes, hogy az összes szerb püspökök és a patriárka aláírásával ellátott s
szeptember 15-én kelt pásztorlevelet Kupuszárevics esperesnek kellett volna felolvasnia, de ugy látszik, megneszelte a tüntetést,
amelynek a hitközség közgyűlésén is folytatása lesz, mert a pásztorlevelet ott fel kell
olvasni.
— Fényes Marcell öccse. A hirhedt vezérigazgató, Fényes Marcell emlékezetes szökése után öccsének, Fényes Béla dr ügyvédnek se volt Szegeden maradása. Bátyja kellemetlen szereplése és vakmerő manővere
után elköltözött és itthagyta kezdődő ügyvédi irodáját. Hogy hová lett, eddig nem
tudták. Most azonban kiderült, hogy Budapestre ment. Erről tanúskodik Az Est legújabb száma, melynek Nyilttere igy kezdődik:

•

• Dr. FÉNYES BÉLA
ÜGYVÉDI
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— A magyar iparért. Ezzel a cimmel
lapunk legutóbbi számában hirt közöltünk a
szegedi magyar iparpártoló szövetség központi tanácsának üléséről. A tudósításban
megemlékeztünk Holtzer
Aladár indítványáról. A hirt azzal rektifikáljuk, hogy
Holtzer
Emil volt az indítványozó.
— Hirek az üzletvezetöségból. Szotyori Nagy Zoltán főellenőrt, a szegedi üzletvezetőség forgalmi és kereskedelmi osztályának főnökét a Máv. igazgatósága az aradi
üzletvezetőséghez helyezte át és helyébe a
szegedi üzletvezetőséghez Tripammer
József
főellenőrt, az eddigi osztályfőnök-helyettest
rendelte ki osztályfőnökké. Horváth
Lajos főellenőrt a Máv. igazgatósága nyugdíjazta,
Oppenheim
Imre a szeged-rókusi fűtőházba
beosztott mérnököt pedig a budapesti-központi üzletvezetőség területére helyezte át.
— Dagad az ár. A Maros áradása —
mint Aradról táviratozzák — mérhetetlen károkat okozott a máriaradnai járásban. A kukoricaföldek és gyümölcsösök viz alatt állanak. Az idei termés teljesen elpusztult. Lippán a városi kórházat fenyegeti veszély. A
radnai és solymosi hegyeken igen szép szüretre volt kilátás, de a sok esőzés miatt a
szőlő háromnegyed része elpusztult, ami pedig megmaradt, az élvezhetetlen, savanyu.

—
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Zentán
hat méter 45 centiméter a vízállás,
ilyen magas ötven esztendő óta nem volt a
Tisza. A viz az árterületeket elöntötte, a kár
igen nagy. Tövistől Nagyenyedig a vasúti
töltésnek mind a két oldalát beláthtatlan területen lepte el a viz. Egy torockói fuvaros
lovaival együtt belefúlt a piszkos, hömpölygő áradatba. Hunyadmegyében — mint Déváról táviratozzák — a vízállás az éjjel nem
változott. Ma reggel Gyulafehérvárról egy
utászcsapat érkezett Dévára és azonnal megkezdte a mentési akciót. A veszélyeztetett házakból karhatalommal lakoltatják ki a lakosságot. Az elhagyott házakat kalózok fosztogatják. Mától kezdve csónakokon csendőrök
fognak cirkálni az elhagyott utcákban.
— Válópőr a királyi családban. Münchenből jelentik: György bajorlherceg atyjával, Lipót herceggel a mult éjjel Bécsbe utazott és ma délelőtt a királynál kihallgatáson volt. György herceg felesége, Izabella
királyi hercegnő, Frigyes királyi hercegnek
leánya alig néhány hónappal esküvője után
visszatért szüleihez s most azt beszélik,
hogy házasságát föl fogják bontani. György
herceg bécsi tartózkodása alkalmával apósával is fog találkozni, aki meg fogja kísérelni, hogy a fiatal házasokat kiengesztelie.
Izabella királyi hercegnő hazatéi'ésének oka
az volt, hogy a bajor udvar egyik ünnepségén egy bajor hercegnő vitássá tette Izabella királyi hercegnőnek őt megelőző rangját
s ebből oly konfliktus támadt, amelyet eddig nem tudtak kiegyenliteni. A királyi hercegnő hazament Bécsbe és kijelentette, liogy
mindaddig nem megy Münchenbe, arnig a
rangviszálykodást az ő javára el nem intézik. Izabella királyi hercegnőt elhatározásától mindeddig nem tudták eltántorítani. Udvari körökből hivatalosan azt jelentik, hogy
György herceg azért ment Bécsbe, liogy az
Fisenertzben holnap kezdődő udvari vadászaton részt vegyen.
— A Szegedi Gyorsírók Egyesülete
ingyenes gyorsirási tanfolyamai vasárnap
délelőtt fél 11 órakor kezdődnek a Tisza Lajos-köruti polgári leányiskola emeleti termeiben. Beiratkozhatni ugyanott leelit.
— A szökevény bűnei. Nagyváradon a
legnagyobb izgalommal tárgyalják Schönfeld Mihály
gabonakereskedő szökését.
Schönfeld nagy lábon ólt, a legelőkelőbb
társaságok tagja volt és sokáig nem hitték,
hogy bűnös manipulációk is terhelik. Amerikába szökött kereskedő több szatmári földbirtqkost megkárosított. Hizó Imre városi
közgyám pedig följelentést tett Schönfeld
ellen, mert több ezer korona értékű gabonáját
elsikkasztotta ós nevére váltókat
hamisított.

— A telefon szerencseszámai. Nemcsak Kisnagynak, Törökországénak vannak
szerencseszamai. Van a telefonnak is. Megtörtént, hogy egy fiatalember, erősen tagolva
a számokat, a központtól kérte, hogy kössék össze 6—10—13—17-val. „Ilyen telefonszám nincs"! — hangzott a válasz. A fiatalember még kezében tartotta a kagylót és
ime, nemsokára jelentkezett Moskovitz cipőgyárának szegedi képviselete. A telefonos kisasszony megértette, hogy a 6 gyermekcipő, a
L0 és 13 egy elegáns nöi cipőnek, a 17 pedig
a legfinomabb sevrócipőnek jelenti az árát a
kitűnő keresett cipőüzletben.
— Árviz és babona. Augusztus tizedikén eredt meg Máramarosszigeten az eső és
azóta folyton szakad. A vetések, a gyümölcstermések már mindenütt elpusztultak.
A
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nagy veszedelemben — mint rendesen —
most is fölütötte a fejét a babona. Véletlenül
augusztus tizedikén halt meg Rahón Perekinszki
Jura, aki az aknarahóiaknál boszorkány hírében állott. Az egyébként szelidlelkü és jámbor ruténség Perekinszki halálának
tulajdonítja a veszedelmet hozó esőt, azt
mondják, hogy a boszorkány még haló porában is megbabonázza a község lakosságát.
A falubeliek deputációt menesztettek Zyakovics Ákos lelkészhez és nem kevesebbet kivántak, minthogy engedjen meg Perekinszki
Jura sirjának fölásását.
— A halott fejét megcsonkítva le kell
vágni s a holttestet hasra kell fektetni —
mondotta a deputáció szónoka, — mert az
öreg még a sirban is esőt könyörög, hogy
eső pusztítsa el hitsorsosait.
A lelkész kurtán elutasította az együgyü
kérelmet, de a babonás embereket nem tudta megnyugtatni.
— A szegedi korzóról. Ketten sétáltak a
korzón. Egy automobil jött nagy tülköléssel.
Az egyik ur ijedten megállt.
— Mi az? Mi hajód? — kérdezte a társa.
A másik panaszkodva felelte:
— Tudod, ha egy automobilt hallok, anynyira megijedek, hogy végig fut rajtam a
hideg!
— Hát annyira ifélsz, hogy elgázol?
— Nem! Hanem tudod, a feleségemet egy
soffőr szöktette meg. És most, ha autót hallek tülkölni, attól félek, hogy ők jönnek
vissza.

Rovatvezető: VARRÓ A. BÉLA.

Ezúttal egy igen fontos tárgyat kívánok
kedves olvasóimmal megismertetni és ez a
hajápolás. A hajápolás első tényezője a fejmosás, amely a fejbőr alkata folytán (zsiros
vagy száraz) egyszer 8 napban, 14—30 napban egyszer szappanos vizzel, vagy ott, ahol
ez erős, kellemetlen szárazságot idéz elő,
— tojás sárgájával történjék. A közönséges
szappanok (cócus-házi szappan)
helyett
Shatnpooing-port is használhatunk, amely
vizzel hig péppé keverendő és a fejen, illetve
hajon el lesz dörzsölendő. Ezen eljárást ott
használjuk, ahol zsirtalanitásról kell gondoskodnunk, mert hacsak a iejbőr megtisztítását akarjuk, ugy (Juillaja tinktura is megfelel. — Az első esetben vagyis amikor zsirtalanitani akarjuk a fejbőrt, Comswieson angol Amerikán Hair Petrolt használjunk, a
mely ez esetben igen alkalmas, sőt fejkorpa
képződés eseteiben használni feltétlenül szükséges is.
A fejmosás után leöblitjük a hajat és
jól jegyezzük meg, hogy ez mindég
langyos
vizzel történjék. Hideg vizzel való lemosás
komoly következmények elkerülése miatt kerülendő. A mosás után a hajak gondosan fölmelegített kendőkkel vagy — igen célszerűnek bizonyult — villamos
hajszárító
készülékkel
(praktikus, aránylag olcsó, nálam
megtekinthető a készülék)
megszárítandó,
rövid hajat íödetlenül, hosszú hajat kibontva
(nem beionva) kell hagyni. — Ha a mosás
után a fejbőrön feszültség, szárazság áll elő,
ugy a fejbőrt kissé megkenjük, megolajozzuk;
de a hajat is kissé megkenhetjük, ha nagyon
szárazzá lett a mosás folytán, sőt — bizonyos
szabályok és esetek figyelembe vételével, —
hetenként leheletszerűen, esetleg kétszer is
megtehetjük ezt.

EEEEEm^MEEMBE

NEMENYINE
F O G M Ü VESTERME
Kárász-utca 6a. sz.
alatt létezik. Készit mindenféle
f o g m u n k á k a t kaucsukban és
aranyban. Vidékiek 24 óra alatt
lesznek kielégítve. - Bármilyen
javítás hat óra alatt elkészül.

GUTORI

FÖLDES

522

KELEMEN

aradi gyógyszerész által készitett

MARGIT-CRÉME
legjobb arckenőcs, mely 2—3 nap alatt ifjitja
— és szépíti az arcot.
=

M a m i t Prömo

egyedüli szer szeplő,
m d r y i l - u r c l l l c
májfoltok, pattanások,
bőratka (Mitesser), ráncok, kiütések stb. ellen.
M o m í t
P r n m a
páratlan szer bőrpatm d r y i l - U I O l l l C tanások,
wimmerlik,
arc és kézvörösödés napbamitás ellen.
538A
M a m i t O r o r n u bámulatos hatása abm c u y i l - ü s t J l l l O ban rejlik, hogy bőrre
kenve, ez rögtön felveszi és ez okozza azon
csodás átalakulást, hogy egy szeplővel, vagy májfoltokkal fedett arc 2 - 3 nap alatt fehérré lesz,
M a m i t P r a m a teljesen ártalmatlan, nem
i f l a l j j l l ' U I D i l l t J zsiros, az arc nem lesz
fényes, azért nappal is használható.

A Földes-féle

/Aargit-Créme

ára : nagy tégely 2 korona, kistégely
Marnit.nnrior
SfSdryil-pUUBr

!
!
i
•

Rovatvezető postája.

1 korona.

fehér

> rózsa-vagy créme
színben 1 kor. 20 fillér.

M a r g i t - s z a p p a n
Csakis akkor valódi,

Gondot kell fordítanunk arra is, hogy a
hajat miként fésüljük ki, általában ne nagyon
puha legyen a kefe és ne tul sürü a fésű; mert
az alkalmatlan fésű megtöri a hajat, sőt foszlányossá teszi.
A nők hajápolásánál számba veendő és
a fésülésnél figyelemmel legyünk arra is, hogy
a haj ne állandóan egy és ugyanazon a helyen nyerje a választékot, mert tapasztalat
szerint ezen a helyen már egy kis idő múlva
is ritkább lesz a haj. Ha a haj kis kötöző
szalaggal lesz összetartva, azt ne szorosra
kössük, valamint a hajfonatok feszesen ne álljanak. Határozottan káros a haj bodoritása
(tompirozás) sütése és a hajszálaknak visszafele, a hegyétől a gyökeréhez való fésülése,
valamint vassal való kisütése. A férfi hajaknak a kemény kefével való fésülés és hajsütés
nem igen árt. — Fokozottab és körültekintőbb a betegségek utáni hajápolás.

Többeknek.
Személyesen vagy ezen a
helyen kérdéseikre szivesen állok rendelkezésükre; csak arra kérem önöket, hogy pontos, tüzetes részletes kérdéseket kérek föladni, hogy az érdemleges választ megadhassam.
D. V. Z.-né. A vibratioS villany massage
használna önnek, a gép nálam megtekinthető,
sőt bérbe is adom ;zé ó)ő - !': 23456 78-í
sőt a kúrához bérbe is adom.

darabja 70 tmér.
ha minden doboz

gutori FÖLDES KELEMEN

gyógyszerész Arad, felirattal és címerrel van ellátva
Utánzatoktól óvakodjunk.
538/A
Kapható Szegeden: Barcsay Károly, Bentsik
Lajos. Gerle Jenő, Leinzinger Gyula, Franki Antal,
Frankó Andor, Meák gyula gyógyszertáraiban,
Vajda Imre és Tsa, Varró A. Béla drogériáiban;
Kiskundorozsmán Szabó László gyógyszertárában.
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SPORT
LESZ-E HA BORÚ?
Sokat beszélnek
most arról, hogy lesz-e háború. Egyik társaságban, ahol ez a kérdés szóba került, elmondták ezt a kis históriát:
Egy alkalommal egy frankfurti asszony
— nem épen a legelőkelőbb társadalmi körökből való, — keservesen panaszkodott az
öreg Sudulának ós sirva, jajveszékelve vallotta be, hogy miért aggódik.
— Kitör a háború — siránkozott — és
elviszik az ón egyetlen fiamat is, mert nem
tudom kiváltani a katonasorból!
Az öreg Sudula mosolyogva vigasztalta
meg az aggódó anyát:
— Sose féljen! Nem lesz háború . . . A
fiaim

nem adnak

pénzt

hozzá!

Tudniillik az öreg Sudula anyja volt —
a Rotschildokaak.

A BÁRÓ T ALANY A. Egy igen előkelő
társaságban történt pár évvel ezelőtt ez a.
história. Belép egy ur.
— Ismer mindenkit! — kérdi a háziúr.
A jövevény szétnéz ós megakad a szeme
egy görgős orrú fiatalemberen.
— Azt az urat nem ismerem — mondja.
A háziúr odavezeti. (Megtörténik a bemutatkozás. Az elegáns ifjúról kisül, hogy —
báró. De a neve ugy hangzik, mintha nem
valami nagyon régi báró lenne.
A jövevény félrehívja a házigazdát:
— Micsoda báró ez?
— Ez? — mondja a ház ura. — Ez olyan
320.001 koronás báró.
— 320.0001 • koronás? A háromszázezret
értem. De mi az hn.szexe regy korona? Ez talány.
Felelet helyett a háziúr cédulát és plajbász! iVesz elő és felírja a következő kimutatást:
Báróság
300,000. korona.
Nemesség
20.000 • - k oromi.
Névmagyarosítás
001 korona.

AZ

öl'ATOS

KERESKEDŐ,

A

tavasz-

szal. egy,.délelőtt .hirtelen .szélroham süvített
végig.,a ,Lipótvárosom. Különösen, a külső részekben garázdálkodott; .néhány hölgynek le:
kapta a kalapját, néhány ablak csörömpölve
hullott, a köyezetre.
A szél lerántotta egy kisüzlet. cégtábláját is. A cégtáblán eddig a K0)111 Mór. neve
díszlett. Fordítva esett a földre és a másik
oldalán az összesereglő,. szomszédok nagy
meglepetéssel olvasták: — Kohn Mérné.
— Mi az, Kohn ur — kérdezték a boltost, — miért..irafcta a cégtábla hátuljára a
felesége nevét?
— Furcsa kérdés! — felelte természetes
hangon Kohn. — Az ember nem egy évre
csináltatja a cégtáblát., de az egész életre!

Szűcs József.
—

Aki már száz mérkőzésen játszott. —

(Saját
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A footballisták

és

Szeged város egész sportközönségének ünnepe a mai vasárnap. Régi, kipróbált játékost
fog ünnepelni a Szegedi Atlétikai Klub ujszegedi pályáján ezer s ezer ember előtt. Az
öreg Szűcs Józsefet fogják ünneplésben részesíteni, aki méltán meg is érdemli a szeretetnek ezt a rokonszenves megnyilváiiulá- I
sát. Izzig-vérig footballista, aki- nem önző
célokért, de igenis a sportolás nemes ideálizmusától és klubszeretettől áthatva mindig
csak azon volt, hogy városunk sportját társaival együtt mind jobban és jobban fejleszsze. Régi footballista az „örey" Szűcs József
aki már ott volt a kezdet iegkezdetén, amikor a SzAK csupán csak működő tagjaira
támaszkodva tengődött, ahogy tudott. Klubjának színeiért élő-haló játékos, aki sohasem hagyta el egy percre sem azt a zászlót,
melyre felesküdött és kitartott mellette csak
ugy a rosszban, mint a jóban is. Mint a
SzAK I. csapatának kapitánya rendet és fegyelmet tudott tartani a csapatban. Footballista kollégái nagyon szeretik, mert ha közöttük van, mintha csak lelket öntene beléjük, oly hévvel és tíizzel játszanak. Ezzel a Szeged, Kiss-utca, Kiss D.-ház.
lelkesedéssel már nem egyszer nyerte meg
a csapat az elveszettnek hitt mérkőzéseket.
A footballjáték alapos ismerője ós még kitűnőbb müvelője. Hatalmas rúgásai mindig
feltűnést keltenek, páratlan agilitásával pedig nagyon hasznos szolgálatokat tesz csapatának. A vidéken, ahol a sportviszonyok
oly mostohák, igazán dicséretes dolog száz
és teljes mfifogsorok szájpadnyilvános mérkőzésen résztvenni. És amidőn
lás n é l k ü l , arany k o r o n á k és
®97
ma a mi „öreg" Szűcs Józsefünk századik
::
hidak
::
mérkőzését játsza, köszöntjük őt, szivünknek
egész melegével és őszinte örömmel állapítjuk meg azt a tényt, hogy becsületes egyénifogtechnikusi
műtermében
sége és komoly törekvése mennyire használSzeged, Kölcsey-utca 10. sz.
tak klubjának. Neki is az lesz a legmaradanl
dóbb emléke, hogy e klubot naggyá emelni
a Próféta-vendéglőtől j o b b r a .
nagy része volt. Érdemes működése ma a
legszebb babérokat aratja ós ebből a meleg
ünneplésből mi is ki akarjuk venni részünket, amikor továbbra is a legjobbakat kívánva, ott akarjuk őt látni kedves csapatának,
a SzAK-nak élén.
G A.

felvesz

hivatal

Szeged\ JCárász-utca $.

Rendeljen
börbiitortiiirdnlcgc$$gggtigt
Kulinyinál

P

ogak

Lukács

o Vasárnapi football-mérkőzések. Előtérben a SzAK—Szabadkai Munkások között lejátszandó bajnoki mérkőzés áll, melyet több érdekesség is fűszerez. Ez lesz a
SzAK-nak első őszi bajnoki meccse idehaza,
tehát a város sportszerető közönsége érthető
érdeklődéssel várja, hogy a SzAK milyen
formában van és liogy ezen játékával tényleg remélhető-e a bajnokságnak elnyerése.
Hosszas távollét után játszik újból és most
már mindig a katonáéktól
felszabadult
Szűcs, kivel a csapat nagyon sokat nyer.
Kétségtelenül legérdekesebb része a mérkőzésnek a mozifelvétel lesz, ez magában igen
sokakat fog a pályára vonzani. A vendégek játékerejét nem ismerjük, de azt liiszsziik, nem lesznek képesek a SzAK tekniaki
fölényének ellentállani. Az eredményt néhány gólkülönlfiéggel a SzAK javára tiplijük. Biró Moraritz Jenő, a szövetség mult
évi előadója lesz, kitűnő biró hírében áll.
Rendes helyárak érvényesek. A mérkőzés
kezdete báron negyed 4 óra. Előzőleg a SzAK
I I . az állami főgimnázium válogatott csapa-

wimmmmmmmn mmmmmmm
HA

tudósítónktól.)

tával játszik. Ez a mérkőzés Grosz Vilmos
bíráskodásával délután két órakor kezdődik.
Az SzTK pályáján helyi csapatok mérkőznek. A játéknak tréningjellege van. Először
az SzTK II. ellen az Alsóvárosi TE, ezután
az SzTK csillag csapata ellen a Cipőgyári
Szövetkezet csapata áll ki. 20 filléres tréningjegyek érvényesek.

Imre
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Ügyész és védő.
(Saját tudósítónktól.)
A szegedi esküdtbíróság szombati tárgyalásán érdekes affér
történt Szápár
József dr ügyész és Sebők
Ferenc dr védő között. Sebők dr a védőbeszédében foglalkozott a bűncselekmény minősítésével. Az ügyész erre replikájában azt válaszolta, hogy
— Ha ilyet mondott volna a védő ur az
ügyvédi vizsgán, hát nem bocsátották volna
keresztül . . .
— Szerencse, — válaszolta az ügyvéd —
liogy az ügyész ur nem volt a vizsgáltató bizottság tagja! . . .
Az affért azután békésen elintézték.
Az eset egyébként a rablással vádolt
Kiss János ügyének tárgyalása közben történt. Kiss János ügyét már tárgyalta a februári esküdtszék, amikor zsarolás büntette
miatt két évi fegyházra Ítélték. A Kúria azonban megváltoztatta az Ítéletet, mert ugy találta, hogy a zsarolás kérdésének föltevése
az esküdtek megtévesztésére történt.
Az eset a következő:
Kiss Imre hódmezővásárhelyi gazdálkodó a mult év novemberében Szegedre jött
mulatni. Egyik depóban találkozott Kiss János
napszámossal, akivel aztán együtt mulatozott. A korcsmából egyedül távozott, részegen. Alig haladt néhány lépésnyire, amikor
valaki hátulról megtámadta, földreteperte és
elrabolta tizenöt koronáját. Másnap az esetet bejelentette a rendőrségen és közölte a
gyanúját, hogy valószínűleg a cimborája, Kiss
János volt a támadó. A rendőrség nyomozása '?
beigazolta a gyanút, dacára annak, hogy tanú nem akadt. A vádlott már a februári tárgyaláson is mindent tagadott, épen ugy, mint
szombaton. Az esküdtbíróság most már rablás bűntettében mondta ki bűnösnek a napszámost. Az esküdteknek verdiktje alapján
a bíróság három
évi fegyházra
itélte Kiss
Jánost. Az Ítélet ellen a védő semmiségi panasszal élt.

x A gyufatröszt előkészítésének munkálataiban a kiküldött bizottság annyira haladt, liogy az összes magyar gyufagyárak értékét fölbecsülte és smegállapitotta, liogy az
alakitandó részvénytársaság egyes telepeiért
milyen megváltási ár volna fizetendő: Az ér-

magyar tudom, j

szinház

1912. szeptember 29-én
vasárnap
Ő császári és királyi fensége Ferenc Ferdinánd
trónörökös jelenlétében
lefolyt m e z ő h e g y e s !
hadgyakorlatok.
Eredeti helyszíni felvétel.

lovas.
Psulander

SH.

A dráma előtt:

Express-Hiradó.
Heti aktuálitások.

A titokzatos csörtetés.
Amerikai vígjáték.
Délelőtt 11 órakor,félhelyárakkal

PALI 7 ESETE.

1912. szeptember 29-én
vasárnap

Teljesen uj á l l a p o t b a n l é v ő , 3 - 5X4'5
méter m é r e t ű s m y m a - s z ő n y e g
helys z ű k e miatt o l c s ó n e l a d ó . "Dr. Forbátpalota, II. emelet, 6. ajtó.

Kávéház Budapesten.
A r a n y b á n y a , ritka a l k a l o m , nappali é s éjjeli üzlet, teljesen konkurrencia nélkül, b e t e g s é g miatt
rögtön
eladó.
Szükséges
tőke
60.000 k o r o n a . "Bővebbet. "Bánó
B u d a p e s t , I., S c h w a r t z e r Ferencutca 3. s z á m .

Előadja: Andrée

Deed.

Pali mint fogadott ggermek.
I^orona-utca 17.
egy

négy

korábban
árugyári

számú

szobás

lakás,

nyomdai,
célra

lön b é r b e a d ó k .

továbbá

később

szolgált

pincei h e l y i s é g e k

sarokházban
a

bádog-

földszinti

és

egészben vagy

kü-

—

F r t e k e z n i lehet a

Szegedi Ritelbank

"Részvénytársaság-

nál,

Kölcsey-udvar.

*) E rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget a szerkesztőség.

lió

Pali és a télvilági nő.
Pali mint biró.
Pali mint biztositási üggnök.
Pali és az apacsnö.
Pali és Lujza mulatnak.
Pali a rendőrség védője.
Előadások szombaton Vs6,8 és 9 órakor
Vasárnap d. u. 3 órától éjjel 11 óráig

tel-

korona

töke

megszerzése

végett.

A

terv

az, hogy az alakítandó rézvénytársaság a
magyarországi gyufagyárakat mind megveszi, a foszforos gyufák gyártására berendezett üzemeket megszünteti, a többieket pedig egységes központi vezetés alatt folytatja és az eladásokat és egyöntetűen eszközli, amiből az is folyik, liogy az egyes gyufafajták árait is a központi vezetőség fogja
megállapítani.
x Országos baromfikiállitás. A

NYILT-TÉR*)
Bútorok és gázlámpák eladók. Széchenyi-tér 2a. I. em.

első napjaiban

jes ülést (fognak tartani, amelyen a bizottság a becsléssel párhuzamosan több pénzintézettel is folytatott tárgyalásokat az üzemek megváltásához, illetőleg a részvénytársaság megalakításához szükséges 10—12 mil-

vidéki

Artista dráma 3 felvonásban.

Főszereplő:

dekelt v á l l a l a t o k október

baromfi-

és házinyulteny

észtők

Szegedegye-

sülete október 20. és 22. napjain Szegeden
országos baromfi-, galamb- és házinyulkiállitást rendez a Baromfitenyésztők Országos
Egyesülete és a Házinyultenyésztők Országos Szövetsége erkölcsi és Szeged város
anyagi támogatásával, Teleky Józsefné grófné, Lipthay Frigy esné báróné és Gerliezy
Ferenc báró védnöksége mellett. Megfelelő
kiállítási helyiség hiányában az egyesület a
kiállítását az ujszegedi népligetben, a Vigadó összes fedett helyiségeiben rendezi, de a
kiállítók érdeklődése máris oly nagy, hogy
az a helyiség is kicsinek fog bizonyulni, ezért
a rendezőség a viziszárnyasoknak szabadban való elhelyezését határozta el, megfelelő
fedett udvarokban. A bírálat megejtésére sikerült a rendezőségnek az ország legelső
szaktekintélyeit megnyerni, ugyanint Reitter
Oszkárt, Rácz Ödőnnét, Buzzi Géza Félixet,
Ludwigh Rezső dr-t, Pókay Dezsőt, -Kubinyi
Bélát. Számos egyesületi és szövetségi érmeken felül máris tekintélyes pénzdijak és emléktárgyak állanak a rendezőbizottság rendelkezésére. A kiállításra vonatkozó bejelentési ivek szétmentek már és a bejelentések
máris nagyon szép számban érkeztek be, holott a bejelentési záros határidő csak október 10-én jár le. A földmivelésügyi kormány
által évenként tenyésztési célokra kiosztandó
és beszerezni szokott fajbaromfiak egy részét
ezen a kiállításon fogja megvenni. Hogy az
összes kiállítók teljes megelégedéssel gondoljanak vissza a kiállításra, a renHezobizottság ez évben ismételten össze fog vásárolni
100 értékes állatot és azokat tombolán ki fogja sorsolni. A kiállitásra vonatkozó bármely
felvilágosítással és bejelentési ívvel szívesen
szolgál az egyesület titkára: Vogel Antal,
Szeged.
x A must cukrozás. Most már bizonyos
liogy az idei magyarországi bortermés minőségileg nagyon rossz. A szőlők nagy része a sok eső következtében elrothadt ugy,
liogy több helyen szükségből már most le
kell a szőlőt szüretelni. Az uj bor cukortartalma csekély, ugy hogy a szőlősgazdák és
borkereskedők máris sietnek élni a bortör
vény idevonatkozó szakaszában biztosított
fakultatív cukrozásd joggal. A cukrozási engedélyt olyan nagy tömegekben kérik, liogy
a földmivelési miniszter a formalitások betartása (szakközegek kiküldése stb.) nélkül
fogja a termelőknek az engedélyeket vidékenkint megadni. A borkereskedőket a szigorú formalitásokra
(szakértői szemle)
akarják szorítani. A bécsi „Neue Wein-Zeitung" máris óvja a borkereskedőket, hogy a
magyar ujborok vásárlásánál ez idén nagyon óvatösak legyenek.
x Komlótermés Bácsmegyében. Zomborból jelentik: B.-Bobrodmegyében a komlót ermelós évről-évre nagyobbodást mutat, olyannyira, hogy a Báesbodrogmegyei Gazda-
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sági Egyesület komlóteriüelósi és értékesítési szakosztályt alakított. A szakosztály legutóbbi vándorgyűlései elhatározták, hogy
a jövő évben az Országos Magyar Gazdasági Egyesület budapesti országos kiállításán a termelők résztvesznek. A megyei komlóitsrmelés jelentékeny nagyobbodásra mutat
liogy mig néhány évvel ezelőtt egyedül Petrőcz község lakosai foglalkoztak komlótermeléssel, addig ina a megyében összesen 2116
katasztrális holdon űzik a komlótermelést,
mig tavaly csak 1386 katasztrális hold lett
komlótermelésre használva. A kereskdeők
pedig ma a bácskai komlót mótermázsánkéut 200- 300 koronáért veszik.

2596-1912.

Árveresi hirdetmény.

Verseny-

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881.
évi LV. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel
közhírré teszi, hogy a szegedi kir. törvényszék 1912. évi 18.978, számú végzése következtében dr. Barta Dezső ügyvéd által képviselt György Lajos javára 207 korona 57
fillér s jár. erejéig 1911, évi augusztus hó
14-én foganatosított végrehajtás utján feliilfoglalt és 4350 koronára becsült következő
ingóságok, u. m.: különféle divatáruk és
üzleti berendezés nyilvános árverésen eladatA budapesti gabonatőzsde.
nak.
Melv árverésnek a szegedi kir. járásbíA határidőpiacon ma, mint az októberi
róság
1912. évi V. 2307—2. számú végzése
fölmondások bejelentésére kitűzött határidő
folytán
207. kor. 57 fill. tőkekövetelés, ennek
első napján, természetesen elsősorban a mai
szállitó-bejelentés kötötte le az általános ér- 19Í2. junius hó 20. napjától járó 6 századeklődést. A leszámoló iroda hirdetése nagy lékos kamatai és eddig összesen 103 korona
meglepetést okozott, mert a reméltnél sokkal 72 fillérben bíróilag már megállapított költnagyobb mennyiséget: a búzából 348,000 ségek erejéig Klauzál-tér 6. szám alatt lemm. mondtak föl. A rozsból 16,000, a zabból endő eszközlésére 1912. évi október hó 3-ik
91,000 mm. jelentettek be szállításra. A zár- napjának délelőtti 10 órája határidőül kitülatnál szilárdabb tételekről nagyobb meny- zetik és ahhoz venni szándékozók oly meg- Tiszta selyem bársonyok blúzra K 1.90
nyiséget átvesznek. Egy órakor a követke- jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 120 cm. széles kosztümszövetek
„ 1.20
ingóságok az 1882, évi L X . t.-c. 107. és 108.
zők voltak a záróárfolyamok:
120
„
„
tiszta
gyapjúszövetek
„
1.50
§-a értelmében készpénzfizetés mellett a legBuza áprilisra
11-69-11-70
140 „
„ angol kosztümszövetek „ 2.50
többet
Ígérőnek,
szükség
esetén
a
becsáron
Buza októberre
11-16—11-17
alul is el fognak adatni.
140 „
„ Dubl-szövetekfelöltőre,, 5 . —
Rozs áprilisra
9-98— 9 99
Rozs októberre
Elsőbbséget igénylők ennek az árverés Kosztüm finom bársonyok K 3 . — és 4 . —
9-43— 944
Tengeri májusra
7-65— 7-66
megkezdéséig való érvényesítésére felhivatZab áprilisra
Kék angol seviotok
K 3.—
10.41-10-42
nak,
amennyiben az elárverezendő ingósáZab októberre
10-28—10-29
Fekete,
finom
kosztüm-kelmék
„ 5.—
gokat mások is le- és felülfoglaltatták és
A készáruvásáron 5 fillérrel olcsóbb áron azokra kielégítési jogot nyertek volna, jelen G o l d b . és Komanos-barchetek
50 fill.
15—20,000 mm. buza kelt el.
árverés az 1881. évi L X . t. c. 120. §-a és az
„
kartonok
50
„
1908. X L I . t.-c. 20. §-a értelmében ezek 140 cm. széles selyem-lüszter
K
2.70
A budapesti értéktőzsde.
javára is elrendeltetik.
Francia delinek
„ 1.—
Ma megnyitáskor nyomott hangulat uralKelt Szegeden, 1912. évi szeptember 8.
Angol
zephirek,
métere
70
fill.
kodott a spekulánsok körében, akik még minTiszta selymek, ruhára
K 1.90
dig a Balkán-forrongás miatt aggódnak. Csak
Farkas,
hamar azonban megváltozott a kép, mert a
Himzések,
széles,
métere
20
és
30 fill.
kir. bir. végrehajtó.
rossz kedv helyébe viharos hoszmozgalom
Valódi
clöpl-csipkék
10
fill.-től
50
fillérig
került a napirendre, mert Bécsben most már > b b b n b b b b b . b a b | í b b b t t b m í m b f l f f l
Szőnyegek fél á r b a n !
kedvezőbben Ítélik meg a politikai helyzetet,
Női finom ingek
K 2.20
a vaspiacon pedig tömeges vásárlás és födö„ fekete finom alsók
„ 2.—
zés vetélkedik egymással. A nemzetközi piacon az államvasút 15 koronával emelkedett,
„ fehér sifon-alsók
„ 2.40
a többi csak néhány koronával drágult, mig
Selyem női fekete harisnya
„ 1.50
a helyi piacon leginkább a rimamurányi rész„
„ szines
„
„ 1.30
vény javult, bár a többi is kivétel nélkül jóflor
fekete
női
harisnya
80
fill.
val drágább áron cserélt gazdát. A készáru- s r ^ e s o e s r i h ü i a f f l s a i h b b i a f f l b b i b b b b b s
Férfi selyen flor-soknik
70 „
piacon is némi áresést tapasztaltunk, bár a
forgalom még mindig nem elégitett ki. A jáM o s ó pongyolák, legjobbak
K 4.—
radékpiac is javult. A zárlat igen szilárd és
Parget- és flanel-pongyolák
„ 5.—
élénk volt. Kötöttek:
Flanel blúzok, készen
„ 2.50
O s z t r á k hitel
tvloso—641.—
Viktória
780. -784.Parget
„
„
„ 2.—
M a g y a r hitel
p39.25 840 —
Pannónia
O. ni. á l l a m v .
707.
.—
Weitzer
Szövet
„
„3.—
Jelzálogbank
458 459.-Beocsini
I eszámitolobank
534 50 —.— S a l g ó t a r j á n i
793 - 801.Flanel
leányka-ruhák
„
1.—
Riinamtirínvi
775.—r-,780.—
Alt. k ő s z é n
1085.- 1108.Közúti villamos
7.36.75 73850
Újlaki
3.40
.a
templom
és
az
állomás
közelében
Női
alsónadrágok
„
2.70
Városi villamos
397. 402.
G a n z vasöntö
3700.
.Hazai b a n k
303 — 304.—
M a g y a r villám.
484.50— 486
Tiszta gyapjú vállkendők
„ 3.20
Atagyar b a n k
647. 650Atlantika
329
330Himalája vállkendők
„ 6.—
Dijbiztositás: Osztrák hitelrészvényből
Szinházi
sálak
fél
á
r
b
a
n
!
holnapra 3—4 korona, nyolc napra 6—8 ko1 vég egész finom len-vászon
K 14.50
rona, november végére 20—22 korona, Osztrák-Magyar államvasút részvényből november végére 20—22 korona.
Mivel egy nagy őszi raktárt vet-

nagyáruház
Rcf. bérpalota, a g'dzffirdíVd szemben.

^Ikalmi vételek!

Röszke-

szentmihálytelken

egy ház és egy porta

eladó.

Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.

Tudakozódhatni Fazekas Mihálynál,
281. szám alatt.
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Csipke-
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és szövetfüggönyök különös gonddal vegyileg tisztittatnak olcsó árak mellett és rövid idő alatt

g

LUCZA JÓZSEF
kelmefestő é s vegytisztitónál

|
g

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

M
•
•

Fióküzlet: ZENTA, Főtér.
Zenta és Vidéke Takarék
házában.
50

•

tem, nagyon sok cikkem van, mit
feltűnő olcsó árban árusítok.
Tessék meglátogatni!

Ritka alkalom.
$zabott áral(.
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1912. augusztus 29.

kiváló bór- és
? lithiumos
gyógyforrás

SZÍNHÁZ

VÁROSI

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél, vörhenynél, emésztési és
lélegzési szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyuviz.

Folyószám 35.
Szeged, 1912. évi szeptember 29-én, vasárnap

Kapható ásványvizkereskedésekbén és

Rendező: FERENCZY FRIGYES.
SZEMÉLYEK:
Dr. Kontár, a „Hideg-Ideg" igazg.
Krisztina kisasszony, magánzónő
Robertine, az unokahuga
Brünolin, földbirtokos
Amália, felesége
Móric, fia
Kalandor (Gróf Záray néven)
Gróf Záray Nepomuk
Mimi, hercegnő
Mosusz Barnabás, szappanfőző
Zenith Beduin, költő
A titkár
Liza, szobai eánv
Kristóf 1
Dömötör
ápolók
Ferenc \
Rendőrbiztos
Egy chaffeur
Fürdőmester
, 2 | szolga
S ürgönyhordó

Pogány Béla
Miklósi Margit
Antal Erzsi
Thorma Zsiga
Szűcs Irén
Oláh Gyula
Solymossy Sándor
Virágháty Lajos
Déry Rózsi
Szatmáry Árpád
Heltai Jenő
Mihó László
Martinyi Ilona
Biró Tivadar
Pápay József
Erdélyi Sándor
Koháry Pál
Pécsi Lajos
Varga Viktor
R. Nagy Gyula
Tiszai Imre
Leszkay Dezső

Páciensek. Rendőrök. Szolgák. Történik egy elegáns
magánszanatóriumban, a Svábhegyen. Idő: ma.
Folyószám 36.
ESTE

AZ ASSZONYFALÓ.
Operett 3 felvonásban. Szövegét irták: Stein Leo és
Lindái! Károly. Zenéjét szerzette: Eysler Edtnund.
Forditolta: Mérey Adolf.
Rendező: ALMÁSSY ENDRE.
SZEMELYEK:
Maros Béla, őrnagy
Mary White
Raffayné
Tilda, leánya
Camillo
Donogán báró, urlovas
Lovászi
j Az
Sziráky báró ! A. F. C.
Berkes
]
ancsi, kutyamosó
.ina szobaleány
Millai baroness
Sőtérné
Adél
Nelly
Szolga
1
2
hölgy

3

Heltai Jenő
Antal Erzsi
Szűcs Irén
Déry Rózsi
Oláh Gyula
Solymossy Sándor
Virágháty Lajos
Pogány Béla
Ács Mihály
Szatmáry Árpád
Kállay Margit
Horváth Irén
Virághátyné
Csige Rózsi
Martinyi Hona
Pápai József
Ácsné Lidia
Nagy Irén
Martinyi Margit

Szinye-Lipócii Salvatorforrú-váUal*;,
Budapest, V., Rudolf-rakpart 8 4
esssssssmses m

CSÓKSZANATÓRIUM.
Burleszk operette 3 felvonásban. írták: Báron Rezső
és Felner Pál. Zenéjét szerzé: Báron Rezső. Fordította:
Liptai Imre.

SCHULTES ÁGOST

gyógyszertárakban.

DÉLUTÁN

Í

15

DELMAGYARORSZAG

A Mecsek hegység
gyöngye a
sziklából fakadó

PÉCSI TETTYE FORRÁSVÍZ

Telefon
784. sz.

a legkellemesebb izü, kristálytiszta szénsavas a s z t a l i és b o r v í z
a legolcsóbb savanyuviz, kapható mindenütt palackcserével. Nem
kell a drága savanyuvizes palackokat állandóan megvenni.

W&J&^sa

TENNER M. LASZLO sőrnagykereskedőné! SZEGED.

Apróhirdetések.

Betegápolás!
Az összes gyógykezelési eszközök,u.m.sérvkötök, haskötők,gummigöcsér-harisnvák, egyenestartók, testegyenészeti gépek, műlábak, műkarok, kötszerek, teljes gyermekágyas felszerelések,
masszáló- cs villanygépek a legmegbízhatóbb minőségben csakis

Izzad valamelg test- 1

része? Ugy használja a j
dr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
52o
KORZÓ KÁVÉHÁZBAN
csütörtök éjjel e lapra figyelmeztetett bájos, szürke
ruhás h ö l g y e t esedezve
kéri ismeretlen bámulója,
irjon e lap kiadóhivatalába
„BANKF1U" jeliigére isinerelség lehetőleg vasárnapi nap folyamán hol és
mikor lehetséges?
587

FISCHER

PÉTER

É S TSA R.-T. cégnél

Alapíttatott B u d a p e s t , IV., K o s s u t h Lajos-utca 6 . s z á m szerezhetők be.
"
" Most megjelent legújabb képes árjegyzéket kivánatra bérmentve
Telefon 958 •
titoktartás mellett azonnal küldjük.
603 •

Kérjen árjegyzéket és részletes fölvilágosítást.

Üzlet

megnagfobbitás!

Alapíttatott 1902-ben.

Hajőszülés ellen
csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle .„Hajrestorert"
használja. Ára 2 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,.
Széchenyi-tér.
520*

Alapíttatott 1902-ben.

Vegyi ruhatisztító-, kelmefestő- és ágytoll-tisztitó ipartelepemet tetemesen és korszerűen megnagyobbítottam és ezáltal
bámulatos olcsó árak mellett tisztitok és festek uri-, női- és
gyermekruhákat stb. — A legkényesebb ízlést is teljesen
kielégítem.
508
Kiváló tisztelettel

U R A I M ! Aki szép, fiatal barna nőt 20 koronával kisegit, annak nagy
lelküséget meghálálom. —
Jeligém: „DÉLIBÁB". 609

Lucza József vegytisztitó

Legjobb hajfestő az
országosan elismert Leinzinger-féle. Ara 2 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
520
Széchenyi-tér.

Főüzlet: LAUDON-UTCA 9. szóm :: Telefonszóm 994.
Fióküzlet: GIZELLA-TÉR 3. szóm :: Telefonszóm 1055.
Fióküzlet: ZENTA, Főtér, Zenta és Vidéke takarék hózban.

T A N U L Ó K A T felvesz
Várnay L. könyvnyomdája
Szeged.

I Kívánatra a ruhák elhozatnak és hazaszállittatnak. I

A szegedi bankegyesület r.-t. zálogintézete
a s z i n h á z s a ! szemben.

A

554

legelőnyösebb kamat mellett nyújt kölcsönt a r a n y r a , e z ü s t r e ,
nemüekre, értékpapírokra és tffmegérukra.

ruha-

Szegedi Bankegyesület Részv.-Társ. Zálogosztálya, Szeged.

Jtöos/covits cipőárúháza, Szege d\
Kárász-utca

14.

ÍJ

Telefon

Nem állítólagos amerikai, sem Bécsi, hanem M F * hazai elsőrendű
amerikai
és francia forma, férfi-, url- és gyermekcipők legszebb és legjobb kivitelben. Szabott
eggséges 10—13—17—22 korona árban.
bumpbi i m t i m m r v j a m i j w ? iwkurbít

576

10-59.
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1912. augusztus 29.

DÉLMAGYARORSZÁG

Legjobb minőségű

pálfy

ŐSZI

tartós és ízléses

TcstVtfrcK

TRÁGYÁZÁS!

Valódi

k o s á r á r n k

Vasöntöde
l gfpgyir
Szegeden.

Óvakodjunk a
hamisításoktól!

Óvakodjunk a
hamisításoktól!

iter^^a

THO viASSALAK

mindenféle kefe

védjegyű.

V á ^ !

továbbá férfi és női

ólomzár
van rajta

a
Thoraaspliosphatfabriken
b EeRr Ll iI n
vezerképvlftelöje
B
N ,,
vezírk
K ü l ö n ö s e n a jelenlegi rendkívül olcso árakra figyelmeztetjük a v á s á r l ó k a t .
528

Hirdessen a Délmagyarországban

hóban

boltjában

magánosoknak is rudszámra — kiváló
minőségű, rendkivül Ízletes, teljesen
száraz, saját gyártmányú, legfinomabb,
elsőrendű

szalámit
580

Kalmár Vilmos

Bndapest VI., Andrássy-ut 49

eremmel
Kitüntetve

Adunk szeptember

Minden
zsák tartalomjelzéssel van
ellátva 1

Hamisítástól
szigorúan óvakodjunk !

kaphatók a

20 arany-

Alapíttatott 1817ben : :

^

eredeti

511

a r i s n y á k

3

van és

Csak
akkor
valódi,
ha ilyen
zsákban

készítmények,

Sá

U 1 1 J A

a z t , hogy ZOIMBORY IMRE
vendéglője R á k ó c z i ' t é p

Kossuth

S

4-80 korona árban kgként. Elsőrendű
rudak, kisebb külső szépséghibákkal4-40
kor. kilogrammoként
Szalámigyár:

Z

E

G

E

D

E

M

Petőfi Sándor-sugárut és j

Tisza Lajos-körut 83. szám.

Tisza Lajos-körut sarok. I

O S I
és

Lajos-sugárut

s a r k á n v a n . A legjobb italok
és legízletesebb ételek minden
időben olcsón kaphatók. Abonnensek elfogadtatnak. — Nagy,
tiszta termek minden alkalmakra.
Legalkalmasabb hely a társasélet összejövetelére és vidékiek találkozó helye.

WTf

f

Várnay £., 5zeged

K á r á s z - n . 9.

Telefon 81.

Teljesen újonnan átalakított üzletemet a nagyérdemű H ő z ö n g sziVes figyelmébe ajánlom.
a

J f ö H y l l i r i l I f Ü S
j f ö i i i f i $

tfH«fmküátftll9
AOWyVByOHIBfl
f

w ft külföldi irodalom termékeivel.

pplfttfiííflslcgna3s?obí,
a

raod rn
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Jf/ÍüVÍlkttÍf^7ft
f | v i i j
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§ j V m o d e m ü l

váiaszt

^ ban

technlHa minden ViVminyaiVal felszerelten ízléses munKáH
m\m<

mindenféle könyVkötések gyors és poníos elvégzésére
berendezve.

Közigazgatási (S figyVUi nyomtatványok állandó nagy raHtára.
Kttggyanta bílyegzíl; csinos kiállításban gyorsan és pontosan készülnek saját
Üzleti HÖnyVcK

dóJ

áiiaadían

műhelyemben.

ráiasiwitan vanna* raHtiron (s külön rendelésre is szépen és gyorsan készülnek.

A
Nyomatott Várnay L. könyvnyomdájában Szegeden Kárász-u. 9.

J

