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Meglepetésre ébredt az izgalmakban
kimerült Európa. Mig Londonban a békéről tanácskoztak, Sztambulban határoztak
és cselekedtek. És ezzel mindaz, amit eddig a nagyhatalmak reuniója és a háborút
viselő balkáni államok delegátusai annyi
viszontagság után, annyi fáradozással és
furfanggal a béke érdekében létrehoztak:
bizonytalanná vált. Uj helyzet támadt
nemcsák a Balkánon, hanem egész Európában, amelyet csak nagy türelemmel lehet majd belekapcsolni a régi helyzet fontosságába.
A nagy meglepetést, a váratlan fordulatot, hetek békemunkájának kockáztatását az új-törökök idézték elő, ugyanazok, akik egyszer már ámulatba ejtették
a világot cselekvésük gyorsaságával, energiájával és vértelen forradalmukkal. Akik
detronizálták Adbul Hamidot, megteremtették a török parlamentizmust s akik rö<
vid másfél esztendős kormányzás után ellenfeleik államcsínye folytán megbuktak,
elvesztették nemcsak a hatalmat, hanem
az alig megszületett török parlamentárizmust is. Bukásuk súlyosnak látszott. Táboruk, a politikai, széjjel szóratott. Tagjainak nagy része elmenekült Konstantinápolyból messze tájakra, leginkább a külföldre. A pártnak katonai hivei, a sikereknek tulajdonképeni hősei, részben hátFlower-Girl.
— Noel Somers. —

Kimentem egy tikkasztó délután
Virágot venni, nyilt utcák során;
Cigány-lánykák ültek a kút alatt,
A merre sűrűn, zajgó nép haladt;
Rózsákat árúit mindenik: kezében
Zöld és piros csokrokba kötve szépen...
Az arcuk barna, — sötét a szemök, —
Furcsa kalapka a fejük fölött;
Hajuk, miként az inda futja át
Szemök felett a lánykák homlokát.
Mózes népe lehettek ők bizonynyal;
Puszták rózsáit tépve fürge gonddal..,
Volt köztük egy mogorva arcú lány,
Komor, mint egy félénk sólyom talán,
Ügyet se vetve, arra bárki ment. —
Vágytam tudni; e bánat mit jelent?
_
—Megmondta társa, egy fekete lányka,
Amint nekem virágait kínálta.

térbe szorultak, részben kidobattak a hadseregből, részben megadták magukat a
katonai fegyelem szabványának. Mahmud
Sefket tábornok letűnt, Niazi bej az albán
felkelőkkel vivődött, Enver bej elszökött
Tripoliszba, hogy az arabok előtt lobogtassa fennen az izlam hanyatló zászlaját.
Az uj-törökök uralmát felváltó rendszer javában folytatta a katonaság uj-török elemeinek megrendszabályozását, mikor kitört a balkáni háború. A belső villongás által zaklatott ozmán birodalom pártosság-szaggatta hadseregével nem tudott
megbirkózni ellenfeleivel. Legtöbb pontján
fegyvercsapás nélkül omlott össze, szabad
játszi utat engedve ellenségeinek. Ahol eílentállott a bolgárokkal szemben, ott hasztalan volt fiainak minden hősiessége, a
szervezetlenség, a készületlenség, a tisztek
'hiánya, a vezérek rossz megválasztása irtózatos Csataldzsához juttatta őket. A
riadt menekvésben kimerült hadsereg csak
itt jutott lélegzethez, a félszáz erőd sürü
vonalának biztos fedezéke mögött. S bárha e ponton megtörött a diadalmas bolgár
sereg irama, mégis olyan volt Törökország és hadseregének állapota, hogy gondolni kellett és lehetett a békére.
Igy jött létre előbb a fegyverszünet,
majd a londoni békekonferencia. És e
ponton kezdődött el Törökország belső
válsága. A fegyverszünettel való megállapodásban a Kiamil-rendszer egyik főA

csúnyák.

Irta: Révész Béla.
A mi házunkban izgatottak voltak az
emberek. A szobákból kibújtak a kócos aszszonyok, sürögtek-forogtak és szaladtak a
lányok után, akik belepték a lépcsőházat.
A harmadik emeleten már elindult a szenzáció. Piros arcú munkásleányok elkiáltották
odafenn: „Már j ö n n e k . . . " Nyugtalan, lármás hangok üzengették: „Már j ö n n e k . . .
már jönnek . . . " A lépcsőházból ünnepi menet
kígyózott alá. Szép tiszta ruhába öltözött
asszonyok és férfiak körülöveztek egy szőke
menyasszonyt. Mirtuskoszoru volt a fején,
vitték esküdni a templomba. Meghatott ábrázattal, ceremóniás lassúsággal lépkedtek,
a lányok viaskodtak a jó helyért és sohajtgattak, suttogtak, de ujjongtak is, amikor
hófehér ruhában elhajókázott előttük a menyasszony. A nászmenet lassanként leúszott az
első emeletre. Itt még hevesebb volt a harc;
mosolygós arccal, csillogó szemekkel taszigálták egymást az emberek és az jutott
előbbre, aki ügyesebb volt. A friss kedvű lányok mögé két ember hátraszorult. Egymás
mellé kerültek és észrevették egymást. Az
izgalom őket is elkapta és elsodort helyzetükben, furcsán, szemüket egészen megnyitva nézegették egymást, a púpos fiatal ember
és a sánta leány. Megismerkedtek.

„Nővére halt meg ép ma, jó uram!
Türelmes lélek, nem sírt hangosan..."
... Szelíden szólva hozzá: megvevém
Virágait; hálásan jött felém, —
S míg sápadt volt, mint hervadó fa lombja:
Szeméből könyje hullt le a csokorra...
Május volt ekkor és a mi házunk olyan
ZSOLDOS BENŐ. volt, mint egy nagy kalitka, melyben ember-
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oszlopa, Nazim pasa hadügyminiszter és
fővezér két döntő hibát követett el. Először belement abba, hogy a görögök nem
irták alá a fegyverszünetet, vagyis volt is
nyugalom, nem is. Volt nyugalom a csataldzsai vonalon, valamiint Drinápolynál,
hol a török defenzíva fölényben jutott, de
nem volt nyugalom azokon a pontokon, hol
a török zászló szorongatva és fenyegetve

volt: a Dardanelláknál és Epiruszban.

Másodszor beleegyezett abba, hogy mig
az ellenséges csapatokat szabadon élel-

mezhették, addig Drinápoly és Szkutari,

a két rendületlen erősség élelmezést nem
kaphat. A török közvéleményt, akár mesterségesen, akár természetesen, már ez a
két hiba fölizgatta. Attól tartottak, hogy
a békekonferencia kudarca esetén ez a két
erőd, a régi török hősiesség egyedüli vára,
melyeket meg nem tudott venni az ellenség ereje, el fog esni olyan gyöngesége
(az élelmiszerhiány) miatt, amelyet kizárólag a fegyverszüneti tárgyalás könnyelműsége okozott. Hisz nyilvánvaló volt,
hogy ha akarják, a balkáni szövetségesek
csak elhúzzák a béketárgyalást jp a 'két
erősség, de különösen Drinápoly áldozatukká lesz az áltál a kiéheztetés által, a
melyre a két nevezetes erősséget a saját
fővezére kárhoztatta.
Ilyetén jogos keserűségek szították
azt a tüzet, amely az uj-török mozgalomnak uj motorikus erőt adott. Hazatért
párok turbékolnak. Körülöttük a Városliget
fái nászos gyönyörűséggel ébredtek, rügy
iakadt a rügy mellett és minálunk az emeleteken szerelmes munkáslányoknak párjuk
akadt. Lágy, illatos alkonyatok nyájasak
voltak a fiatalokhoz. Amint jött árnyaival az
este, a szerelmes párok kiültek az ajtó elé,
barnult az este, a folyosók, mint titkos lugasok, sugdosó embereket bujtattak. Forróvérű legények ragyogó-fehér pártákat emelgettek és a csók, sóhaj neszelt a méla csöndben.
A szerelmes estéken a két nyomorék is
összeült, és ha nem beszélgettek, alá tekintettek a ház völgyébe, kémlelték az alkonyat
játékait, a tekintetük mohó cikázással megkereste a homályban burkolódzó párokat és
merően megbámulták a kusza, fátyolos karolásokat. A púpos fiatal ember egy este
bosszú, csontos kezével megérintette a sánta leány karját és igy szólt hozzá:
— Annuska, maguk kiadnak szobát?
A nyomorék leány összerezzent és
gyorsan, lelkendezve válaszolt:
— Igen . . . jöjjön hozzánk l a k n i . . .
Ünnepi este volt, mikor a púpos etnber
Annuskáékhoz bevonult. A két öreg ember,
a sánta leány szülei, mosolyogva fogadták
az uj lakót és Annuska odavezette egy nagy
kalitkához, melyben a kanári madarak gubbasztottak. Megkocogtatta a kalitkát és a
sárga madarak énekes ijedtséggel fölszárnyaltak. A sánta leány nevetett és a madarakra mutatotti
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közben Tripoliszból Enver bej is, a hévvel
teli fiatal vezér; a hosszú béketárgyalás
alatt kiszállt a pánik a török hadsereg lelkéből s helyét bizakodás, harci kedv, a
nemzeti önérzet uj föllobbanása és vallási
fanatizmus foglalták el. Harcolni (kívántak, ú j r a szembeszállni az ellenséggel, kiköszörülni a csorbát, visszaszerezni az elvesztett területeket és mindenekelőtt fölmenteni és megtartani az ostromlott erődöket: Janinát, Szkutarit és mindenekfölött Drinápolyt, a szent várost. A béketárgyalást tűrték, amig ezeknek megtartását
remélhették. De amint kimondatott, hogy
Drinápoly is az ellenségé, az uj-törökség a
tömegek hangulata által emelve ismét forradalmi csínnyel magához ragadta a korm á n y t . Ezúttal azonban nem vértelenül:
Nazim tábornagy, a nagy vereségek fővezére, a rossz fegyverszünet megkötője, golyótól halott. Az ő végzete heteit, mint egy
klasszikus sorsdrámában.
És Európa ú j r a izgulhat, ú j r a töprenghet, ú j r a tanácskozhat a balkáni békén és a balkáni uj renden: uj tényezővel
van dolga, amely ugy lehet, még kemény
próbára teszi az együttesen működő hatalmakat.
—

Bucsu a volt hercegprímástól. A

magyar katolikus püspöki kar képviseletében
ma délelőtt Csernoch János dr. hercegprímás, valamint Szmrecsányi Lajos egri érsek és Radnai Farkas besztercebányai püspök küldöttségileg tisztelegtek a budai palotában Vaszary Kolos volt hercegprímásnál.
A tisztelgésen Csernoch János dr. hercegprímás föliratot nyújtott át, amelyben a püspöki kar hivatalosan elbúcsúzik a volt heroegprimástöl.
— A barátaim.
A púpos ember rövidesen megtudta,
hogy Annuska apja madárkereskedő volt és
amikor öreg idejére abbahagyta az üzletet,
ezekkel a kanári madarakkal vonult vissza
a nyugalomba. A pálya, amelyen az ember
a kenyér után baktat, minden ember karakterét különködve megformálja és a hosszú
élet az énekes madarak között a valószínű
magyarázata, hogy Annuskáék állandóan
énekes kedvűek voltak.
Ünnepi este volt a púpos ember bevonulása, aki hirtelen ugy beilleszkedett a famíliába, mint a teli. hold udvarába az odatévedt csillag. Az uj lakó muzsikus volt egy
szinházi zenekarban;és a hegedűjével uj hang
csendült meg az énekes családban. Az öreg
madárkereskedő citerázott, Annuska ábrándosan énekelt, bóhaju anyja meleg alt-hangon kisérte, a púpos ember pedig hegedűjátékával szépen, harmonikusan megkoronázta a furcsa muzsikát. Borongó, szerelmes
magyar dalok röpültek ki Annuskáék ablakából és odaszálltaik a folyosókon álmodozó
mátkapárokhoz. A gyönyörűségektől borzongó fiatalok nem eresztették el a dalokat
és ájtatosan, halkan belefonták a maguk
énekét, s muzsikás, tRilos lett a ház, melyre
friss virág-illaiával ráborult a májusi éjszaka.
Ezután minden este volt szerenád. Amikor véget ért, a folyosókon megmozdultak a
fiatalok és karöltve, énekes szóval elindultak
a lépcsőház felé. Imbolygó léptekkel valamennyien fölkerekedtek, mentek a májusi
sétára és a park a ház előtt imár messziről
kibontotta, emelgette feléjük ölelő karjait.
Orgona-, jázminbokrok árnyékában mátkapárok sétáltak és esténként itt volt a két
nyomorék is, a szivükkel beszélgető embe-
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van-e

jogakadémiára

?

(Sajút tudósítónktól.)
Rendkívül értékes, érdekes és tanulságos dologra hivja föl
figyelmünket egy hozzánk beküldött cikk.
Alább szó szerint megtalálja az olvasó, de
a főiskoláért való harcunkba épen főiskolai
rendszerünk helytelen arányainak ismételt
föltárásával és hivatalos köreink állásfoglalásának minden bizonnyal hiteles ismertetésével ugy szól bele, hogy mindenkit a legkomolyabb megfontoltságra és meggondolásra
kell késztetnie. Csak a legnagyobb méltánylás hangján emlékezhetünk meg niindenkot
azokról a törekvésekről, amelyei: Szegedet
főiskolai központtá akarják tenni. Természetes, hogy ennek a törekvésnek első reprezentánsai nem nyugodhattak bele a volt
kormánynak abba a döntésébe, amellyel az
uj egyetemeket Pozsonynak és Debrecennek
ítélte oda és nyomban e döntés után a legkézenfekvőbb ideálok fordultak annak érdekében, hogy Szeged régi vágya — ha a kisebbik felében is — teljesedésbe menjen.
Igy nyert életet az a törekvés, hogy
Szeged a pozsonyi jogakadémiának ide helyezésével kérjen a kormánytól rekompenzációt. Határozottan tudjuk, hogy
Szeged
megkapja a pozsonyi
jogakadémiát,
csak
kérnie kell. De mindjárt akkor, amikor ez a
törekvés közismertté lett, aggályok merültek föl a tekintetben, hogy hasznára lenne-e
Szegednek, megéri-e az áldozatokat egy jogakadémia azután, hogy Pozsonyban és Debrecenben fölállították az egyetemet. Joggal
hivatkozhattak arra, hogy ez a jogakadémia
csak tengődnék és ép oly kevéssé tölthetné
be tudományos, mint a város érdekében való
gyakorlati hivatását.
Az alább közölt cikk megszívlelésre narek között. Valami rejtelmes barátkozás
egymás mellé boronálta őket. Különben itt
a parkban alig beszélgettek, csak ültek egymás mellett a zöld fapadon, mély hallgatással, néha-néha egymásra tekintve. Egy este
a púpos ember nyugtalankodott. Kemény,
sárga arcát az ég felé emelgette és a sánta
leány is fölnézegetett a mennyboltra. Olyan
volt az ég fölöttük, mint egy regés baldachin.
A világoskék firmamentum puha, süppedős
volt, mint a finom bársony, a fehér felhők,
mint a habos selyem, gomolyogtak rajta.
A hold ráderengett a mennyboltra és halovány sugárkévéivel összeszőtte az ég játékait. A púpos ember egyszer csak megszólalt:
— En olyan furcsán érzem magam, ha
a hold s ü l . . .
A sánta leány ráemelte barátjára a tekintetét és madárarcán nyugtalankodott a
kíváncsiság. Nem tudta, hogy mit .mondjon,
egy kicsit gondolkozott, aztán lehajtotta a
fejét:
— Én is . . .
A muzsikus újra rábámészkodott az égre, a hold delejes erővel rásütött gnóm-fejére. Kemény arca csupa izgalom volt, amikor
beszélt:
— Én még mindig nem vagyok pesti
ember. Ilyenkor, ha a hold süt, otthon járok,
a kis városban, ahol nincsenek paloták. Itt
ki kell menni a városból, ha a holdat látni
akarom, a paloták elrejtik, a sugarait elfogják. De én szeretem a holdat és imindig tudom, mikor van telihold. Ilyenkor felnézek a
paloták között az égre és l á t o m . . . a mi
fehér utcánkat, melyben nem ég a lámpás,
a Nagy-Dunát, mely ezüstfolyókat ringat,
az arany klastromot, melyből hófehér apá-

gyon érdemes állásfoglalása szerint a pozsonyi jogaikadémiának Szegedre való helyezését sem helyi, sem országos
érdekekkel
nem lehet támogatni. Rámutat a gyakorlati
irányú főiskolák nagy szükségére és arra,
hogy az illetékes körök inkább ujabb egyetemek fölállítását, mint sem az
akadémiák
lábraállitását
tervezgetik.
Nagyon ajánlatos lesz mindezt niegszivlelnünk, mielőtt végleg megválasztjuk azt az
utat, amelyen megvívni szándékozunk a főiskoláért való uj küzdésünket.
%

*

*

A szegedi sajtó ismételten foglalkozott
azzal a kérdéssel, mondja a hozzánk beküldött cikk, hogy a polgármester által oiy nagy
kitartással propagált jogakadémiára egyáltalán van-e szükség, szabad-e más főiskolai
szükségletek kielégítése előtt Szegeden jogakadémiát fölállítani, nem veszélyezteti-e tanulóifjúságunk helyes pályaválasztását és
nem fogja-e a jogi pályán -működő proletárok számát továbbra is növelni akkor, amidőn más, nehezebben megközelíthető főiskolák nem nevelnek még ma se ke'.íő szánm
diplomás embereket a gyakorlati, nevezetesen a műszaki és gazdasági pályára.
Érdekes, reánk nézve rendkívül fontos
Ítéletet olvashatunk az- uj jogakadémiák helytelen törekvésére vonatkozólag egy kiváló
tudós-professzor nemrégiben megjelent kiváló tanulmányában.
Gergely György dr., máramarosszigeti
jogakadémiai tanár, az ujabb irányú jogászképzés alapos ismerője a következőket írja
a máramarosszigeti jogakadémiai életképességi kérdésével kapcsolatosan:'
„A minisztériumok következetes eljárását igazolja az a mai az u. n. „Felsőoktatásügyi Egyesület" májusi gyűlésen egy .minisztériumi főtisztviselő ifölszólalásából is
kipattant, de más oldalról- is sejthető, hogy
t. i. illetékes körök inkább ujabb egyetemek
(gazdasági, technikai és esetleg még
egy
ujabb tudományos egyetem) felállítását tervezgetik, semmint a kis akadémiák lábraállitását".
cák néznek k i . . . és eszembe jut, hogy ilyenkor mennyi ember szerelmes . . .
A két nyomorék mögött megzörrent a
jázminbokor. Rövid, forró kacaj csengett,
aztán a-pró trillákban ijedten, ujjongva, sóhajba halkulóan tovább zengett és belemerült egy villamosan ütköző hirtelen néma
csókba. A púpos ember elejtette a szavát és
zavarodottan nézett párjára. Ezután mind a
ketten a földre bámultak és a zöld fapadon
lassan, palástolt mozdulással, egymás mellé
húzódtak. A leány szólalt meg, de tekintetét
nem emelte fel a földről:
— Én nem születtem hibás lábbal. Beteg voltam és akkor lettem ilyen . . ,
A púpos ember a leány mellé csúszott,
már érezték a testük forróságát és halikan,
félénken beleionta szavát a leány szavába:
— Engem a dajkám ejtett le, két éves
voltam...
— Mennyit szégyenkeztem . . .
— Nem mertem a lányokra n é z n i . . .
— A többi lányok mind boldogok . . .
— Mindig akartam és sohse mertem
szeretni...
Elhallgattak, nagyszerű látomásoktól
terhesen s gyáván vártak vala-mi káprázatos
eseményre. Csók csattant újra mögöttük,
friss vérű szerelmesek nászos játékba kezdtek. Rezgett a bokor, fehér jázminvirágok
hulltak a csúnya emberekre. A sánta leány
a két kezébe rejtette az arcát, ugy zokogott,
de a púpos ember megkereste a párja kezét,
egyenként lefejtette az ujjait és belekulcsolta azokat a maga kezébe; amikor pedig
egymásra néztek, akkor összeborultak és
sziiz csókokkal összefonódtak.

1913. január 26.
„Van is abban logika, hogy az állam inkább támogasson a közönség pénzéből olyan
kulturtörekvéseket, amelyeket
a közvélemény zajosan sürget, amelyekért a társadalom, a megyék, a városok, egyesek is jelentéktelenebb áldozatokat hozni hajlandók,
mert közszükségletnek ítélik valósuláskor,
— mintsem a csöndben küzködő,
bármily
ideális munkát végző, de magukra hagyott,
vérszegény
intézményeket".
„Ha egy tanintézet fennállásának előnyös voltát belátja a közönség, bizonyára
nem késik áldozni érte. És az ily intézetei,
a magyar kulturának egy ily bástyatornyát
lerombolni nem is oly könnyű, — még hk
felsőbb hatalmak akarnák is, — ímert a közönség maga nem engedné azt meg. Mint
ahogy nemi engedte megsemmisülni a nemzeti társadalom az abszolút korszakban a
kurucszellemü főiskolákat, a kormány ostromával dacolva".
Majd rátér az uj egyetemek általi előállott azon helyzetre, mely a kis vidéki jogakadémiák elnéptelenedésével jár, kimondja,
hogy
„az én nézetem szerint a jelen helyzet
változatlan tovább cipelésénél a tanárok
egyéni érdekei szempontjából
előnyösebb
volna több akadémiának egy-két év alatti
beszüntetése" . . .
„Jelszóvá lett az ügyvédi, majd később
általában a jogi pályának ímegnehezitése —
és az uj (minisztérium e terveket .megvalósitotta".
Ezeknek a körülményeiknek, ennek az
objektív kritikának megszivlelése szegedi
irányadó körök föladata, mert vájjon országos vagy helyi érdek-e az, hogy még vérszegényebbekké legyenek a meglevő jogakadémiák, .melyek évszázados küzdélem árán
jutottak a mai állapotokba.
Országos érdek semmi esetre se, .mert
jogot már tanítanak, illetve a közel jövőben
tanítani fognak a következő tudomány egyetemieken: Budapest, Kolozsvár, Zágráb, Pozsony, Debrecen, továbbá 7 jogakadémián.
Ellenben technika Bosznia legdélibb pontjától föl a Kárpátokig csak egyetlen egy van.
De helyi érdek se kéri a jogakadémiát.
Csak meg kell kérdezni a szegedi ügyvédi
kamarát, a .mérnök és építési egyesületet,
vagy a kereskedelmi és iparkamarát.
Az uj jogakadémia a szegedi ügyvédek
rendkivüli megszaporodásával jár. Igy van
az Budapesten, Kolozsváron, stb. Tenni kell
már valamit, hogy igazuk ne legyen azoknak
a külföldieknek, akik azt mondják, hogy Magyarországon csak jogászok laknak.
Szeged város közönsége nem fogja eltűrni azt, hogy a kulturcélra szánt áldozatkészségét egy felesleges intézmény létrehozásával kimerítsék.
• •••••Hl
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halála.

3
négy évet élt, csaknem mindvégig friss
egészségben, utóbb azonban gyöngélkedett,
mig tegnap éjjel íélegy órakor elragadta a
halál.

(Saját tudósítónktól) A szegedi közélet
egyik oszlopos tagja dőlt ki szombatra virradó éjjel az élők sorából Flnck Ferenc személyében. Egy példásan harmonikus, szívós
Életrajzi adatai a következők: Raggambi
energiával és örök munkakedvvel telített élet Fluck Ferenc született 1829. november 12-én
tanulmányai
végére tett pontot a minden élők uta, a ha- »Selmeöbányán. Gimnáziumi
lál. Fluck Ferenc élete, legfiatalabb korától •után a temesvári akadémián bölcsészetet
kezdve:
a
megnemesedett
küzdelem. hallgatott s innen állt be bonvédnek 1848.
.májusában, 18 éves korában. 1849-ben mint
Előbb, .mint a szabadságharc katonája, a di- .főhadnagy tizennégy súlyos sebbel hagyta el
csőséges idők véres napjaiban állott a har- a hadsereget, Szenttamásnál kapta mind.
cosok közé, majd a munka korszakában is- -1869-ben, a honvédség felál,Irtásakor, viszmét lankadatlanul és fiatalos erővel, de oko- tszakapta főhadnagyi rangját és élete végéig
san és meggondoltan küzdött a közéleti ide- •ennek megfelelő nyugdijat élvezett. 1870-ben
a pénzügyminiszter Szegedre nevezte'ki főálokért. Szeged történetében maradandóvá nökké a m. kir. sóihivatalíhoz, mely állásatette nevét. A város ujjáteremtése körül ki- iban 1902-ben sá.ját kérelmére nyugdíj azták.
váló érdemeket .szerzett. Családja osztrák Szeged közéletében mindig tevékeny részt
nemesi család és nagyon messziről, Ausztria vett, mint számos bizottság tagja. Városi
egyik kisebb városából származott .el hoz- törvényhatósági bizottsági tag volt 40 éven
keresztiül, a közópitészeti tanácsnak 1883-óta
zánk, ő azonban Selmecbányán látta meg a élete végéig tagja; az állatvédő egyesületnek
napvilágot és nagyszerű magyarrá idomult. megalapítása óta, 10 évig elnöke volt, HoszTizennégy sebből vérzett Szenttamásnál a szabb időn át elnöke volt az iskolaszéknek, a
magyar földért, közkatonából főhadnagygyá Szegedi Uri Kaszinónak, majd ennek örökös
lett s ezen a címen élete végéig nyugdijat él- ..dis'zehiökéoé választották. 1876-ban az árvizi.
védekezésnél királyi elismerésben részesült,
vezett. Magyar, sőt igazán magyar ur volt az 1879-iki árvíz után pedig a város ujjátetőtől talpig, fiaiból is magyar huszártisz- alkotása körül szerzett érdemeiért, 1883-ban
magyar nemességet is nyert. Az 1845-ben
teket nevelt.
Szegeden negyven éven keresztül fej- Klauzál Gábor elnökségével megalakítótf
Takarékpénztárnak 1861.
tett ki tevékenységet. Bár elejétől fogva a Szeged-Csongrádi
óta működő tagja, előbb a választmányban,
katonai .pályán szeretett volna maradni, majd az igazgatóságban foglalt helyét, évenagy családja miatt azonban kénytelen volt kig alelnöke, ma/jd évekén át elnöke volt az
a számára jövedelmezőbb civilpályán keres- intézetnek. Felesége: nemes Bánhidy Mária,
ni a boldogulás útját. De férfiasan és dere •fiai: Béla, cs. és kir. huszárezredes., ezredparancsnok Kecskeméten, Dezső, királyi műkasan megállotta a helyét itt is. Ritka élet, szaki
tanácsos Szegeden, Ferenc, es. és kir.
amelyen annyi szeretetreméltó melegség öm- .huszárszázados Kecskeméten; leányaii: Erlik el, mint az övén. Mindenütt szerették, zsébet, Kovák Emil albertársai földbirtokos
tisztelték és becsülték s amellett, hogy a neje, Rózsa, Szarrady Lajos, a szegedi Keresközélet .ügyei •foglalkoztatták, .szinte fana- kedelmi és Iparkamara elnökének neje.
gyászoló család Fluck Ferenc halálátikus odaadással és önfeláldozó készséggel . ról aAkövetkező
jelentést adta ki: Mély fájdacsüggött a családján. Belső, otthonos életét lomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy drága
soha a legkisebb zökkenés sem zavarta meg. jó uram, forrón szeretett édes apánk, apóKifelé: soha ellenlábassal .nem találkozott. sunk, nagyapánk, dédapánk és testvérünk
Tisztelet, megértés és polgártársainak őszin- Raggambi Fluck Ferenc nyug. kár. sótárnok,
honvéd főhadnagy, a Szeged-Csográdi
te becsülése és vonzalma kisérték minden ut- 48-as
Takarékpénztár elnöke, stb., folyó hó 25-én
ján, mindenkor. Nem csoda, ha ez a szép, hajnali fél 1 órakor a halotti szentségek ájharmonikus, egyöntetű és tiszta élet a leg- tatos felvétele után 84-ik életévében csendeőszintébb részvétet váltja ki mindazokból, sen elszenderült.
akik a koporsója koré sereglenek.
Drága halottunk hűlt tetemeit f. hó 26-án
Mert egész Szeged gyásza az ő halála. (vasárnap) délután fél 3 órakor fogjuk a
Munkás életének minden mozzanata össze- gyászházhan (Tisza Lajos-körűt 3. szám
forrott a város fejlesztésének hatalmas mun- alatt) a róm. kaith. egyház szertartása szerint a belvárosi temetőben örök nyugalomra
kájával azóta, hogy Szegeden letelepedett. helyezni; az engesztelő szentmise áldozat foNem volt azok közül való, akik a nyilvános- lyó hó 27-ón délelőtt 10 órakor fog a felsőJavul a helyzet Szerbiával. Bécsből ság előtt tülekednek a szóért, hogy túlhar- városi minoriták templomában az Egek Urának bemutattatni.
jelentik: Belgrádi jelentés szerint az Ausz- sogva egymást, észrevétessék magukat és a
Szeged, 1913. január 25.
népszerűség
olcsón
megszerezhető
hírében
tria és Magyarország és Szerbia között fügRaggambi Fluck Ferencné szül, nemes
fürödjenek.
De
azért
népszerű
volt
Fluck
gőben levő politikai kérdésekben a közvéBánhidy Mária, Raggambi Fluck Béla és
lemény intranzigens magatartásának enyhü- Ferenc is és az ő népszerűsége az igazi nép- neje báró Waltherburg Antónia, Raggambi
lése tapasztalható. Ez részben arra vezethe- szerűség az, amely elvonultan és csöndben Fluck Dezső és neje Rábabidvégi és Galantő vissza, hogy a Pasics-kormány most már folytatott munkája nyomán sarjadt és alig- tihai Balogli Irén, Raggambi Fluck Ferenc és
öttömösi Magyar Ilona, Raiggambi
nyilvánvalóan igyekszik azokat az elemeket ha van polgára ennek a városnak, aki az ő neje
Fluck
Erzsi és férje Nóvák Emil, Raggambi
eltávolítani, melyek a monarchiával való vi- nevéről és tevékeny életéről tudomással ne Fluck Rózsa és férje Szarvady Lajos gyerszonyt zavarják. Másrészt kezd érvényesül- bírna. Számos egyesületnek tagja, elnöke mekei. Özvegy Tlirondt Jánosnó szül. Ragni az a 'meggyőződés, hogy Szerbiára vo- volt, sokáig állott a Szeged-Csongrádi Taka- gambi Fluck Mária, Raggambi Fluck Gusznatkozó nagy kultunföladatok, amely ék az rékpénztár élén, amely egyik legrégibb ve- táv és neje Felapáti Molnár Emilia testvéország minden erejét le fogják kötni, kívá- zető emberét vesztette el Fluck Ferencben. rei. Disznósdi és Horváthi Menybárt Zsigmond és neje Stradovai Tamásify Ilona,
natossá teszik, hogy az Ausztria és Magyar- Halálának alkalmából a Szeged-Csongrádi Hanny Aladár és neje Stradivai Tamást y
országhoz való visozny még barátságosabb palotájára gyászlobogókat tűztek ki. Úgy- Tery, Raggambi Fluck Béla és ifj. Ferenc,
szintén a Szegedi Uri Kaszinó épületére is, Raggambi Fluck László és András, legifj.
legyen.
amelynek örökös diszelnöke volt. Nyolcvan- Raggambi Fluck Ferenc, Böjtösi Böjtös lm—
legszebbéslegmodernebb kivitelben
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re és neje Nóvák Mária, Nóvák Erzsi, Rózsa,
Klárii, ifj. Szarvady Lajos és Jenő, Hermán
Mihály és neje Szarvady Margit, Szarvady
Rózsa unokái és dédunokák.

színház, művészet
Szinházi mGsor:
V A S Á R N A P d. u.: Ábrahám a meny országban, operett.
V A S Á R N A P este: Parasztszivek,
népd r á m a és szép Gálatea, operett.
u e.

Egy nagy kritikus
a színpadi írókról

Harden, és soha egy sor Írással sem felelt, a
folyton ismétlődő inzultusokra; megkérdeztem Alfréd Kerrt, mi a. véleménye ellenfele
csökönyös hallgatásáról.
— Berlinben pletykáznak róla, bogy a
sokszor, örökösien megtámadott Harden, azért hallgat és nem felel és nein védekezik,
mert magánéletét súlyosan kompromitáló levelek vannak birtokomban, azonban ez mese,
pletyka. Az igazság a következő: amilyen
becstelen ember az a Harden, elhiszem róla,
hogy jól ismeri magát és tudja, hogy ón is
tisztában vagyok vele. Harden irásmódora
szörnyüsiégc|s, egyszerűen elviselhetetlen ós
politikusnak is oly zavart fejii ember, mint
m á s tereken.
Alfréd K e r r negyven körül járó ember,
Boroszlóban született. Megkértem, beszéljen
róla, hogyan, mikor vonta magára az irodalmi körök figyelmét:
— Husz éve lehet neki. Azon időiben nagy
szerepet játszott Berlinben egy kritikus, nevét ma m á r senki sem tudja. Tag pert nek
h í v j á k és én megtudtam róla, hogy pénzzel
előre megfizetteti a kritikáját. Beküldtem a
„Neue Rundsehau"-nak a íelplezésem és irtózatos botrány támadt belőle. Ezután jött a
veszekedésem Sudermannal.
Én támadtam.
Sudermann néhány cikket küldött ellenem a
kritika eldurvulásáról. Azt irta, én vagyok
a jelenkor leggorombább kritikusa. Erre kia d t a m egy brosúrában a Sudermannra vonatkozó kritikáim, ennek a oime „Sudermann
u r .. a . . kö .. kö . , k ö ,, költő" volt, Erről
ú j r a sokat beszéltek Berlinben és mindenütt.
Tavaly Jagow ellen mentem. Jagow a berlini rendőrfőnök kötelességének t a r t j a felügyelni a közerkölcsre és Tilla Durieux aszszonynak levelet küldött a szinlházba és találkát kért tőle. A levelet 'a „Pan"-ban publikáltam és ebből ú j r a szenzáció lett, Látja,
bogy a hirem nem a tehetségemnek köszönhetem, hanem a botránynak, mely egész véletlenül keletkezett.

1913. j a n u á r 2 6 .
kák közül közöljük Reinitz Béla sorait, mert
Reinitz igazán kiváló zenész és sziniházember
(rtí/y-dalainak megzenésítésével külföldön is
nevet szerzett már.) Reinitz a Népszavá-ban
igy ir Ny árairól:
A budapesti előadásnak külön meglepetése van. Ez a meglepetés azonban egészen
más fajtából való, mint. a minőkhöz Kálmántól es szövegíróitól szoktatva vagyunk. Ez a
meglepetés szinte szenzációsan
művészi
és
egyenesen mentőkörülménye annak az alkalomnak, amelynek sodrából adódott! Nyárai
Antal szereplése az öreg prímás alakjában a
szenzáció, amely Budapesten is Girardi-szerü, tehát vérbelien művészi eseménnyé teszi
a különben sablonos operett-bemutatót. Hogy
ki az a Nyárai, airról a magyar szin/észet történetében az úttörőket megillető zászlómeghajtással fognak megemlékezni, mint a legmelegvérübb, legtehetségesebb, leggazdagabb
skálájú modern színészek egyikéről, aki, talán ép e nagyszerű képességei miatt — mily
tragikusan m a g y a r az eset — negyvenötesztendős koráig vidéken volt kénytelen kóborolni, kabarékban, orfeumokban tengődni és
huszonötéves szinészkedése után, amikor mások m á r jubilálnak, jutott ahoz, hogy mint
„tehetséges kezdő" debütáljon a budapesti
közönség előtt. Azt hisszük, hogy
Beöthy
Lászól is, akinek komoly érdemül tudjuk be
Nyárai szerepeltetését, félt egy kissé a dologtól, de az ő és a színháznak ezúttal megérdemelt szerencséjére kitűnően ütött be a vállalkozás. Nyárai a nagy művészi egyéniségek
módjára nőtt tul a sablonos kereteken, amelyekbe lényének egész varázsát bele tudta
vinni. Amit nemes érzelmességben, vidámságban és groteszk b á j b a n Nyárai revelál, az
egyenesen a Nemzeti Szinház színpadára követeli ezt a művészetet. Persze, ép ezért kevéssé valószínű, hogy oda fog juthatni. A
többi szereplők közül még Nyárai debüjének
domináló sikere mellett is igazságtalanság
volna nem a föltétlen elismerés h a n g j á n
megemlékezni.

(Saját tudósitónktól.) A hárommillió ember, a világváros Berlin lakosa, mely az
óriási utca-végtelent lakja, szép és előkelő
lakásokat rendezett be, de otthont nem teremtett magának: és színházat annál kevésbé. Berlin egész lakosságálban, de a berlini
szinházi kritikusokban a legparányibb szerelem se él a szinház iránt. A munkás és
hideg fantáziájú város publikumának a szinház legjobb esetben, néhány órára szolgál
szenzációnak, mig tart az előadás, a kritikus
érzi, hogy a színházihoz a nyomasztó házasság rablánca fiizi és közönyös üzletszerű
hidegséggel végzi a „kötelességét".
Még Alfréd Kerr, a lelkes Alfréd Kerr,
se bolondul a sziliházért; megkövesült történész és az irodalmat keresgéli a színdarabokban. Mesterségét igy definiálta:
„A kritikus lelkességót ós gyűlöletét a
történelmi igazság tényeivel enyhítse. Nézze a müveket a kritikus az irodalomtörténet
huszonöt éves igazságain keresztül. És ne
szógyelje, ne hallgassa el önkéntelen érzését:
A modern német írók közül csak Ger- ;
a szerelmét vagy gyűlöletéit. Mert a kritika
művészet és nem tudomány!" Mint látjuk, h a r d t Hauptmannt becsüli. Ludwig Fulda
Nietzsche és Ibsen volt a tanitómestere és a szerinte felköszöntő-költő. Max Dreyer: a
* Szamosy Elza Szegeden. A Szegedi
„szintelenségeik ]természeti játéka".
Suder- Kisdedóvó ós Jótékony Nőegyesiilet 67 év óta
kritika mesterségét és annak értékét sokra
mannák: nincs egy igazi hajaszála, Jölian- működik s a hosszú idő alatt a szegények
becsüli.
„Megborsozott tartalom-kivonat, persze nes Schlaf nagyon is vidékies neki. Wede- gyámolitásával s kisdedóvó intézeteinek
még nem kritika. Igazi kritikus: költő, mert kind tetszik Kerrnek, de nagyon töredékes fenntartásával méltán rászolgált az áldozatalkot, Megkeresi a költő képzelőereje magvát és darabos. Az osztrák Írókról sem sokkal kész közönség támogatására és elismerésére.
Figyelemreméltó különösen az a tevékenyós reprodukálja, A jó kritika megérdemli, jobb véleménnyel van:
— Hoffmannsthal drámai ereje csekély. ség, amelyet az egyesület a kisdednevelés
hogy tovább éljen, mint a rossz diarab.
— Persze, hogy alkotóművész a kritikus, Ugy szeretném kifejezni magam, hogy mü- terén Szegedlen évtizedek óta kifejt. A leg— mondta beszélgetésiünk alkalmával, — ha veiből hiányoznak a bordák, csillogó deko- ujaihh időkig a kisdednevelés fontos és szép
a kritikus alkotni tud: a kritikája művészet rált versei oly libegő finomak, hogy a szín- feladatát ugyanis kizárólag az egyesület
lehet. Miért nem a k a r j á k a kritikát a költé- házban nem érvényesülnek és az erős ener- gyakorolja s ebből a célból ma is h a t óvóinszet egy f a j á n a k tekinteni? Tudom, nem a giát kivánó drámai összeütközést nem t u d j a tézetet tart fenn hét óvónővel. De jelentéközönség, hanem a kritikus nics elég tiszte- kidolgozni, kivillogtatni a darabjaiban. Ar- keny az az eredmény is, amelyet az egyesület
lettel a kritikával szemben. A magam recen- t h u r Sehnitzler ismeri az életet, szellemesen a szegények segélyezésével elért. A humázióit nem a publikum és nem a szerző, ha- reagáló lélek, de benne nincs erő, hogy neki- nus feladatok teljesítésében a Szegedi Kisnem az én kedvemórt iram, A kritika elvont feküdjön a drámai magban rejlő lehetőségek dedóvó és Jótékony Nőegyesiilet városunk
legyen, ne hig limonádé. Mert az egyszerű- kidolgozásának. Kifejezéséhői hiányzik a su- közönsége részéről mindannyiszor kellő erlyos akcent. Epizódköltő, de oly sok ész és kölcsi és anyagi támogatásban részesült. Nesítés a jövő művészet formája.
grácia van a dolgában, hogy az ember azt mesen érző és gondolkodó közönségünk minH a K e r r egy kifejezést vagy mondatot
is lenyeli nála, ami nem tetszik belőle.
den alkalommal készséggel mozdította elő az
i r t le, melyét kűjliöuösjen jelleimzőneik tart,
egyesület
feladatait s szivesen áldozott a jóA magyarokról sokkal jobb véleménye
iákkor még u g y anazon cikké ben
megtékonyoélra.
A jótékonyság jegyében fordul
ismétli egy féltuicatszor, tud azzal is sokat van. Tetszik neki a magyarok lobogó vére és az egyesület ez alkalommal is a nagyközönszenvedélyes
temperamentuma.
Molnár
Femondani, bogy félbeharapja a mondatot ós
séghez, s ebből a óéiból február 3-án a városi
egymás mellé sorakozott pontokban elhall- renc „Testőréről" azt irta: „Bámulatosak a színházban nagyszabású estélyt rendez. Az
g a t j a ; de az ereje ritkán bírja három-négy magyar emberek: sziporkáznak, égnek, egy egyesület vigalmi bizottsága nagy buzgavonalalatti hasábon tol. Ezt a száz sort szo- pillanatig se hűl le a vérük, meglátszik r a j - lommal s a nemes cél iránt való lelkesedéskása szerint öt-hat fejezetre osztja. Beszéde tuk, a föld szülte őket, mely a tokaji bort és sel intézi az estély rendezését, hogy ez mintömör, mint az epigramma, stílusa fölényes a paprikát termi."
den tekintetben megfeleljen a várakozásnak
tárgyilagos, mint Nietzschéé. Stílusát Maxis a hozzáfűzött igényeket kielégítse. Az esmilián Harden szivíből u t á l j a és Kerr vi* Nyárai Antal szenzációs sikere. A tély műsora már teljesen össze van állítva
szont f á r a d h a t a t l a n u l használ fel minden kís minden részletében kellemes műélvezetet
nálkozó alkalmat, hogy Hardent megsértse szegedi közönségnek volt dédelgetett színé- és szórakozást f o g nyújtani. Az érdekes esés vele polemizáljon. Elnevezte H a r d e n t „kis- sze, Nyárai, tudvalevőleg tegnap este lépett télyt prológ n y i t j a meg, melyet Móra Feerdő-nagyságnak", „deklamatornak a lexi- föl a Királyszinházban. Kálmán Imre Ci- renc, a jeles költő irt erre az alkalomra, A
konból", áuibár Harden mindig t a g a d j a , hogy gányprimás oimü operettjének címszerepét prológot Szo'hner Olga szavalja, A prológ
ezt. az ugyneveteett ismerettáijt birtokában játszotta, óriási sikerrel. Az európai hirü né- alatt hat mozgóélőkép szimbolizálja az egyetartja, És K e r r megemlékezik Harden „szalsület humanius céljait. Az élőképekben a
laggiliszta stílus"-áról és mert Harden ifjú- met színművész, Girardi játsza most ezt a Leány osztály 30 t a g j a vesz részt s azonkívül
korában rövid ideig szinész volt, „Sminke- szerepet — százegyedszer, Bécsben s akik lát- 40 gyermek is. Az élőképeket Ferenzy Frilesz"-nek nevezi és .megállapítja a „jó öreg ták Nyárai alakitását ós ismerik Girardiét, gyes rendezi. Az estély második részét színiHardenkéről, hogy kevés tehetségű, de a konstatálják, hogy Nyárai alakítása semmi- előadás tölti he. Előadásra kerül P u c c i n i :
legszorgalmasabb műtörténész, annyit ért a ben se marad el amazétól s ugyanolyan mű- Bohémélet cimü operája, Szamosy Elaa a
művészethez, mint a babkóró, igy nem csoda,
m. kir. Opera egyik legkiválóbb művésznőjévészi értékű. A fővárosi lapok kivétel nél- nek a közreműködésével. Szamosy Elza műha szenzációs cikkeket ir. Minden csipkedést
és támadást felelet nélkül hagyott Harden: a kül lelkesen írnak N y á r a i alakításáról, azt vésznő a jótékonycélra való tekintetből készpolémiákat és veszekedést annyira szerető tökéletesnek, nagyszerűnek Ítélik. A kriti-
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séggel ígérte meg lejövetelét, hogy kedves
szegedi közönségét — amint Polgár Lászlóné elnöknőihiöz intézett levelében irta — újra
viszontláthassa. A művésznő közreműködése
kétségtelenül egyik legnagyobb vonzóereje
lesz az estélyinek s nagyban liozzá fog járulni annak a sikeréhez.
* Bródy három kis darabja. A Magyar
Szinház '•"rik legközelebbi bemutatóján
B .<h, •
,r jelenik meg a színpadon, Rembrandt című egyfelvonásosával, melyet most
fejezett be. A darabot Bródy már át is adta
a színháznak. Ezzel aztán alkalma lesz a
Magyar Színháznak egész estét betöltő Bródy-premiért adni, miután két másik egyfelvonásosát Lajos király válik és A fejedelem
már ott szerepelt a színház játékrendjén.
Legjobb szinházi cukorkák Lindenfeld Bertalan Első szegedi cukorkagyárában, Kárász-utca 8. szám alatt kaphatók.
Elkerülhetetlen a háború.
(Konfliktus az ázsiai birtokok
körül. — Oroszország fenyegető
magatartása. — A Boszporusz
előtt az orosz flotta! — Németország és Oroszország ellentéte.
— Ellenforradalom készül Törökországban. — Állítólag a török
szultánt elűzték a trónról.)

(Saját tudósttónktól.) Hogy a sztambuli események következtében az európai
béke fölfordul-e: az attól függ, hogy az ujtöfök kormány háta mögött áll-e valamely európai nagyhatalom? Mert, hogy
Oroszország — Európától különváítart is
ellene van: ezt eddig is tudtuk, de napvilágra is került. Napvilágra került Oroszországnak az a legfőbb célja, hogy az
orosz hadiflotta demonstrációjával rá
akarta tenni a kezét a török tengerszorosokra § a törököt hátba akarja támadni
avval, hogy égyík ázsiai országára: Örményországra rá akarja tenni a kezét.
Oroszország különben annyira fenyegető
magatartást követ, hogy az megdöbbentő.
Várnából érkezett jelentés szerint az orosz
Fekete-tengeri flotta, — mely tizenegy
hajóból áll — már a Boszporusz elé érkezett és ott cirkál.
fis. ha a muszka megmarad a szándéka mellett: ebből aztán már föltétlenül

európai háború fog következni. Jelzik is
rtiár Berlinből,

hogy ebben az

esetben

Ausztria-Magyarországnak föltétlenül be
kell masírozni a novibazári szandzsákba
és Szerbiába. Ezt Berlinnek el is hisszük,

mert Németországnak Kisázsiában óriási
gazdasági érdekei vannak s ha a muszka
ott garázdálkodni akar, akkor csak természetes, hogy nekünk pedig, mint Németország szövetségesének, a Balkánon
kell avantegardenak lennünk. De a muszka medvére a brit oroszlán is morog, aki
vigyáz a török tengerszorosokra,
mint a két szeme világáfa. Ennyi veszedelemmel szemben ki van zárva az, hogy
Oroszország még merjen moccanni, tehát
ki Van zárva, hogy európai háború legyen.
Hiba csak ott lehet a kréta körül, hogy
áz orosz a török tengerszorosokat nem
bolygatja, — ellenben csak Örményországra veti magát. A hiba azért lehet,
mert itt az angol-orosz érdekszférák már
összeegyeztethetők s az angol szívesen
enged a muszkának, ha a maga részére is
szerezhet egy uj gyapjúzsákot Ázsiában.
Ámde éppen ez az: itt kell közbe vágni Németországnak, tehát nekünk is, mint Né- '
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metország szövetségesének. Az európai
béke tehát alighanem kardélen áll, nem a
Balkán-félsziget, hanem Ázsia miatt.

A londoni Daily Mail-nak

jelentik

Konstantinápolyból: Tegnap a szelamlik
után miniszteri tanácskozás volt, melyben

elhatározták, hogy a kormány a nagyhatalmak jegyzékére, amennyiben Drinápolyra és a szigetekre vonatkozik, tagadó
választ fog adni. Az uj kormány nem fél
Európa ellenséges

akciójától,

mert

az

egyik nagyhatálom biztosította erkölcsi s
anyagi támogatásáról. A „Daily Express"
egy Londonban tartózkodó török diplomatáitól arról értesült, hogy az uj-törökök
akciójukat abban a reményben hajtották

végre, hogy Törökország Ausztriával és
Magyarországgal meg fog egyezni. Törökország fölajánlotta Ausztriának és Magyarországnak Szalonikit a Bosznia-Hercegovina és az Égei-tenger között elterülő
térülettel, de ezért viszont támogatnia kell
Törökországot, hogy megtarthassa Drinápolyt, Macedónia egy részét és legalább
néhány szigetet.
Londonból jelentik: A balkáni delegátusok főnökei tegnap értkezletet tartottak és
egyhangúlag megállapították, hogy ha az
uj török kormány a hatalmak együttes
jegyzékében foglalt tanácsot nem fogadja

gája, továbbá állítólag Kiais Isii Tevfik hadnagy és egy Nedsib nevü drágámén. A kilencedik áldozatnak azonosságát eddig nem
lehetett megállapítani. 'A hadügyminisztert
állítólag egy volt ifju-török képviselő golyója ölte meg. Azt beszélik, hogy Enver bej,
'előbb szolgájával beküldte névjegyét a minisztertanácsra. Miután a miniszterek nem
'akarták őt fogadni, tumultus keletkezett és
á hadügyminiszter adjutánsa elsőnek lőtt. A
hadügyminiszter megjelent a terem ajtajában, hogy a tumultus felől érdeklődjön és
ekkor találta halálosan a golyó. Az iíju-törökök ekkor benyomultak a terembe és kiszivárgott hir szerint, meg akarták ölni a
nagyvezért, aki azonban kérőén eléjük jött
és igy megmenekült. A volt kabinet belügyminiszterét és pénzügyminiszterét még mindig fogva tartják.
A temetés.
Konstantinápoly, január 25. A hadügyminiszter temetésén aik ülföldi katonai attasék is részt vettek. Azt beszélték, hogy a
minisztertanács termében lejátszódott tumultusnál Nazim basa is fölemelte fegyverét, de ebben a pillanatban egy golyó balszemén, egy másik jobb halántékán találta.
Mi lesz Szerbiával?
Belgrád, január 25. A külföldi sajtót

el, a háború elkerülhetetlen. A balkán de- bejárta az a hir, hogy Ausztria-Magyarlegátusok rövid lejáratú ultimátumot akar- ország és Szerbia között nemsokára meg-

nak a török delegátusoknak adni, hogy
azt a török kormányhoz juttassák el. Eszerint a portának néhány nap alatt ki kell
nyilatkoztatnia, hogy Drinápolyt és az
Áegei-szigeteket átengedi, mert külön-

indulnak a tárgyalások, hogy a két állam
viszonyát uj alapokon rendezzék. Itteni
jól informált körök véleménye szerint erről nem lehet szó addig, amig Albániának
a határait meg nem állapították.

még nem hoztak, mert utasításokat várnak
kormányuktól, melyek egy-két nap alatt

követek összejöttek, hogy a teendőket
megbeszéljék. Valamennyien megjelentek,

nagyon pesszimisztikusan nyilatkoztak a
helyzetről. Itt most mindenkinek az a vé-

megbeszéléseken kitűnt, hogy igen nagyok a nézeteltérések még abban a kérdésben is, hogy milyen intézkedéseket tegyenek az idegenek védelmére. Mindenki
látja, hogy mindjobban kiélesedik az ellen-

ben a fegyverszünetet fölmondják és a
hadműveleteket újra megkezdik. Határo- Ellentétek Németország és Oroszország közt
Konstantinápoly, január 25. A nagyzatot a balkáni delegátusok erre nézve
fognak megéfkezni. Danev és Venizelosz

leménye, hogy a háború elkerülhetetlen.

Belgrádból jelentik: Péter király elnöklésével tanácskozás volt a helyzetről.
Haftwig belgrádi orosz követ ugy nyilat-

kozott, hogy a balkáni szövetségesek
mindaddig nem lépnek föl fegyveresen, a
mig a nagyhatalmak jegyzékére nem válaszol Törökország. Csak az elutasitó válasz megérkezése után kezdődhet a fegyveres összeütközés.
Törökország belső forrongásáról
mind nyugtalanítóbb hírek érkeznek. Állítólag komoly ellenforradalom készül s az
annyira elő van készítve, hogy tartani lehet,' nem a reakciósok győznek-e újra s
kerekednek az ifju-törökök fölé. Állítólag

a török szultánt már elűzték a trónról.

Ezt a hirt — mely Európa minden fővárosába már a délutáni órákban megérkezett — eddig nem erősitették meg.
A mai napon még ezek a jelentések
érkeztek:
Ki ölte meg Nazlmot ?
Konstantinápoly, január 25. Csak ma
konstatálható, hogy a minisztertanács terme
előtt lefolyt véres jelenetben kilenc ember
halt meg. Ma vitték ki a portából a kilenc
koporsót. A tegnapi események áldozatai a
következők: A hadügyminiszter, két adjutánsa, Nafiz és Szalih, az igazságügyminisztér szolgája, a porta egy titkára és egy szol-

csak, a német nagykövet nem ment el. A

tét Németország és Oroszország között.
Meghátrált a szultán 1

Konstantinápoly, január 25. Enver bejnek a szultán palotájában történt, megjelenéséről az a hir szivárgott, ki, hogy a szultán az udvari méltóságok közbelépése következtében, kik a legrosszabbtól tartottak, Enver bejt nem fogadta, hanem az udvari méltóságok kőzvetitésével tárgyalt veié a kabinetalaki tásróil. A szultán előbb a Kiamtilkormány rekonstrukcióját ajánlotta oly módon, hogy Mahmud Sefket basa legyen a
hadügyminiszter, később pedig Ferid vagy
Aohmed Muktar neveztessék ki nagyvezérré.
Végül a szultánnak engednie kellett és bele.
kellett egyeznie a kabinet elbocsátásába és
az uj kormány kinevezésébe. A puccs előzményeiről a következő értesülés szól: Az ifju-törökök vezérei csütörtök reggel összegyűltek Tolatnál, hogy manifesztációi készítsenek elő. Az ijfu-török komité néhány
tagja ingadozott, végül azonban túlsúlyra
került az a nézet, hogy mihelyt a porta átnyújtja válaszj egy zekét a nagyhatalmaknak, azonnal a cselekvés terére kell lépni. A
demonstráció alatt a nagyvezér tanácstermében Weber dr., a német nagykövetség első
dragománja, Hugvenin az anatólai vasutak
igazgatója és a Berghaus német cég kópvi-
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selője volt jelen, Nemcsak tanod voltak a történteknek, hanem valósággal bezárták őket a
nagyvezéri hivatal termeibe, melyet csak
este hét órakor hagyhattak el.
Terrorizálják a sajtót.
Konstantinápoly, január 25. A belügyminiszter magához kérette a török lapok
ki-adóit és közölte velük, hogy a kormány
kész az ostromállapotot megszüntetni, ha a
lapok kötelezik magukat arra, hogy a kormány politikáját támogatják. — A Sabah
'főszerkesztőjét lakásán őrzik. Ez volt az a
1ap, mely a szultán ismeretes nyilatkozatát
közölte. Több -liberális hírlapírót elfogtak, a
régi kormány által börtönbe vetett ifju-török hirlapirókat pedig szabadon bocsátották. Dsahid ismert konlité-vezért, aki a Kiiamil-kabínet üldözése elöl külföldre menekült,
hazahívták.
Nyugodt a főváros!
Konstantinápoly,
január 25. A város
külső képe nyugodt és csütörtökön is csak
a porta közvetlen környékén látszott némi
Izgalom. A lakosság, mely már megszokta
ezeket a folytonos rendszerváltozásokat,
Iteljesen közömbös és csak élni akar, békére és nyugalomra vágyik. A városban, tegnap mindenütt megkettőztették az őrjáratokat, mert a halmú alatt lappangó tüz itt-ott
mégis csak föllobbanhat.
Megmozdul Oroszország.

Konstantinápoly, január 25. Á Matin
azt jelenti Londonból, hogy Konstantiná-

poly előtt a nagyhatalmak flotta-demonstrációja elmarad, mert Németország elle-

ne van. Mindamellett Törökországnak íe
kell mondania m a j d Drinápolyról,
mert
Oroszország ragaszkodni fog álláspontiához és terveit keresztül fogia vinni. Hir
szerint Oroszország parancsot fog adni
flottájának, hogy a Boszporus elé menjen és legyen készen arra, hogy Tráciába
csapatokat szállítson p a r t r a .
A nagyhatalmak a puccsról.
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lamot vissza akarja vetni a zavarok és pártharcok állapotába, az megakadályozza a súlyos válságban gyötrődő államot abban, hogy
hozzájusson az egyetlen biztos gyógyszerhez,
a békéhez, az u j betegségcsirákat és u j válságokat hoz. Európa, egyértelműen a béke
mellett foglalt állást. Tekintettel a dolgok uj
fordulatára és ezeknek esetleges következményeire, kifejezést akarunk adni annak a határozott várakozásnak, hogy Európa minden
mellékcélok és külön előnyök félretételével
a célt és az eszközökét tekintve, egyöntetű
eljárásban fog megállapodni, elhárítandó azt
a veszélyt, melyet a politikai meggondolatlanság esetleg fölidézhetne.
BtsnaaaeianBaBsnsxiiasBnaEEBasaaaaaBnaBSBaaBESsaaeaaai
Hetvenezer

koronás

lopás

Szabadkán.
— Szegeden keresik a tettest. —
/Saját tudósítónktól,)
Szombaton délelőtt vakmerő lonás történt Szabadkán. MaJiczky Kálmán 86. gyalogezredben főhadnagy ékszereit, értékpapírjait, fegyvereit és
okmányait éllopta Fagyi Mihály tisztiszolga, A főhadnagy kára mintegy hetvenezer
korona. A tolvai tisztiszolga, aki civilben
napszámos, már két izben megszökött az ezredétől. Péterrévi születésű, notórius t öl vaj.
A lopásról Valló cseindőrfőhadnagy a szabadkai csendőrszakasz parancsnoka hosszít
táviratban értesítette -a szegedi rendőrséget
és kérte a széleskörű nyomozás elrendelését.
Sass La.ios ügyeletes rendőrtiszt az állomási
és a kerületi rendőrségekkel nyomban közölte a távirat szövegét és a tolvaj tisztiszolga
szamélyleirását. Ha a tettes kézrekerül, a
rendőrség átadja a kerületi parancsnokságnak.
A lopás délelőtt kilenc órakor történt,
amikor -a tisztiszolga egyedül tartózkodott
a lakásban. Feltörte a szekrényt, ahol a főhadnagy egv hetven centim-éter hosszú bőrtáskában őrizte a drágaságait. Á táska kulcsa a főhadnagynál maradt. A távirat szerint a bőrtáskában a kővetkező értékek vannak :
Huszonöt darah aranygyűrű,
egy vékony aranyláncon, Ezek között va-n igen sok
gyémánt és imás drágaköves gvürii, jegygyűrűk és egy nagy átlátszó vörösköves pecsétgyűrű. Egy szimpla fedelű női arany óra,
fedőlapja - email, első lapja apró gyöngyökkel kirakva, hosszú arany nyaklánccal. Három darab Első Budapesti Takarékpénztárrészvény. összesen harmincezer korona értékben. A részvén vek hátlapján ez a záradék olvasható. ..Házassági óvadék gvamárit
•lekötve". A Szepesi Takarékpénztár által kiállított nyolcezer koronás betétkönyv.
Az
ellopott táskában van még a főhadnagy feleségének. Hadzsi Máriának 1911-ben kelt
halotti bizonyítványa, -a fia keresztlevele és
a házassági okmányok.
.
A tisztiszolga ellopta még a főhadnagy
vöröses-sárgás tokban levő három csöves
puska iát és egv manücher schanauer rendszerű ismétlő karabélyt.

Bécs, január 25. A FremdenblcM az ifjútörök puccsról cikkezve, a következőkét irja:
"Bizonyára a legtisztább hazafiság volt az,
amely Enver bej cselekedetein ek erőt és elszántságot kölcsönzött, amitől az emberi
szimpátiát kétségtelenül nem is lehet megtagadná. Ez a meleg rokonérz-és a személy iránt
azonban nem döntheti el' a cselekvésről való
Ítélkezést. A puccsot, amely a s-nlyos külső
válság közepette államcsi-nyt és ezzel u j
komplikációkat idézett elő, Európa összes politikai köreiben a legerősebben elitélik és
nem lehet szabadulni attól az impressziótól,
hogy csak átmeneti epizódról, efemer-sikerről
van szó, mert a szükségesség vasnyomása
erősebb a leghatalmasabb egyéniségnél is.
A történelem és a későbbi nemzedékek talán
bőskölteményekben fogják dicsőíteni az ottomán nép nemzeti bősét, de a mai Európa, a
mely cselekvését értéke után mérlegeli, csakis a legélesebben elitélheti őt amiatt, hogy
a kor szükségleteivel és Európa akarataival
keres
irodai
teendőkdacolva, hazáját és népét, beláthatatlan veszélyeknek tette ki. Európa tanácsadóinak
ben, gyors- és gépírásaz volt a célja, liogy a súlyos megpróbáltaban jártas nőt.
tásoknak kitett ottomán birodalomnak lehetővé tegye a békéli ez és a. zavartalan fejlődéshez való visszatérést, valamint alkalmat A j á n l a t o t ,
fizetési
igények
kívánt Európa adni Törökországnak arra,
csakis
íráshogy a héke által az elmúlt idők bűneit és m e g j e l ö l é s é v e l
tévedéseit egy u j korszakban- helyrepótol ja.
ban
kérünk.
Aki ezt a fejlődést akadályozni akarja, akii a
történelem tanulságaival ellentétben a? ál-.
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Számok a szegedi
törvényszék kettéválasztásáról.
(Saját tudósítónktól.)
A polgári perrendtartás 1914. szeptember 1-én lép életbe.
Ezen életbeléptetési időre elkészül a bíróságok területének beosztásáról szóló törvény
is, amely uj, első folyamodásu bíróságokat
állit -fel.
Mindezek a dolgok annyira közismertek, mondhatni már is -a köztudatba mentek
át, hogy ismétlésük feleslegesnek látszanék,
ha nem lenne egyben alkalomszerű is. Az
alkalomszerűséget az adja ímeg, hogy nem*
csak a szegedi és szegedvidéki, hanem az
ország sajtója is állandóan foglalkozik az uj
törvényszékek felállításával
kapcsolatban
azokkal a mozgalmakkal, melyeket Szentes,
Makó és Hódmezővásárhely
-már évekkel
ezélőtt meginditott-ak és nagy kitartással
folytatnak is.
Ez a mozgalom pedig végeredményében
a szegedi törvényszék kettéválasztását célozza. Kiválóan eminens jogpolitikai, közgazdasági és nem kevésbbé kulturális érdeke
tehát Szegednek, hogy e mozgalmakkal
szemben résen álljon és kardcsapás nélkül
ne engedje elvesztem azt, amit megszerzett
és aminek megtartása első sorban az erkölcsi tisztesség: a praestige kérdése.
Ne,m az a célja ennék a közleménynek,
hogy akár általános igazságszolgáltatási
tekintetből, akár jogpolitikai nézőpontból
fejtsük ki az igazságszolgáltatás hármas
követelménye alapján az alaposság, gyorsaság es olcsóság mellett az't, vájjon indokolt-e
egy nagy törvényszéknek: a szegedi királyi
törvényszéknek kettéosztása; hanem azt, a
nyomatékosnak feltüntetett indokolást akarjuk ezen alkalommal megdönteni, hogy a
szegedi törvényszék kettéválasztására és
ezen területen uj törvényszék vagy törvényszékek felállítására azért volna szükség,
miért a szegedi törvényszék nem képes ellátni az ügyforgalmat, tehermentesíteni kell
a birákat, apasztani a kettéosztás által az
ügyforgalmat.
;
A törvényszék 1912. évi ügyforgalmi és
tevékenységi kimutatásának -hivatalos adatai
igazolják, hogy ez az indokolás a valóságnak nem felel meg, sőt ez a kimutatás épen
azt igazolja, hogy a pontosan 7553 darab mult
évi beadvány-többlet ellenére, a törvényszék
birói tagjai az ügymenet zavartalan ellátását biztosították és nemcsak
ügydarab-számokban, hanem százalékokban is olyan eredményt értek el, amely pozitív alapja annak
a várakozásnak, hogy a szegedi
törvényszék
ítélkezése és ügymenete az alaposság mellett a gyorsaság tekintetében is mintaszerű
lesz.
i
Eötvös Károlytól ered az a mondás,
hogy „a statisztika az a tudomány, amivel
kiki azt bizonyíthatja, amit akar." Nos, mi
csak a letagadhatatlan valóságot, a tényt
magát akarjuk bizonyítani, amikor ezeket
az adatokat kibővítve és összehasonlításként
visszamenőleg az 1910. és 1911. évekre is,
felsoroljuk ős egyben összeállításként leszűrjük az eredményt, amely az, hogy a szegedi
törvényszék
példásan ellátta az ügyforgalmat, kettéválasztásának
indoka nincs.
1910-ben érkezett összesen 61.604 beadvány (25.079 polgári, 16.171 tkvi, 20.336
büntető, 78 fegyelmi); 1911. -évben 57.724
beadvány (25.175 polgári, 15.601 tkvi, 16.912
büntető, 36 fegyelmi); 1912. évben 65.277
beadvány (32.722 polgári, 15.198 tkvi, 17.336
büntető, 21 fegyelmi), tehát 1912. évben az
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beadványok

száma

7553-mal
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Részletezve: 1910. évben érkezett közpolgári per: 624, házassági per: 383, váltóPer: 1861, kereskedelmi per: 152. 1911. évben érkezett közpolgári per: 786, házassági
per: 405, váRóper: 2039, kereskedelmi per:
184, miig 1912. évben sorrend szerint 866,
468, 3825 és 333 az érkezési számok. Tehát
az elsőtoly amodásu pereknél a forgalom
2079-el emelkedett, ami a forgalom 66 százalékának felel meg. Ezen belül részletezve
a kimutatás azt igazolja, hogy közpolgári
pereknél 80-nál, házassági pereknél 63-mal,
kereskedelmi pereknél 149-el, vagyis 76 százalékkal, a váltónál pedig 1786-tal emelkedett a forgalom.
Ez az emelkedés állapítható meg a büntető ügyszakban is. Ugyanis elsőfolyaimodásu bünügy érkezett 1910-ben 1075, 1911-ben
1069, 1912-ben 1149, a forgalom tehát 80-al
emelkedett. Pénzügyi kihágás érkezett 1910ben 753, 1911-ben 614, 1912-ben 656, másodíolyamodásu bünügy 1910-ben 1034, 1911ben 975, 1912-ben 984, a forgalom tehát itt
is emelkedett. Egyedül a sommás felebbviteli
ügyek és a telekkönyvi ügyszak nem mutatnak emelkedést.
Ezzel szemben pedig mi az eredmény,
mi az, amit a törvényszék elvégzett? A polgári ügyszakban 1910-ben elintézett 2863,
1911-ben 3338, 1912-ben 5352 ügyet, még
pedig, 1910. évben 878, 1911-ben 1084, 1912ben 1317-et ítélettel. Részletezve: közpolgári
ügyet befejezett 1910-ben 587-et, 1911-ben
732-őt, 1912-ben 872-őt; házassági pert 1910ben 346-ot, 191Dben 411-et, 1912-ben 439-et,
váltópert 1910-ben 1822-őt, 1911-ben 2041-et,
1912-ben 3721-et; kereskedelmi pert 1910ben 108-at, 1911-ben I54-et, 1912-ben 320at. Vagyis általában az elsőf oly amodásu polgári perekben a imár kimutatott forgalomemelkedés ellenére az előző évi 42 százalékos forgalom mellett 1912. végén csak 29
százalék maradt folyamatban.
Részletezve:
közpolgári perekben az 1910. évi forgalom
127%-a, az 1911. évi forgalom 108%-a mellett 1912. évben 97%: kereskedelmi perekben a forgalom 76%-os emelkedése mellett,
az 1911. év 100%-os hátralék után 59% maradt foHyamatban. Gsak ítélet 233-al több
hozatott, mint 1911-ben.
Ilyen az eredmény a büntető ügyszakban is. Dlsőfolyamodásu bünügy befejeztetett 1910-ben 940, 1911-ben 1220, 1912-ben
1239; pénzügyi kihágás 19104>en 724, 1911ben 675, 1912-ben 706; imásodfolyawiodásu
bünügy 1910-ben 717, 1911-ben 1132, 1912ben 1009, vagyis bárha az elsőfolyamodásu
bűnügyeknél 1910-ben 60, 1911-ben 46%-nak
felelt meg a forgalom, ez az 1912. évben
azt eredményezte, hogy 43% maradt csak
folyamatban. A másodfolyamodásu bűnügyöknél 1910-ben a forgalom 35%-a, 1911ben 13%-a maradt folyamatban, ez 1912. évben leszállt 11%-ra. 170-el több volt az ítélet 1912. évben, mint 1911-ben.
—
i
V
A következtetést ezekből a számadatokból már levonták. Ismétlésekbe Jiem bocsátkozunk. Egy szóvall sem terjeszkedünk ki
árra, hogy micsoda emibenfölötti buzgalommal, kötelességtudással érték el a törvényszék bírái ezt az eredményt. A megnyugtató
érzés tudata bizonyára több ennél, mint a
tömjénező elismerés.
De kell, szükséges, hogy ezeket az adatokat Szeged város közönsége ismerje, hogy
megismervén áthatott lélekkel, a végsőig
menő kitartással minden percben résen álló
készséggel és megfelelő erővel, nyomatékkal
akadályozza meg a szegedi törvényszék kettéválasztását,

Hirdetéseket felvesz a kiaddivatal, Szeged Kárász-utca 9.
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Szeged-Csongrádi
uj

elnöke.

— Érdekes kombinációk. —
(Saját tudósítónktól.)
Alig hunyta le
örök álomra szemeit a kiválóan derék, tekintélyes Fluck Ferenc, az emberek kétségbevonhatatlan kegyeletes érzései mellé odafurakodik az ilyenkor elmaradhatatlan kíváncsiság: vájjon ki lesz, ki lehet méltó arra, hogy az elhunyt nagy féllelősséggel járó
és mindenekelőtt teljes közéleti intaktságot
feltételező pozícióját elfoglalja? Mert természetes, hogy a kidőlt katona helyére uj
katonát kell állítani, igy parancsolja ezt a
rohanó élet, amelyben soha sincsenek pauzák. Azt is mondhatnók, különös és talán
nem ildomos, ha a társadalom, nem ugyan
a legnyiltabban, de föltétlenül ugy, hogy mindenki tudjon róla, kombinál és a jövő eshetőségeire gondol, miközben őszinte könyeket
ejt kidőlt tagja koporsójánál. A könyek
őszinteségében semmi kétség s éppen ezért
megbocsátható a kegyeletes érzésekbe vegyülő kíváncsiság is.
Tudvalevő, hogy Fluck Ferenc örök
időkre szóló távozásával egy igen jelentős
pozíció üresedett meg: a Szeged-Csongrádi
Takarékpénztár
elnöki állása. Megindultak
az ilyenkor szokásos kombinációk és pozitív formában hírek kerülték forgalomba arról, hogy ki fogja betölteni a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár elnöki állását? A hirek egyöntetűen azt újságolják, hogy ezt a
pozíciót Lázár György dr. polgármester veszi át s minthogy inkompatibilitás esete forog fönn, eddig viselt állásáról lemond. De
a polgármester személyével kapcsolatban
nemcsak ez a kombináció kapott szárnyat,
hanem egy második, sőt a lemondás következtében egy harmadik is. Azok, akik a
Szeged-Csongrádi Takarékpénztár élére Lázár György dr.-t kombinálták, számoltak azzal is, hogy ez még nem elégítené ki a polgármester ambícióját és a polgárságnak eddig is tapasztalt föltétlen
rokonszenvével
találkozna az, ha Lázár György dr.-t újra
megkínálnák Szeged egyik
közéletének
a
mandátumával. Igy aztán sikerülne Lázár
György dr.-t továbbra is megtartani a város
ügyeinek aktív szolgálatában és teljes bizonyossággal állitható: a város ügyeinek épp
oly fáradhatatlan előharcosaként, mint most,
amikor legelső polgára ennek a városnak.
Végül, a harmadik kombináció, az előbbiek teljesülése esetén, polgármester
utódjáról tesz említést, még pedig ugyancsak pozitív formában, amennyiben Pálfy József árvaszéki elnök szentélyében jelöli meg a váVos leendő polgármesterét.
Hogy ezek a
kombinációk mennyiben födik most, vagy
födik majd a valóságot, az ezidő szerint természetesen nem állapítható meg s igy csakis
a kötelességszerű regisztrálás munkájára
kellett szorítkoznunk. Az érdekes hirek mibenléte felől különben munkatársunk megkérdezte a legközvetlenebbül érdekelt Lázár
György dr. polgármestert, aki a következő
kijelentéseket tette:
s

— Ma este hat órakor érkeztem haza
Budapestről, ahol városi ügyeket
intéztem
el. Éppen ezért kizárt dolog, hogy nekem a
Csongrádi elnökségét fölajánlhatták
volna.
Eszerint azok a kombinációk, amelyek az én
személyemmel kapcsolatosak, nem felelnek
meg a valóságnak és nélkülöznek
minden
alapot.
Eddig van.
A Szegedi Tornaegyesületből.
(Saját tudósítónktól.) Tegnap tartotta a
szegedi torna egyesület Lövész Antal elnöklése mellett január havi választmányi ülését. Jelenvoltak: Meák Gyula, Forbát Leó
dr., Gönczy Lajos dr., Almádi Imre, Bérczy
Ede, Faragó Sándor, Vékes Imre, Kovács
József, Lederer Lajos, Spécz Gyula, Sebők
Ferenc, László Gyulámé, Pinkovicli Ilonka,
Kovács Mariska és Papik Irén választmányi
tagok.
Az előző ülés jegyzőkönyvének hitelesítése után Lövész Antal elnök a tárgysorozat
előtt meleg szavakban emlékezett meg dr.
Gönczy Lajos világbajnok, egyesületi titkár
érdemeiről, ki a magyar testnevelés ügyének
fáradhat lan buzgalom, önzetlen bajnoka. Értékes tevékenységeért elnök az egyesület neveiben is elismerését és azon alkalomból, bogy
boldog jegyese Heller Olga urleánynak azon
reményének ad kifejezést, hogy változott körülményeinél fogva a jövőben is kitartó szívóssággal küzdeni fog a testnevelés ügyének
fejlesztésével és terjesztésével. Dr. Gönczy
Lajost a választmány kitüntető ovációban részesítette és érdemeit ós jókívánságait jegyzőkönyvbe iktatta.
Elnök ezután ismertette a mult hó 21-iki
lefolyt disztorna ós az ezzel kapcsolatos társasösszejövetel sikerét, mely utóbbi a Kassvigadó termeiben lett megtartva.
A disztorna a hölgy- és férfi-csapat részvételével Szeged uritársadalmának óriási
érdeklődése mellett az állami gimnázium
tornatermében folyt le. Ugy a hölgy, mint a
férfi-csapat szebbnél-szebb és plasztikus gyakorlatait az előkelő közönség zugó tapsiviharral honorálta, mely nagy biztatásul szolgál
a tornászgárdának a további kitartó munkára.
Banga Samu miivezető nagy ambícióval
és lelkes ügyszeretettel fáradozik az elért sikerekért. A társasösszejövetel nagysikerű
volt, mert a hölgy- és férfi-csapat gyakorlatozásait már táncban folytatta, mely csak
a reggeli órákban ért véget,
A budai tornaegylet a Toldy-féle tornászat! vándordíjért május havában tartja
mérkőzését, — Ez alkalomból nem tornaszereken, hanem csapat szabadgyakorlatokkal
fog a vándordíjért a mérkőzés lefolyni. Az
egyesület 16 tagjával részt fog kérni a mérkőzésben, a verseny szabadgyakorlatokat
Banga Samu művezető fogja megszerkeszteni
és betanítani. Forbát Leó dr., mint a kiküldött bizottság elnöke, a szabadtéri pályának
megszerzéséről tett érdekes jelentést. A közel
jövőben az egyesület egy megfelelő helyen a
szabadiban mi vetheti az atlétikának minden
ágát.
Várady Imre pénztáros ösmertette az
egyesület financiális állapotait, melyből kitűnik, hogy az állandó tornacsarnok alapja
javára kezelt 13000 koronát meghaladó tőke
ezidőszerint magasabb kamatozásban részesül.
Foglalkozott még a választmány egy
ujabbi tornaünnepség rendezésével, mely
esetleg a színházban tartatnék meg. Az erre

kiváló bór- és
f litMumos
gyógyforrás
vese- és hólyagbajoknii, köszvénynG, czukerostegségnéi, vörhenynél, emésztési és
lélegzési szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyúvíz.
Kapható áarányriikcrestíd fsskbea ét
gyógyszertárukban.
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vonatkozó gyakorlatok összeállításáról az
egyesületi művezető bízatott meg.
E g y é b folyóügyek letárgyalása, során u j
tagokul felvétettek: Schachtier Olga, Nagy
Erzsike, Várady Ilonka, Koczor Ilonka, Neupauer Erzsike, Magyar László, Ketili Viktor,
Werscbitz Ottó és Szabó Géza.
Végül pedig a választmány az évi rendes közgyűlésnek batáridejét f. é. február
23. délután 3 órára tűzte ki, melyen a tisztikar egy része kiegészíttetik és a választmány
egyharmad része bárom évre mandátumot
fog kapni.
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IDŐJÁRÁS: Á meteorológiai intézet jelenti:
Lényegtelen hőváltozás és elvétve csapadék várható. —Sürgöny prognózis:
Enyhe,
elvétve csapadék. Déli hőmérséklet 3 C volt.

VÁROSI MUZEUM és képtár, (kultúrpalota), nyitva délelőtt tíztől
tizenkettőig.
Belépődíj nincs.
FELOLVÁSÓ ÜLÉS. Á Dugonics-Társaság délután négy órakor rendezi
felolvasó
ülését, a városháza közgyűlési
termében.
VÁROSI SZINHÁZ: Délután
félnégykor
„Ábrahám a meny országban", operett; este
díszelőadás: „Parasztszivek"
és ,J3zép Galathea."
URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután 6 órától
kezdve „A csikós". Hortobágyi életkép. Előadják a Vigszinház
művészei.
VASS-MOZI,
délután
hat
órától
kezdve „Bohó fiatalság". Vigjáték 3 felvonásban.
APOLLÓ-MOZGÓ: Délután hattól
este
fél 11-ig „A lélek-rabló". Dráma három felvonásban.
MUNKÁSOK
VASÁRNAPJA.
Az ipari
és kereskedelmi munkások képzésére szervezett helyi bizottság délután két órakor előadást tart az állami felsőkereskedelmi
iskola
vegytani
termében.

A nö joga.
Irta: Hettyey A r a n k a .
Nem kell azt hinni, hogy mindenki, ki
akár a női nemhez tartozik, akár pedig szimpatizál a szociális kérdésekkel, vakon követi
a túlhajtott feminista mozgalmakat. Sokan
vagyunk, kik nemcsak megértjük, de méltányoljuk is azokat az elveket, miket Kenedi
Géza, ez az éleseszü humanista „A feminizmus kérdései" cimü tanulmányában kifejtett.
És még többen, kik azokkal tartunk, akik azt
mondják, hogy a természet, amikor az egynemű őslényből megalakította a férfit és a
nőt az emberi együttműködés szervezetőben,
maga határozta el a munkamegosztást.
Mindez azonban amilyen igaz, éppen
blyan elvont. Szigorúan tudományos kutatások jól lesziirődött eredménye a mi agitácionális célunkra se pró, se kontra nem
alkalmas. Tudósok, társadalmi bölcselők
előtt mindenesetre elegendő arra, hogy helyes szemüvegen át lássák a feminizmus
apostolainak jogaik kivivására irányuló törekvéseit, de semmiképpen sem szolgálhat
kellő erővel a kérdéseknek mindennapi, hogy
ugymondjuk, közönséges elbírálására.
A félreértések elkerülése végett jó előre
ki kell jelentenem, hogy nem a suffragettekről beszélek. Ezek éppen olyan kevéssé szimpatikusak, mint azok, kik a nőnek csupán
az anyaságot akarják osztályrészül juttatni.

Ahogy amazok túlzott — de abszolút meg
nem érdemelt — követelésekkel lépnek fel,
ezek viszont hajlandók teljesen az emberrel
született jogokról lemondani. S mert éppen
ez az, ami körül sok a tévedés és még több
az opportunizmus a nő társadalmi szerepléseinek jogairól soha sem ártana eleget beszélgetni.
Jól tudjuk, hogy a nők öntudatra ébredése szoros összefüggésben áll a kulturhaladással és a gazdasági forrongással. Hogy
Anglia és Amerika volt ennek a szülőföldje,
misem természetesebb, ha meggondoljuk,
hogy az erő minden téren itt összpontosult.
Ám ugy Angliában, mint a tengerentúli világrészen tűrhetetlen és indokolatlan is az az
erőszakos fellépés, melylyel az úgynevezett
hivatásos botránytszerző, minisztertverő utcai feministák jogokat akarnak szerezni, helyesebben kierőszakolni. Indokolatlan főké
pen azért, mert leszámítva a mozgalom ve
zetöit, legtöbbjük durva és műveletlen. A
férfiakkal ezeknek nem lehet egyenjogúságuk, inert a nőemancipáció kérdésében imponáló svéd, dán és norvég szempontokkal,
a társadalomban a női öntudatos szereplést
és hivatást meg sem értik. Természetes, hogy
ezért nem vonhatjuk teljesen kétségbe a
suffragettek akcióba lépésének fontosságát.
Elismerjük, h o g y munkájukkal olcsóbbá tették a megélhetést, könnyítettek családjaik
sorsán; sőt, hogy a tőke szempontjából ked
vezöbbé tették némileg a munkabéreket. De
azt már tagadjuk, hogy kezdetleges műveltségűikkel joggal tarthatnának igényt parlamenti vagy közéleti fontos szereplésekre.
Másképpen vagyunk a csakugyan művelt, öntudatos s nem csupán agitácionális
készültségü nőkkel. Ezeknek is kell itt-ott
radikális és agressziv együttműködést kifejteniük. Annál is inkább, mert hiszen a művelt, okos nőnek van egyenjogúsága a társadalomban. Sőt szerintünk alkalmas a nő
az elvont tudományok terére is. Ma csak
hipotézis, ujabban mar az sem, hogy a hő
agyberendezése nem alkalmas biológiai szempontból ennek és annak a tudománynak a
befogadására. Ha a nő a természettől megjelölt körén kivül a gazdasági viszonyok
megváltoztatásával hasznossá lett a társadalomban, ezzel megszűnt passziv lenni és bizonyos korlátokon belül, jogokat válthat ki
magának. A férfi tehát nem minősítette nőietlenségnek ezeket a kívánságokat, mert a
pallérozott lélek nem veszti el soha önmagát.
Ne tekintsék a férfiak ellenségnek vagy versenytársnak a nőket, de küzdjenek egymásért és dolgozzanak a könnyebb boldogulásért.
Nézzük a nőt a legprimitívebb .modern
foglalkozásokban egy-egy gyári monoton
munkában. Milyen türelmes, pontos, amellett olcsó munkaerő. Feladatát jobban a férfimunkaerő sem végezheti. Tudatában vannak
ennek .főleg az iparos államok, ihol már pl.
a németországi munkásnőkről, mint családanyákról gondoskodik az állam. Vannak
szoptatós-szobák a gyárakban,, ahol ápolónők ügyelnek fel a csecsemő gyermekekre.
De tovább menve, kereskedelmi pályákon,
hivatalokban mennyivel megbízhatóbbak; helyesebben gondosabbak a női alkalmazottaik.
A nő türelme, önfeláldozása kiegyenlíti az
esetleges fizikai küílömbséget, mely a férfi és
nő konstrukciója között van. Kulturpályán
pedig a művelt nő individualitásával, legyen
az bár produktiv vagy reproduktív, a legtöbb kitartást, szívósságot és energiát mutatja. Ezt bizonyítják a nagy általánosságban, nem is beszélve a fenoménekről.
A nő, ha eredeti állapotában marad, sok
művészi gyönyörűségtől fosztja meg a világot. Mennyi gondolkodó szép elme, mennyi
gyönyörű hang, zenei talentum, válogatott
Ízlés-kifinomultság,
humánus
önfeláldozó
ápolási készség a reprodukció művészetben,
mennyi egyéni alakítási képesség veszett
volna el. És sem a kultura, sem a művészet;
sőt még a politika sem jutott volna el nő
nélkül mostani magaslatára.
Ha a nők jogot akarnak, kell, hogy ezt
bizonyos korlátok között meg is kapják. Ez
azonban semmikép seim zárja ki a női nem
anyasági hivatásának teljesítését. Sőt ezzel

karöltve és csakis igy teljesítheti valóban
igazi rendeltetését. Mert mennyivel életrevalóbban, női létfentartásukban szabadabban és végeredményében boldogabb nemzedéket nevelhetnek ezúton, mintha sötétségben, butaságban és avult előítéletekben nevelik, elkezde a dajkameséktől a neki rendelt
férjig, gyermekeiket. Nem, erre nincs többé
szükség. S ha volt is szépség ezekben a
hazugságokban, joggal hihetjük, hogy az a
tanítás, mely <a való életet .mutatja, s mely
később jogokat is szül, fehér szépségében
és igazságában mindama csalódással, ami a
ferde, hazug nevelés nyomán csak életunttá
és korán fáradta tette a nőt.
— Balassa Ármin dr. jubileuma. Méltó
keretben ünnepli meg Szeged város közönsége Balassa Árimin dr. harmincéves irói jubileumát. A Dugonics-Társaság, amelynek a
kebelében a szépirodalmi osztály elnöke a
'jubiláns, vasárnap délután igen érdekesnek
ígérkező fölolvasó ülésen ünnepli Balassa
Ármin dr.-t. Az ülésen Homor István, a
Dugonics-Társaság tudománymüvelési osztályának az elnöke üdvözli a jubiláns irót
és az osztatlan megbecsüléssel övezett közéleti férfiút. Balassa Ármin dr. Komprimált
színdarabok cimü rajzával szerepel a fölolvasok között. Fekete Ipoly .rendes tag székfoglaló értekezését fölolvassa Pazár
Béla
rendes tag. A kiváló képzettségű kegyesrendi tainár székfoglalója kulturérdekességnek
ígérkezik. A fölolvasó ülésen illusztris vendég is .szerepel, Kunos Ignác dr., a világhírű
orientális tudós. A budapesti Keleti Akadémia nagynevű igazgatója a török
asszonyról értekezik. A fölolvasó ülés programján
szerepel még az igazgató-tanács jelentése a
Mikszáth-ösztöndijról. Az ösztöndijat tudvalevőleg Franki József, érdemes kollégánknak
Ítélték oda. — Balassa Ármin dr. ünneplése
vasárnap este a színházban
folytatódik.
Szinre kerül a jubiláns egyik értékes színpadi alkotása, a „Parasztszivek"
cimü népies dráma, elsőrendű szereposztásban.
— A nővédőegyesiilet választmányi
gyiiiése. A Szegedi Katolikus Nővédő-Egyesület választmánya ma tartotta meg rendes
gyűlését, még pedig ez alkalommal először
az egyesület uj székháza díszes tanácskozó
termében. A gyűlésen Raskó Istvánné elnökasszony elnökölt s azon a választmányi tagok majdnem teljes számban jelentek meg. A
gyűlés megnyitása után Raskó Istvánné elnökasszony mély érzéstől áthatott szavakban fejezte ki az egyesületnek Fluck Dezsőné aleinöknő iránt érzett részvétét abból az
alkalomból, hogy családját, Fluck Ferenc
kir. tanácsos elhunytával mély gyász érte.
A beérkezett s csekélyebb fontosságú ügyek
előterjesztése után örömmel jelentette a z elnökasszony, hogy az egyesület céljai, különösen pedig annak szociális irányú törekvései ugy a kereskedelem-, mint a belügyminiszter részéről elismerésre és méltánylásra találtak. A belügyminiszter ugyanis az
egyesületnek a nővédelem érdekében
már
eddig is kifejtett s a jövőben kifejtendő buzgó s széleskörű működését azzal honorálta,
hogy az egyesületnek nővédelmi célokra tízezer korona segélyt bocsátott rendelkezésére. A kereskedelemügyi miniszter pedig az
egyesületnek szociális céljainak a megvalósítására, nevezetesen
a munkáscsaládok
gyermekeinek gondozása és ellátása érdekében létesített Napközi Otthon támogatására
évi ezer korona segélyt engedélyezett. A választmány örömmel vette tudomásul az elnökasszony jelentését s jegyzőkönyvileg
mondott köszönetet mindkét miniszternek a
részéről megnyilatkozott erkölcsi elismerésért és hathatós anyagi támogatásért. A választmányi gyűlés egyik fontos tárgya volt
még az elnök beszámölója a Napközi Otthon- és a Leány-Otthonról. Ennek a keretében megemlékezett Raskó Istvánné az intézmények fölszerelése, berendezése s népszerűsítése érdekében tett intézkedésekről,
valamint a Napközi Otthonnak január 14-én
megtörtént megnyitásáról. Az intézményhez
fűzött remények megvalósultak s már is átlag 40 gyermek nyer ebben naponta gondo-

1913. j a n u á r

19

DELM AGY ARORSZÁG

zást és ellátást. A vezetés és rend is telje— Szeged közgazdasági előadót kap.
sen megfelel a követelményeknek s igy az Ismeretes* hogy a miniszter a. város volt
intézmény a legjobb uton halad kitűzött cél- közgazdasági előadóját Makóra, Csanádvárja felé. Á választmány helyesléssel fogadta
az elnökasszony előterjesztését s köszönet- megyéhez helyezte át s azóta, ez az állás Szetel vette tudomásul az elnökségnek a két geden betöltetlen. Most a miniszter arról érintézmény érdekében kifejtett munkásságát tesítette a várost,, hogy a jövő éviben ismét
s intézkedéseit. Végül megállapította még a betölti az eltávozott közgazdasági előadó heválasztmány a február 16-ikára kitűzött lyét s ezt az állást Szegeden rendszeresíteni
székház-fölszentelési
ünnepséget,
programjának összeállításával az elnökséget bizván fogja.
meg. A választmányi gyűlés tárgyai ez al— A városi-párt iilése. A szegedi várokalommal is bizonyságot tesznek arról, hogy si p á r t kedden 28-án esti 6 órakor rendes
a Szegedi Katolikus Nővédő-Egyesiilet buzgósággal törekszik a nővédeiem érdekében közgyűlést t a r t a H a ge urna ch e r * fél e venkitűzött céljainak a megvalósítására;
a z déglő külön termében, melyre a. tagokat ez
egyesület működése pedig igazolja, hogy ve- uton is meghívja az elnökség. Tárgyak: 1. a
zetése célirányos, körültekintő és lelkes.
szerdai városi közgyűlés tárgysorozata; 2.
Főispán-változás. A hivatalos lap mai ia gazdasági és iparbank házának megvétele;
száma hirt ad a rég emlegetett bácskai fő- 3. netaláni indítványok.
ispánváltozásröl. A király Vojnits
Istvánt,
— Közgyűlés. A „Szegedi Katolikus-Kör"
Báes-Bodrog vármegye és Zombor
város február 9-én, délelőtt 11 órakor tartja saját
főispánját állásától fölmentette és nyuga- helyiségében VI. rendes közgyűlését. Ha a
lomba helyezte, legifjabb Szemző
István közgyűlésen a tagok nem jelennének meg
földbirtokost pedig Bács-Bodrog vármegye határozatképes számban, február 23-án* délés Zombor város főispánjává kinevezte.
előtt 11 órakor ujabb közgyűlés lesz, amely
— A tömegsztrájk. A választójogi harc- a megjelentek számára való tekintet nélkül
nak fenyegető etapja in dall meg vasárnap a határoz. A tárgysorozat a következő: 1. Elnöki megnyitó besz'éd. 2. A mult évi jegyrégi képviselőházban összeülő rendkívüli zőkönyvnek fölolvasása. 3. Titkári jelentés.
pártkongresszus egyhangú határozattal uta- 4. A mult évi zárószámadás és vagyonmérsítani fogja a pártvezetőséget, hogy a poli- leg megvizsgálása s a számvizsgáló bizotttikai sztrájkot készítse elő. Ennél messzebb- ság jelentése fölött való határozathozatal. 5.
menő határozatot a kongresszus aligha fog A folyó évi költségvetés imjegállapitása. 6.
hozni, nevezetesen nem fogja a tömeg- Az igazgató-választmány tagjainak megválasztása. 7. Számvizsgáló-bizottság kiküldésztrájk megkezdésének időpontját megállapi- se. 8. Indítványok. Megjegyzendő, hogy a
tanii, hanem általános felhatalmazást fog ad- napirenden nem levő tárgyakra
vonatkozó
ni a pártvezetőség arra, hogy a sztrájk meg- indítványok a közgyűlés napirendjére csak
kezdését a politikai és taktikai szempontból akkor tűzhetők, ha a közgyűlést megelőző
legalkalmasabb időre tűzze ki. Annyi egészen nyolc napon belül tartott igazgató-választmányi üléshez írásban benyujtattak.
bizonyos már most is, hogy azok a forgalom" — Miniszteri kiküldetés. A vallás- és
ban levő hírek, mintha a sztrájk a kongreszközoktatásügyi miniszter Baranyai Gyulát,
szus után következő napon, január huszon- ia szegedi III. kerületi polgári fiúiskola igazhetedikén megkezdődnék, teljesen alaptala- gatóját, a bácsbodrog- és csongrádmegyei
nok. Egy bécsi jelentés szerint a magyar összes polgári iskolák látogatására miniszkormány ezekkel az intézkedésekkel v á r j a a teri kiküldötte nevezte ki.
— Az uj kórház ügye. Lázár György
tömegsztrájkot: A budapesti államrendőrség
dr.
polgármester,
aki m a este hat órakor érlegénységét teljes készenlétibe helyezik, úgykezett vissza Szegedre Budapestről, az uj
szintén a katonai helyőrséget is. A vidékről kórház ügyében is tárgyalt a minisztériumezer csendőrt rendellnek fel Budapestre, a ban. E tárgyalások eredményeként jelentrendőrség támogatására. A sztrájk tartama hetjük, hogy az uj kórház ügye örvendetes
alatt az iskolákat bezárják s a lakóházak ka- fordulathoz ért. A polgánmiester biztató.ígépui este hat órától fogva lesznek zárva. — reteket kapott a minisztériumban a r r a nézve,
Fővárosi tudósítónknak alkalma volt m a hogy az uj kórház az állam anyagi támogatásával mielőbb tető alá kerüljön. Remélheegy előkelő állású férfiúval, akii az ügyek tő, hogy a kormány hamarosan ki fogja
vezetésébe és intézésébe hetek óta befolyt,
utalni a kórház céljaira szolgáló állaimsea tömegsztrájk dolgában beszélgetést foly- gélyt.
tatni. Ezt a felvilágosítást kapta:
— A belterületi iskolák államosítása,
— Minden előrelátható jel szerint a va- Rég húzódó kérdés a belterületi községi issárnapi pártgyülés a tömegsztrájk megtar- kolák államosítása. Eddig csak biztató ígéretása dolgában nem fog határozni. A párt- teket ós csekély államsegélyt kapott a város,
gyülés minden valószínűség szerint csak azt míg most ez az ügy kedvezőbb fordulatot
fogja kimondani, hogy megbízza a pártvezetőséget azzal, hogy a tömegsztrájk fegy- vett. Lázár György dr. polgármesternek tegverét, lia jónak látja, bármikor döntő fegy- napi budapesti u t j á n a k szintén egyik eredverként alkalmazza. Ebben a határozatban ménye, hogy az államosítás "még ez év májuazonban egész biztosan nem lesz meg a tö- sában, amikorára az állami költségvetés elmegsztrájk megkezdésének a h a t á r n a p j a , készül, megvalósul Addig is a vallás- és közugy, hogy egyáltalában nem várható a tömegsztrájk a legközelebbi napokra. Egy eset- oktatásügyi miniszter az eddiginél nagyobb
leges tömegsztrájk azonban, ha akármikor állami támogatásban fogja részesíteni a belz
is következnék el Budapest lakosságára, területi iskolákat.
semmi körülmények között sem lehet azzal
DMKE-estély Makón. A DMKE. csanáda romboló hatással, amelyet a tömegsztrájk- inegyei osztálya j a v á r a Hervay
Istvánná,,
ról éppen a szociáldemokrata p á r t hirdet. dr. Demkó Pálné és Návay Tamás védnökséAhoz milliók kellenének, hogy a szociálde- ge mellett szombaton, Makón, a Koronamokrata párt akár csak egy hétre is meg szálló nagytermében táncmulatsággal egybetudná bénítani a főváros teljes munkáséle- kötött műsoros estélyi rendeztek, amely kitűtét. A hatóság addig, mig a munkások csu- nően sikerült. A siker körül különösen Kiss
pán sztrájkolni fognak, semmiféle hatalmi iPálné dr.-nénak vaunak érdemei, ki a főintézkedésbe nem fog. De, amint az első kőrendezői intézkedéseket végezte. A kilenc óra
dobás, vagy a legelső bevert ablak azt 'fogja
előtt kezdődő estélynek ez volt a műsora:
hirdetni, hogy a munkásság a sztrájk területéről az erőszak terére lépett, a hatóság Prológ, Dérczy Imrétől, előadta Kiss Magda.
minden karhatalmi erejével és a legnagyobb Ő nem féltékeny, vigjáték egy felvonásban.
energiával fog eljárni nem csupán a tüntető Személyek: Endrev Géza Eosztóczy Rezső,
Bella, a felesége Draskóczy M M . Gergely
munkásság, hanem vezetői ellen is.
- bácsi Pénzes Zoltán, Tercsi szobaleány Pata-
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k y Fella. Egyveleg, előadta Pénzes Zoltán.
Babatündér, Bayer József balletje. Zongorán
kisérte Goltner Lajos. Szereplői voltak: Rosztóczy Rezső, Czirbus Gizi, Rátkay Jenő, Kohajda Rózsii, Dózsa. Magda, Hubert Böske, ifj.
H e r v a y István, Demkó Imre, Tőkey Márta,
Magyar József dr., Tarnay Ilonka, Istók
Irénke, Návay Hanna, Hervay Lili, Tőkey
lAlice, Nagy Mariska, Pataky Fella, Kocsis
iLili, Bán Dusi, K u d a r Jolán, K a u f m a n n Cil,1a, Demkó Margit, Hervay Mariska, Havas
H a j n a l k a , Schwarez Szerén, Kiss Magda,
Nagy Manci, Draskóczy Mici, Rosztóezy Mioi Udvardy Mariska és Demkó Böske. A táncokat Révész Béla szegedi balletimester tanította be.
— Villamos vasút Aradon. Az aradi lóvasat megváltására kiküldött bizottság elkészült a lóvasut. megváltásának és az építendő villamos vasat terveivel. A lóvasiuttársaság hat évre évi 40.000 K kárpótlást és
telkeiért 100.000 K-t kér a várostól. A villamosvasút, mely egyelőre csak a vasútállomás
lés a Ferenc Józseíf városrész között közlekedne és 1915. m á j u s elsejére már üzembe
-volna helyezhető. 2.730,700 K-ba kerülne. A
város február havi rendes közgyűlésében
foglalkozik az ügygyei.
— Az esperantó Szegeden. 1912. január havában a „Magyar Országos Esperantó
Egyesület" kiküldötte tanfolyamot nyitott
városunkban, azonban mindazok a remények,
amiket Szegedbe, az ország második városába vetettek, dügába dőlt — és ezzel elmaradt
mindaz a sok előny, amit Szeged kapott volna: külföldi vendégek, összejövetelek,
országos kongresszus stb. — és Szeged már, eresebb esperantó .városok kedvóért mellőzve
lett. A tanfolyam befejeztével 16 volt a számuk, de nem csüggedtek el, helyi csoportot
alakítottak és amint az eredmény m u t a t j a , a
munka nem volt meddő. De az előítéletet, az
első kudarc benyomását nem tudták legyőzni. Annál kevésbé, mert az első után második, még szégyenletesebb következett. A Dugonics-Társaság meghívására Kiss
János
dr. ismertette az esperantót, minden tehetségével buzdította a hallgatóságot, azok lelkesedtek is, ott — de a lelkesedés csak szalma
láng volt, a szegedi közönség utánna visszasülyedt közömbösségébe. E két kndare volt
az oka* hogy amikor már megerősödtek, más
városokihoz nemcsak hasonlóvá lettek, de sokakat már el is hagytak, — egy csipetnyi
előny nem sok, de annyit sem tudtunk kicsikarni a vezetőségtől; ez volt az oka, hogy
szépen fejlődésnek indulva hirtelen megakad
tank és utána nem hogy előre menni nem
tudtunk, de vissza fejlődtünk. Ebben az időben igen gyakran és igen sokaktól hallottuk
emlegetni az elszakadást. Ez az elszakadás
meg is törtónt. A „Magyar Országos Esperantó Egyesület szegedi csoportja" fennmaradásával; többen hozzá fogtunk a propagálásához és 1912. november 17-én kimondottuk a
„Délmagyarországi Esperantó Egyesület"
megalakulását. Alapszabályainkat
jóváhagyás végett a belügyminiszterihez felterjesztettük. Ez kétségtelenül szakadás voE, ami
azonban nem jelenti azt, hogy a szegedi esperantisták most két ellenséges táborban állanak, a legkevésbé sem, egyesületeink között
a legszebb megértés van és együttes munkánk eredményét nemsokára mindenki láthatja. — Itt említjük meg, hogy február 1-én
az aradi és szegedi esperantisták meglátogatják a temesvári elvtársakat. Szegedről indulás 1-én, szombaton délután 2 óra 55 perckor. Résztvevőket szivesen látunk. Találkozás Szeged állomáson egynegyed 3 órakor.
| Hasonló látogatás lesz legközelebb
: és Aradon is.

Szegeden
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— Szép láb, mint válóók. Newyorkban
mindenki egy nemrégen összekerült házasp á r afférján mulat. Ott kezdődik a dolog,
bogy Hauston, dúsgazdag bankár feleségül
vett egy táncosnőt, A hölgy gyönyörű lábai
révén lett liires, ami ugy történt, hogy á la
miss Duncan táncolt. A házasélet boldog volt
egy ideig, ámde a művésznő korábbi imádói
nem akartak lemondani a gyönyörűségről,
hogy Hauston feleségének lábait meztelenül
ne láthassák. Az asszony jogos hiúságában
engedett a kérésnek, hogy részt vegyen a
legszebb lábak versenyén, amelyen, mint előrelátható volt, ő győzött. Ennek azonban következményei lettek. Először az, hogy áhány
•napi és hetilap Amerikában megjelenik, valamennyi közölte Haustonné lábainak fényképét, Másodszor pedig az, hogy, sú férj, aki ez
idő tájt üzleti uton járt, niaigy meglepetéssel látta az ujsághasabok közül elővillogni
iazt., amit kizárólagos tulajdonának vélt, Férj
és feleség között izgatott táviratváltás táanadt e miatt, mikor pedig a férj hazatért,
izgalmas családi jelenet, A kölcsönös sértegetések miatt az asszony annyira felbőszült,
bogy válókeresetet indított férje ellen. A
férj viszont és most mindketten nagyiban keresik a módot, amelyet fölhasználhatnának,
csakhogy menekedjenek egymástól. Némi
b a j van azonban: esküvő előtt a szépiáiba feleség szerződésben kikötötte, hogy válás esetén neki 50.000 korona jár, most azonban nem
elégszik meg 100.000 koronán alul.
— A BrQncsi gallérvédője. A szegedi
színtársulat névtelen hőseinek a sorában van
egy izig-vérig bohém, meleg kedélyű színész,
a — Brüncsi, Ezen a kissé groteszk néven
ismerik a pályatársai és a publikum egy része Leszkay Dezsőt, Bizony nem délceg hősszerelmes már a Brüncsi, hanem rokkant,
megvénült bohém, akin fájdalmas nyomokat
szánt a régi letűnt idők emléke. Á bor finom gyöngyözését sóvárgó szemmel bámulja
és reszkető kézzel simogatja a poharat, a
nnelyben „megindítóan hömpölyög a nemes
ifolyaidék." És a diszkrét mámorból mint a
szikra kipattan a sok ötlet, amelyek mint
aranysugarak körülfonják ezt a csupasziv
bohémet, aki a cinizmus fölényes gesztusával
(hagyja maga mögött az élet tornyosuló szenvedéseit. Ilyen ez a Brüncsi . . Szombaton
bent járt a szerkesztőségünkben és a következő irást hagyta az asztaliunkon: „Légy szíves a benti dolgot ha lehet? leadni. Tudod,
nagyon bánt a dolog, mert nem csak értékes,
de egyúttal kedves emlék is, mert a csodaszép kis Martini Miargiitka csinálta. Hátha
ilyenformán még is megkerülne? Üdvözöl
öreg cimborád Leszkay. — A kéziratpapiros
másik oldalán ismerkedünk meg a „benti"
dologgal, amelyet a következőképen szövegezett meg a Brüncsi: „Ma délelőtt a próbáról
lejőve ftnoan gallérvédőim a kabátom zsebéből
kicsúszott. Az illető, akit jól ismerek, jónak
látta eltulajdonítani. Ha ma estig a szinházi tüzőrséglhez be nem szolgáltatja az illető, feljelentem a rendőrségen. Leszkay
Dezső.
— Az uj nyugdíjtörvény. Az állami
alkalmazottak, valamint azok özvegyeinek s
árvádnak ellátásáról szóló törvény (1912. évi
LXV. t.-c.) most jelent meg hiteles szöveg-

ben, Dános Árpád dr. ministzeri fogalmazó

előszavával és magyarázatával. Az ország
hatalmas tisztviselő-karát érdeklő törvénynek ez az összehasonlithatatlanu'l legolcsóbb
kiadása, melyet könnyen áttekinthetővé tesz
praktikusan összeállított részlptes tartalomjegyzéke. A könyv a szegedi Várnay L. cég
kiadásában jelent meg és kapható az ország
minden könyvkereskedésében.
— A ruhátlanság felé. Ez túlzás, természetesen, de nem mi mondjuk, hanem a
szorongatott szövetkereskedők, akik egy angol divatlap fenti csatakiáltásával egybehangzóan azon panaszkodnak, hogy a divat

veszedelmes lépésekben halad a rnhátlanság
felé . . . Csak a minap volt alkalmunk beszámolni az amerikai „alsószoknya király" bukásáról. Kihallgatásakor ő is azt mondta,
hogy a folytonosan szűk tendenciát követő
ruhadivat egészen kiszorította az alsószoknya
viseletét s ő ennek .esett áldozatul. Hasonló
laínentálások törnek elő a szövetkereskedők
berkeiből is. Már nem is azon sopánkodnak,
liogy ma egyharmad annyi szövet sem kell
egy ruhához, mint még néhány évvel ezelőtt,
hanem egyre azt találgatják, mit hoz a jövő,
mit fognak még letenni a nők a legújabb divatparancsnak hódolva. Pontosan öt év óta
ugyanis félreismerhetetlenül hódit a tendencia, hogy a női ruhák minél több rekvizitumát — elhagyják. Csak nagyon természetes,
hogy ez az állandósűlt divatszeszély nagyon
is érezhetővé vált a szövetiparban. Kezdődött
ez a tendencia a directaire-ruhák divatjának
felmerülésével, s azóta egymásután tűnnek
el ruha-alkatrészek anélkül, hogy másokkal
pótolnák őket. Előkelő öltözékekhez egyáltalán nem hordanak már alsószoknyát, a blúzt
is komolyan veszélyezteti a princess-ruiba. Öv
viselése a. szalonokban egyenesen tiltva van,
szalag és a kalapnak szövettel, szalaggal való
díszítése is pretereált dolgok. A fátyol máirégen nem fasbionable, gallérok és egyéb
nyakdiszek már csak a munkásosztályban találnak vevőkre, ugyancsak törölve van a
divatszótárból a bélés. Az alsószoknya a
direetoire-rubának esett áldozatul elsősorban
az öv a fűzős ruhának, a szabad nyakviselés
divatja megölte a gallért és a bukj el szoknya
a szövet szükségletét redukálta lényegesen.
A bélés eltűnése szemmel látható. Először a
szoknyák hátsó felében (mellőzték, majd az
oldalrészeken s végül elől is. Ennek egyenes
következménye volt, hogy csakhamar az ujjakból is eltűnt, ugy, hogy ma már a béleletlen ruha egyeduralma kétségtelen. A szövetkereskedőket már csak őz az egy gond
foglalkoztatja, meddig tart még ez a redukálás? Az általános .helyzetkép tehát az, hogy
a gyárosok kevesebbet keresnek, a kereskedők nemkülönben ós az asszonyok kevesebb
holmit vesznek magukra. Csak az a sajátságos, arról egyáltalán nem lelhet hallani, hogy
a férfiak is kisebb számlákat fizetnének csak
ki.
— Vasárnapi műsor a mozikban. Vasárnap az összes szegedi mozikban a szombati kitűnő műsor látható. Az Urániában a
legkitűnőbb magyar filmet vetítik: A csikóst. Gyönyörű szép magyar tájak rajzolódnak a vászonra. A főszerepet a Szegeden is"
jól isimért ifjú Ditrói Mór játísza. Ezen a
slágeren kivül még egy remek dráma egészíti ki a műsort. Rang és sziv a elme a kitűnő amerikai drámának. A főszerepet Maurice Costelló játsza. A Fcrss-ban Asta Nielsen
sláger megy, még pedig az Asta-sorozat legszebb képe a Bohó fiatalság. Három felvonásos vígjáték. A vádló fénykép amerikai dráma. Áz Appolóban elsőragu francia társadalmi drámát vetítenek. Lélekrabló a cime.
Az iró az élet mélységéből merítette tárgyát.
A nagyvárosok bűnös fertőjét mutatja be.
— Tűzoltóból. A szegedi önkéntes tűzoltók február elsején tartják meg szokásos
itáncmulatságukat, amelyen a tanitóképződntézeti növendékek, mint tűzoltók szintén
iré&zt vesznek. A tűzoltók mulatsága vidáminak és sikerültnek ígérkezik. A lelkesedő fiatalókból álló önkéntes tüzoltócsapat nem vészit ette el ez évben sem a jókedvét és a báljukra olyan igazi farsangi hangulatot varázsolnak, amely még az előző évi mulatságaiknak ismért vidámságát, is felülfogja múlni.
iA mulatság rendezősége különben ötven táncos ifjú, akik gondoskodni fognak, hogy
,minden résztvevő jól mulasson és egy vidám
est kellemes emlékével gondoljon a tűzoltóbálra,
— A telefon szerencseszámaf. Nemcsak Kisnagynak, Törökországénak vannak
szerencseszámai. 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 kézében tartotta a kagylót és

1913. január 24.
ime, nemsokára jelentkezett Moskovitz cipőgyárának szegedi képviselete. A telefonos kisasszony megértette, hogy a 6 gyermekcipő, a
10 és 13 egy elegáns női cipőnek, a 17 pedig
a legfinomabb sevrócipőnek jelenti az árát a
kitűnő keresett cipőüzletben.
— A szegedi nőíparlskolában a felsőruha szabásból február 1-től kezdve délutáni
tanfolyamot tartunk. Elegendő jelentkezés
esetén a különféle nőipari díszmunkák készítéséből is rendezünk az ellőbi'től különálló
tanfolyamot. Jelentkezni lehet a nő'ipariskola igazgatóságánál, Margit-utca 25. szám
alatt. Az igazgatóság.
•••••••••••••••••••••••••••••••BHaMHaiBnaHkllHi

Baka-nóták

csokorban.

(Saját tudósítónktól.) Olyan öreg bakák
szájából hallottam az alább (közölt nótákat,
akik maguk se tudják, liogy mióta katonák,
de talán azt se, hogy mikor szabadulnak. Pedig mindegyik nagyon bizakodik, legalább
is olyan érzéssel nótázik, mintha holnap már,
a leszerelés órája ütne. De aztán miért ne
nótázna hol vígan, hol pedig busán? Hát,
van a bakának egyéb öröme a. nótázá'snál,
különösen akkor, aimikor a gyakorlatozás
után hazafelé masíroz? Nincs. Nóta, pipa,
ilyenkor a jókedv csiholója. Az kellene még,
hogy a parancsnok ettől is megfossza.
Ugyan mi történnék? Először is nagyot káromkodnia, de csak dünnyögve, vagy még
ugy se, hanem csak magában, mert mi lenne, ha meghallaná a százados ur, aztán lecsapná a fejét és mély gondokba merülve
bandukolna. Nagyon csúnya kép az, miikor
a baka némán kullog hazafelé. Talán nem is
menne, ha a hátán guksoló borjú nem tolná
előre. Egyszer végignéztem egy ilyen csapatot és ugy elszomorodtam a bakák miatt.
Mintha osak temettek volna, olyan fájdalmas volt szótlan masározástuk. Tudják azt
nagyon jól a tisztek, hogy mi kell a bakának, ében ezért mindig gondjuk van arra,
hogy hazamenet vig lármát csapjanak. Maguk adják ki a paracsot, röviden igy:
— Nótára!
Lassan melegedik fel a társaság. Minden
század legénysége külön dalol. Rendszerint
van egy hangadó, aki először kezd a nótára.
Aztán ugy veszi át a hangot egyik a másiktól. Természetesen ritkán van összhang, de
nem is ez a cél, hanem az, hogy minél ki'abálósabban daloljanak. Ez a magyar virtus, a
mit kivált a honvédbakia szeret fitogtatni ós
főképen akkor, amikor városban dalolhat a
civilek fülehallatára. És a civileknek igy is
tetszik, mert jóizüek ám azok a nóták, amiket az öreg baka megereszt. Hogy honnan
szerezte és ki csináltai, no azt hiábavaló munka kutatni. Csak az az egy bizonyos, hogy
valamennyi méltóan jellemzi a baka életét.
Néhányat ideiktatok mutatóul, melyektől a
mi: szegedi honvéd bakáink melegednek naponta, amikor Sándorfalva, Algyő, Deszk,
Szentmihálytelek, meg az isten tudja merrefelől Szeged felé visz az utjuk. Nézzük csak
milyen is az a honvédélet, hogy mondj a ezt
a nóta:
Szép élet a honvédélet,
A hazáért szenvedni.
A hazáért, csinos barna lányért,
Kis bajnétot viselni.
Kis bajnét az oldalaimon,
Csinos barna kislány a galambom.
Sej! Jobb is volna a kísangyalom
Karjai közt pihenni.
II.
A faluba kovács pengeti a vasat,
Néha meg is kongatja.
Szeretőlmiet ,a faluba
Más legény csalogatja.
Ne csalogasd a szeretőmet
Azt a lacibetyár istenedet,
Sej! Jobb is vollna a kis angyalom .
Karjai közt pihenni.
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Amint láthatjuk, a bakák a rimre és a
szótagok számára nem sokat adnak, a dallam
azért mindig jó, mert lía kell, elnyújtják a
hangot, vagy megszaporítják. A bakának,
természetesen a borjúval és a bakancsával
van legtöbb baja. De nem is felejti el nótázás.
közben sem.

Küljde ki hát azt az öreg bakát,
Mutassa meg az igazolványát.
— Itt van csendőr a belső zsebembe,
Két kis évem van belejegyezve.
Anyám, anyám, kedves édes anyám,
Szedje össze minden civil ruhám.
Szedje össze, tegye a postára,
— Jön a fia hosszú szabadságra.

I.
Egye meg a fene a mészáros bárdját,
. Miért vágta rövidre a gyönge borjú lábát?
Mert a gyenge borjú nem mehet a lábán,
A szegény bakának vinni kell a hátán.

Ugye hogy van poézis a kaszárnyaéletben? Sokan vannak, akik mégis idegenkednek tőle, különösen mostanában. Kérdem,
miért? Hát nem gyönyörűség ilyen széíp nótákat dalolni naponta? Bizony az. No majd
tavasszal a madaraikkal együtt szebb lesz talán a nótázás.
HERCZEG ISTVÁN.

II.
,
Amikor a baka messze masírozik,
Minden kis kapuban nagyot ^káromkodik,
Szidj' a szűcsöt, vargát, suszter édes anyját,
Mért szabta rövidre a bakancsa szárát.
Hanem van ennél vigaibb is, mely már
csak az öreg baka szájára való:
I.
Ki akartam a bakancsom
De már látom, mégis el
Rövid a bakancsomnak a
A szára, de a szára,
Esik a hó, fázik a lábam
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Belvárosi

kávéházban

minden v a s á r n a p ,
hétfőn, kedden, szerdán és pénteken ::

zene-estély.
Zoltán-utca

17.

sz.

magánházban

bútorozott szoba,
előszobával és legényszobával együtt

azonnal kiadó.
Tudakolható: Hétvezér-u. 19. szám.

cserélni.
kell viselni.
szára,
szára.

II.
Édes anyám ki a baka, ha én nem?
Ki fűzi be a bakancsom, ha én nem?
Majd befűzi az a bundás reguta.
Regula, de reguta,
Kinek van még huszonnégy kis hónapja.
De olykor a bundás se hagyja magát és
megvan az ő nótája is.
I.
Ne menj férjhez csárdás kis angyalom,
Várd meg az én huszonnégy kis hónapom.
Ezer, ezer, ezeregyszáz nap van benne,
Ha megvárnád, igaz szived lenne.
II.
Nehéz nekem azt az időt várni.
Száraz fügefának fakadását várni.
Lombos fügefának lehajlik az ága,
Szép a szeretőm, ón leszek a párja.
Ez a nóta efléggé poétikus és néhány
sorban olyan mély érzéseket fejez ki, amit
sok müdalszerző hiába kisérel meg. Nem sikerül, mert a nép nyelve és gondolkozása
épen tulegyszerüsiégénél fogva, nehéz az iskolázott és emiatt a szövevényes gondolkozáshoz szokott agynak.
Például hogyan tudna költőember ilyen
egyszerű és mégis olyan kifejező nótát irni,
mint ez is:
1.
Sarkon van az ötös honvéd kaszárnya,
Oda vagyok két kis évig bezárva.
A két kis év ha lejár,
Babám nem hiába vár . . .
Elhagyom az ötös honvéd kaszárnyát.
Nem messze van az én babám tanyája.
Idelátszik piros paplanos ágya.
Fújja a szól, lengeti,
— Katonának kell menni,
Szép a babám, hogy kell tőle elválni.
3.
Édes anyám akkor kezdett siratni,
Mikor a kufferba kezdtem pakolni.
— Édes anyám ne sirass,
Köszönöm a nevelést,
Lehajolok, megcsókolom a kezét.
Mégis azonban az az igazi jókedvre hangoló bakanóta, amelyben a szabadságos baka
szive szólal meg.
Csárda, csárda, tetejetlen csárda.
Abban mulat három öreg baka.
Egynek sincsen szurony az oldalán,
Szabadságra mennek azok talán.
Amoda jön csendőrök káplárja.
Azt kérdezi: Ki van a csárdába?
Feleli a csaplárosné leánya:
— öreg bakák mennek szabadságra.

t

AZ ÉJJELI ÖR FOGSORA. Egy bácsmegyei községben harminc éve volt már éjjeli őr Csupuliga Zsiván. Az öreg hiven töltötte be fontos állását, nem volt soha panasz
ellene. Az utóbbi időben azonban nagy baj
támadt. Az öregnek minden órában kürtölnie kellett volna, de vagy két hónapja nem
hallatszott éjjelente a kürtszó a faliuban.
Kérdőre vonták a derék Csupuligát s akkor
kiderült, hogy benne meg lett volna a jóakarat, de hiába: nem tud már tülkölni, mert
nincs egy szál foga.
A községházán nalgy tanácskozást tartottak az ügyről. Az öreget nem akarták elküldeni, viszont az órákat jelző kürtszót sem
nélkülözhetik. Végre ráakadtak a megoldásra: elhatározták, hogy Csupuliga bácsinak mülfogsort vásárolnak. A müfogsort be
is szerezték s várták a hatást, <Az első éjszaka nem hallatszott a kürtszó: hát igy van
ez, amig megszokja a müfagakat, A második
éjszaka is néma csendben telt el: na, talán
holnap. Mikor azonban a harmadik éjszaka
is néma csendben maradt a falu, akkor kérdőre vonták az öreg pajtást,
—• Hát miért nem kürtöltél?
— Nem lehet, uraim, nincs fogam!
— De hiszen mi csináltattunk neked Je*
gakat?
— Igen, uram, de a doktor azt mondta,
hogy a fogakat éjszakára egy pohár vizbe
kell tenni.
*

A JÓ MŰSOR. A Lipótvárosi Kaszinóban legutóbb műsoros estély volt, Egy neves
külföldi operaénekes szerepelt, két európai
hirü magyai' iró s a Nemzeti Szinház egyik
művésznője.
Az estély végén két „eeht" lipóciaá ifjú
haladt ki. Az egyik, akit selhöngeistok közé
szoktak sorozni a Nádor-utca és Teréz-körut
között, elragadtatva mondta:
— No, mit szólsz? Ugye, mesések volt?
A másik blazirtan felelte:
— Hallöd?! A kaviár például nem volt
friss.

Auer-fény világítási- és
j^karbantartási vállalat.

Szeged, Kossuth Lajos-sugárut 1. szám.
C s i l l á r o k , gázfőzők és
mindennemű gázfelszere:: lési cikkek raktára ::
Telefon 488.

Telefon 488.

Jelzálogkölcsönt,
földbirtokra, továbbá köztisztviselőknek és katonatiszteknek
előnyös törlesztéses kölcsönt és
részvényekre, sorsjegyekre előnyös kölcsönt nyújt
o-o

Szegedi Altalános Bank
Rudolf-tér

5. szám.

A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár igazgatósága, felügyelőbizottsága, választmánya és tisztviselői kara mélyen szomorodott szívvel jelenti, hogy az intézet érdemes elnöke

•

FOGAS KÉRDÉS. A jégen a melegedőben egy kistflu beszélgetett egy kislánnyal.
— Ha mind a ketten teljesen egyedül
lennénk egy szigeten, mi volna az első dolgod, Elza?
— Hálát adnék az istennek, — felelte a
kis Elza, — bogy úszni tudok.
KÖLCSÖNÖSEN. Egy újságíró valamin
összekapott egy országgyűlési képviselővel.
•Mikor a vita már szenvedélyes lett, azt
mondja a képviselő:
— Ugyan hallgass! Tudod is te, mi az
egy képviselőházi beszéd.
— Sajnos, nagyon is t u d o m . . .
— Ugyan! Még soha sem nyitottad ki a
szádat...
— Épen annyiszor, mint te!
— Hogy-liogy?
— Mert valahányszor te beszéltél, — én
mindig ásítottam, — vágott vissza az ujságiró.

Raggambi

Fluck Ferenc ur
e hó 24-én elhunyt.
A boldogult több mint öO^évig volt
intézetünk hü munkatársa, 10 éven keresztül elnöke, emlékét minden időkben
kegyelettel fogjuk megőrizni.
Földi maradványait f. hó 26-án d. u.
3 órakor kisérjük örök nyugalomra.
Szeged, 1913. évi január 25-én.
Szeged-Csongrádi Takarékpénztár.
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o Hol leszTaz 1920. évi olympiád ?
(—) A szegedi rendőrbiztosok és a
Négy évvel ezelőtt, a londoni olympiád ide- fizetésrendezés. A szegedi rendőrbiztosok
áén, szinte elementáris erővel nyilvánult meg
a magyar sportkörökben az óhaj, hogy az szombaton érdekes kérvényt nyújtottak be a
1916. évi olyimpiai játékök rendezését Buda- város tanácsához. A már ismeretes fizetésrenpest nyerje el s ez által a magyar főváros dezési tervezetet méltánytalannak találják.
egy világverseny színhelye és a rég óhaj- És minthogy az u j városi törvény az automatott idegenforgalom központja legyen. A terv tikus elő lépést nem biztosítja, a nyugdíjba
azonban csak terv maradt, onert a mi fővárosunknak olyan hatalmas riválisa támádt, beszámítandó évi négyszáz korona pótlékot
amely előtt, lévén annak elsőbbségi joga is, kérnek a rendőrbiztosok. A segéd rendőrbizmeg kellett hajolnia. Ez a rivális Berlin tosnak a tizedik fizetési osztályba való beilvolt. Az 1916. évi olyimpiai játékokat tehát lesztésüket; kérik a tanácstól. A Somogyi
a német birodalom fővárosában fogják meg- Szilveszter dr. főkapitány láttamozásával eltartani. A mi részünkről nem maradt most
már más hátra, minthogy a Magyar Olyim- látott kérvényt Ferenczy Mátyás t, alkapipiai Bizottság illetékes helyen Magyaror- tány és Bokor Antal segédrendőcrbiz-tos írták
szág részére az 1920. évi olympiád rendezé- alá. A kérvény teljes szövege a következő:
sét kérelmezze. Ez meg is történt, sőt a
Tekintetes Tanács! A folyamatban lévő
stockholmi olympiai játékok tartama alatt
fizetésrendezéssel,
illetve az uj fizetési fokokonkrét formát is öltött és a magyar lapok
zatokba
való
beosztással
kapcsolatban, alólörvendve jelentették, hogy a magyar sportirott
ker.
rendőrbiztosok
tiszteletteljesen
körök régi óhaja a megvalósulás stádiumákérjük,
hogy
részünkre
—
tekintettel
az ezeba lépett: az 1920. évi olympiai
játékokat
lőtt
is
mindenkor
megkülönböztetett
hivatali
Budapest fogja rendezni. Már a részletek is
megbeszélés tárgyát képezték a könnyebben állásunkra és felelősségteljes rendkívüli
hevülök köréiben, amikor egyszerre csak szolgálatainkra, mivel a városi törvény renhalk, majd mind erősbödőbb hangon Bécs delkezése a magasabb fizetési fokozatba való
nevét kezdték emlegetni, mint az 1920. évi automatikus előlépési nem biztosítja, ami
olympiád rendezésének komoly jelöltjét. pedig egyedüli kielégítő intézkedés lett volMegerősítette a gyanút Coubertin bárónak, na, — a szerzett jogok sérelme és a megála Nemzetközi Olympiai Bizottság elnökié- lapítandó családi pótlékra való tekintet nélalkalmával
nek a császárvárosba érkezése, illetőleg ott kül, egyenkint, a nyugdíjigény
beszámítandó,
tehát
rendszeres
járulék
jellevaló tartózkodása. Majd Amsterdam is szógével
biró,
évi
400
korona
pótlékot
megállapíba került, ahol annyira komolyan vették a
redolgot, hogy csakhamar megkezdték a sta- tani kegyeskedjék, A fizetésrendezéstől
méltük
helyzetünk
javulását,
jövőnk
és
dion építését is. Most azt a szenzációs és a
családunk
létérdekének
biztosítását,
de
ezen
szenzációjában is szomorú hírt kapjuk, hogy
az 1920. évi olympiai játékok rendezésére reményünkben csalódtunk Mert tüdomásmnkegy negyedik jelölt is akadt s ez Róma. ra jutott, beosztásunkkal előnyt nem nyeBrunetta d'Usseaux gróf, Olaszországnak a rünk. Kérelmünk méltányossága, mellett csádi
Nemzetközi Olympiai Bizottságban helyet azon körülményt hozzuk fel, hogy a fegyver
foglaló képviselője, már érintkezésbe is lé- alatt álló, külső, éjjel-nappal szolgálatot telpett Coubertin báróval és híradások szerint jesítő alkalmazottak előnyösebb javadalmaa tárgyaiásók Rómára nézve kedvező me- zásban való részesítése kézenfekvő jogosultderben folynak. Igy hát az 1920. évi olym- sággal bir, mert azok fizetésükből a többi hipiád rendezésének ez idő iszerint négy je- vatalnokokkal szemben, hivatalos eljárásuklöltje is van: Budapest, Bécs, Amsterdam és kal kapcsolatosan rendkívüli kiadásoknak
Róma. Négy jelölt s azolk közül Budapest- lépten-nyomon ki vannak téve, amely kiadások megtérítést soha nem nyerhetnek. A bunek talán a legkisebb az esélye!?
dapesti államrendőrségi felügyelők is 4—600
korona működési pótlókot élveznek, a Szegedi
rendőrség tisztikarában pedig kétségtelenül
a rendőrbiztosok azok, akik a veszéllyel járó
külső szolgálatokat teljesitik. Ugyan éZen
(helyen alólirott segédrendőrbiztosok azon kérelmet terjesztjük elő, hogy bennünket a X.
fizetési fokozatba besorozni kegyeskedjék.
Szeged, 1913. évi január 25. Teljes tiszteilettel megbízásból Ferenczy Mátyás rbiztos,
Bokor Antal s. rbiztos.
fakereskedése és épitési anyagok raktára
( - ) A kőzkerti bizottság és az újszeged! vízvezeték. A közkerti bizottság
S z e g e d , M a r s - t é r 2. sz.
üjést tartott, amelyen a városi közkertészet
672
..
Telefon 755.
jövő évi munkaprogramján kivül az ujszegedi vizvezeték ügyét tárgyalták. U j munka
A legclcsó b besze rzési forrás!
vár a közkertészetre a Stefánia-sétány bővített részének beültetésében. A sétatér e részletének parkírozásával megszűnik a gyerA Délmagyarország"
telefonszámát
^
mek játszótellep, amelynek majd más helyet
kell kijelölni. A felsővárosi Népliget rendeNappali szerkesztőség
35 '
zése és vízzel való ellátása is szóba került. A
vízzel való ellátás iránt az a terv merült föl,
Kiadóhivatal
\ - 305
hogy a környékbeli ártézi kutak vizét kell
Kiadótulajdonos
1'
81
odavezetni, aminek az az előnye lenne, hogy
a Gedó-imulató előtti vízállás megszűnnék.
Éjjeli szerkesztőség
10—83
Ennek a tervnek azonban hátránya, hogy a
Népligetben nyáron mégis vízhiány állama
he. Fölvetődött aztán az a terve, hogy u j
Modern
ártézi kutat kell fúrni a ligetben. De ez azért
FÉNYKÉPÉSZETI
aggályos, mert a város területén már nagyon
sok az ártézi k u t Az ügygyel még fogMkozműt erem ni fognak.

1911 -ben elhatározott a közgyűlés. Sürgeti a
kivitelt az is, hogy a szerbbánsági internátus nemsokára készen lesz; ebben az intézetben pedig kétszáz gyermek fog lakni. A
mérnökség olyan tervet mutatott be, amely
szeriint az ujszegedi vizvezeték része lenne
az egész várost ellátó vízvezetéknek,
(—) Kisajátítás a Kossuth Lajos-sugárutcn. A Kossuth Lajos-sugáruton levő Schützféle házat tudvalevőleg megakarja vásárolni
a város, mert az utcavonalon tul majdnem
három méterre kiszögellő ház rontja a különben egyenes sugárut esztétikai hatását. A
tanács most a közgyűlés élé terjesztendő javaslatában kéri, hogy a város kisajátítás utján igyekezzék megszerezni az ingatlant,
mert a tulajdonosa megfizetetbetetlen árat
szabott házáért és telkéért.

TANULÓKAT
FIZETÉSSEL

•

VARNAY L.
NYOMDÁJA

Az
«i

FELVESZ

SZEGEDEN

ti

fl

kUdailegct g u m m i SZÜlt 8 be van bizomtaöság t a r t ó s a b b

k a v e r é V i ö í lenyitva, liosy ez •
raint a b § r .

NYILT-TER*)

Wechsler Ödön

R U T K A I ÉS V I T K A Y
S z e g e d , K á r á s z - u . 15. (Corsokávéházzal szemben.)

*) Ezen rovat alatt közlöttelkért nem vállal felelősséget a szerkesztőség.

Szó volt a Kállay-ligetá épületek fölépítéséről. A bizottság ugy határozott, hogy
mielőtt erre kerülne a sor, kérni fogja a tanácsot az odavezető ut rendbehozására.
Legfontosabb tárgya volt az ülésnek az
ujszegedi vizvezeték építése, amelyet már

Az uj „ B E R S O B f l " srummlsaroknak pontosan
olyan a s z í n e és f o r m á j a , mint az ön cipója
bérsarkának, alakjának művészies kivitelében rendkivül e l e g á n s , minősége kiválóan tartós ós
pehelykönnyű,
Az uj „ S B E R S O f f l " gummisarok megóvja eipójónek bórsarkát az e l f e r d t t l é a t f l l , cipőjét állandóan
elegáns, tökéletes formájában tartja Még én nagy
rugalmasságánál fogva védi az ön I d e g e i t és h á t -

gerincét.

A számos, teljesen értéktelen veraenygyártmánynak célja az, hogy a mintázás utánzásával és
hasonhaagsásn vtaevozéssel a t. e. közönséget t&nvezesse.

A v a l ó d i u j „ B E R S O N " gummisarok elegáns
a r a n y d o b o a b a van csomagolva, amelyen a szó
„ B e r s e n " világosan olvasható. Azonkivül minden
valódi nj Berson-gttmmisarkon látható az itt ábrázolt
• •

melyre különös ügye-

lem fordítandó,

Kéljen h a t á r o z o t t a n csakis őzzel a vódjegygyol
ellátott „ B E R S ö l f " gnmmisarkot. C s a k s a j á t
e i p é s z e vagy o i p O k e r e s k e d á j e által e r a s i i o l p ó a a r k á r a és saját érdekében utasítson
• l i M i más gyártmányt.

B á r v o n m t i v e k , Bptwwt. vft

DÉL-MAGYARORSZÁG
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Iparfejlesztés

az

1903-1912.

HAUCSUH-CIPOSAROK

DOBOZA.
minősége?!
arany

Hiidessen o
Déhnagyai oiszcíg bon

M Ü

V E S T E R M E l

Kárász-utca 6a.

sz.

alatt létezik. Készít mindenféle
f o g m u n k á k a t kaucsukban és
aranyban, Vidékiek 24 óra alatt
lesznek kielégítve. - Bármilyen
javitás hat óra alatt elkészül.

magyar tudom.

szinház

(Saját tudósítónktól.) Az elmúlt 10 óv
alatt összesen 49,583.090 korona, fizettetett ki
iparfejlesztési célokra, még pedig az 1903.
érben 2,648.162 K, az 1904. évben 3,082.701 K,
az 1905. évben 2,128.059 K, az 1906. évben
2,831.387 K, az 1907. éviben 4,132.792 K, az
1908. évben 6,700.207 K, az 1909. évben
8,346.133 K, az 1010. évben 6,912.980 K, az
1911. évben 6,250.669 K és végül az 1912. év
első 10 hónapjában 6,550.000 K engedélyezett
összegeket pedig az alábbi adatok világítják
meg.

valódi

F O G

U R A N I A

években.

522

Délmagyarország
politikai napilapra
1913. január 1-től uj előfizetést nyitottunk.
A DÉLMAGYARORSZÁG
Szeged
és a délvidék legelterjedtebb és leggazaagabb tartalommal megjelenő reggeli
politikai napilapja. Nagy elterjedtsége
közleményeinek a legteljesebb nyilvánosságot biztosítja, aminek különösen a
hirdetők szempontjából van nagy jelentősége,
A DÉLMAGYARORSZÁG
előfizetési ára
Szegeden
vidéken
egész évre 24•—
28•— K
félévre
12—
14 „
negyedévre 6—
7— „
egy hónapra 2 —
2-40 „
Kérjük tisztelt előfizetőinket hogy
lakhelyváltozás esetén uj címüket velünk
közölni szíveskedjenek. Mutatványszámot
egy hétig díjtalanul küld a
KIADÓHIVATAL.

7. Gyáripar. U j gyárak létesítésének és
már meglevő gyárak kibővítésének előmozdítására az elmúlt 10 év alatt összesen
43,858.101 K engedélyeztetett, mely összeg
több évi elosztással kerül kifizetésre, ezen
összegből
u j gyárak
létesítésére
esik
21,008.345 K, már meglevő gyárak kibővítésére 22,849.756 K. Létesítendő összesen 158 u j
gyár, mely gyárakba összesen legalább
75,039.000 K álló tőke fektetendő be ós legalább 16.535 munkás talál alkalmazást, mig
a 193 gyár kibővítésbe befektetendő u j álló
tőke 79,059.300 K, a foglalkoztatandó nj munkások száma pedig 18.529.

Pénteken, szombaton és

Magyar film.

vasárnap

Magyar színészek.

A csitó;.
Hortobágyi életkép. Irta Fenyvessy Emil.

Előadják a V í g s z í n h á z
művészei.
———
Nj,
,5,

Előadások d. u. 6, este fél 8 és 9 ó r a k o r .
V a s á r n a p d. u. 2 ó r á f ó l éjjel 11 ó r á i g .

'RBUBR&RHHBHHgBiggBiHBaB'

A segélyezett 158 n j gyár közül már 119
részére utalványoztatott segélyrészlet s dacára annak, hogy egy része a vizsgálat alkalmával még teljesen üzemben nem volt, ezen
119 gyárban máris 63,000.000 K álló tőke találtatott a vizsgálat alkalmával befektetve
és 16.000 munkás foglalkoztatva.
A 193 gyár kibővitése közül már 149 részére utaltatott ki segélyrészlet, mely 149
gyárba tényleg befektetett u j álló tőke
68.000.000 K az u j munkás létszám 16.800Ezen adatok az iparfejlesztési * akció
eredményes voltát igazolják, amennyiben eddig csak 268 gyár részére utalványoztatott
segélyrészlet, ami az összes segélyezés 76'4
százalékának felel meg, mégis, dacára annak, liogy a vizsgálat alkalmával még sok
gyár teljes üzemében nem állott a befektetett tőke ezen 268 gyárnál az összes segélyezett, 351 gyárba befektetendő tőkének 852%-a
volt.
A segélyek engedélyezésénél természetszerűen mindenkor figyelem fordíttatott arra, hogy mely iparágak fejlesztése mozdítandó elő, első helyen áll a csatolt kimutatás
szerint a textilipar (34.2%), mely iparcikkekhői a legnagyobb behozatalunk van, második
helyen áll a vas* ós fémipar.
Egyes gyárak gépsegély engedélyezésével is támogattaittak, még pedig az elmúlt
10 év alatt összesen 512 gyár részére engedélyeztetett gépsegély 5,422.084 K értékben. A
gépsególybe részesült gyárak összesen 15.425
munkást tartoznak foglalkoztatni és ezzel
szemben tényleg 18.201 munkást foglalkoztatnak, vagyis 18%-al többet, mint amenynyire kötelezve voltak.
II. Kisipar. Egyes kisiparosok leginkább
csak gépsegély engedélyezésével részesültek
támogatásban, mig pénzsegély leginkább
csak szövetkezetek részére engedélyeztetett.
Az elmúlt 10 év alatt összesen 1912 esetben engedélyeztetett gépsegély még pedig
1683 esetben kisiparos részére és 229 esetiben
szövetkezet, ipartestület, ipar társulat, iskola stb. részére az engedélyezett gépek értéke 4,412.724 K.
A kisipari gópsegélyezés eredményes
volt, amennyiben csak ritka esetben (6%)
kellett a gépet a segélyezettől visszavenni.
Gópsególyen kivül szövetkezetek részére
179 esetben 1,816.366 K pénzsegély engedélyeztetett, mint feltételesen visszafizetendő
államsegély, berendezési segély vagy mint
üzemsegély.
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mozgófénykép

szinház

Pénteken, szombaton és vasárnap ®q

Asta Nielsen.

Asta Nielsen. 3

Johó fiatalság.
Vígjáték 3 felvonásban.
Irta Urbán Gad.

§

A főszerepet A S T A M I E L S E Ü
játsza.

•
• ,s

E l ő a d á s o k d. u . 6 , este fél 8 és 9 ó r a k o r .
V a s á r n a p d. u. 2 órától éjjel 11 ó r á i g .

•

•

y

A P O L L O

mozgófénykép

szinház

1
IA lélekrabló. ?
Pénteken, szombaton és vasárnap

Dráma 3 felvonásban.
•O1

A szerepeket a Deutsches Teater
tagjai játszák.

•01 A Deutsches Biográf filmgyár szenzá52
ciós sikerű drámája.

4

Verseny?cf. bérpalota, a gőzfürdővel szentben.
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alkalmi vételek!

DÉLMAGYARORSZÁG
III. Háziipar. Háziipar pénzsegéllyel és
gépsegélyiyel támogattatott, pénzsegély háziipari vállalatoknak engedélyeztetett ós pedig az el-nwi.lt 10 óv alatt 76 vállalat részére
1,378.804 K, mely összeg több évi részletben
kerül kifizetésre.
Egye(s háziiparosok csak gépsiegélylyel
támogattattak, még pedig 10 év alatt 455
esetben engedélyeztetett gépsegély 207.531
K értékben.
IV. Iparosképzés. Igen fontos feladata az
iparfejlesztésnek az iparasképzés, e célból az
ipariskolában és elméleti tafolyamokon kivül kisiparosok részére tanoncképzési segélyek engedélyeztettek, még pedig az elmúlt
.10 év alatt 30 esetben 340.941 K segély, 34
tanoncottlion létesítésének előmozdítására
975.861 K segély engedélyeztettek, gyakorlati tanfolyamok tartására 1,316.364 K, háziiparosok képzésére tartandó tanfolyamokra
72.022 K ós végül ösztöndijakra 1,123.081 K
engedélyeztetett 1.263 egyénnek külföldi tanulmányútra és külföldi vagy bélföldi szakiskola látogatására.
V. Kiállitások. A kiállítási ügy egységes
•irányítása céljából az érdekeltség 1908-ban
az országos magyar kiállítási központot szervezte, mely a kiállitások rendezésére és a
kiállítási dijak odaítélésére egységes eljárásokat állapit meg és azok rendezésének útbaigazításokkal szolgál.
Belföldi kiállitások segélyezésére, dijakra, érmekre és külföldi kiállítások rendezésére az elmúlt 10 év alatt összesen 1,222.755
K engedélyeztetett.

1913. január 29.

Délmagyarország
előfizetési ára Szegeden:

Szőnyegek
félárban.
Női finom sifon ingek hímzéssel K 2.—
Clott alsószoknyák finomak
„ 2.—
„
„
Bordonin
„ 1.80
Sifon alsószoknyák hímzéssel
„ 2.40
Tiszta selyem női harisnyák
„ 1.50
Meleg gyapjú női harisnyák
„—.90
„
fekete női harisnyák
„—.50
Leányka Patent harisnyák olcsóért
Férfi selyem flor-soknik
„~~.50
„ fekete azsuros fildeko
„—.80
Női finom divatos keztyük negyedárban
Finom gyermek-keztyük
„
Pongyolák finomak mosó
K 4.—
Pongyolák nagyon jók flanel és
pargetből
„ 5.—
Flanel és Parget blúzok finomak „ 2.20
Szövet blúzok szépek
„ 2.70
Selyem bársony blúzok
„ 5,—
Flanel leányka-ruhák
„ 1.—
Tiszta gyapjú flanel szoknyák
„ 2.60
„
„
„
nadrágok
„ 2.20
Tiszta gyapjú vállkendők
„ 3.20
Himalája sálkendők
„ 6.—
Batiszt női hímzett nadrágok
„ 2.70
Szinházi sálak félárban.
1 vég selyem szálú vászon
K 13.50
1 vég lenvászon
„ 14.50
1 vég len lepedővászon
„ 21.—
Gyapjú lélekmelegítő
„
1.20
Valánsé csipkék negyedárban.
Angol női aljak
„ 5.—
Mosó reform női kötény
„
1.60
Clott Reform női kötény
„ 2.50
Lüszter női reform női kötény „ 3 . 2 0
És még nagyon sok cikk eddig nem létezett olcsó á r b a n !

Tessék meglátogatni!
Ritka alkalom!

Szabott árak!

x Üzemkorlátozás a malmoknál. A
vidéki malmok között tárgyalások indultak
meg, hogy a maloniüzlét kedvezőtlen helyzetére való tekintettel, redukálni kellene az
üzemet. Az üzemredukciónak azonban csak
akkor lenne gyakorlati eredménye, ha a Fővárosi Malomegyesüiet tagjai szintén valamennyien redukálnák az üzemet. A tárgyalások, amelyek e célból a fővárosi malmok
-között megindultak, nem nagyon biztatnak
eredménnyel és igy valósainii, liogy nem is
jön létre egyöntetű megállapodás.
x Nyolc százalékon felUli kamat-ügyben
hoztak Ítéletet legutóbb a bíróságok. A pör
a temesvári törvényszéknél kezdődött, mely
a felperes pénzintézetet a 8%-on felüli kamatra és jutalékra vonatkozó keresetével elutasította. A felperes bank az időközben
esődbejutott alperes céggel annak idején
megállapodást létesített, mely szerint az alperes cég kötelezte magát, hogy mindenkori
falyószámlataírtozásuik után 8% kamatot fizetnek, továbbá, hogy a kiaknázott festékföldből elszállított minden vasúti kocsirakomány után 10 korona jutalékot és amennyiben egy kocsirakományt eltitkolnának, ugy
a 10 korona jutalékon felül minden eltitkolt
kocsi után még 50 korona bírságot fizetnek.
A pénzintézet ezeket a jutalékokat és bírságokat peresítette, de a törvényszék a keresetet elutasította, azzal az indokolássál, hogy
a perbeli (fent előadott) adatokból nyilvánvaló, liogy a kereset mindkét jogcímen a követelések olyan jutalékaira irányul, melyek
a 8%-ot meghaladják. Minthogy azonban az
1897: VII. t-c. 4.
értelmében a biró által
8%-nál magasabb kamat meg nem állapitható; minthogy a 'hivatkozott törvénycikk 2.
§-a értelmében a kamat 8-%nyi Összeget a
kötbér, megtérítési összeg és mindennemű
melléktartozással, igy tehát a keresetbe vett
jutalékokkal és bírsággal együtt meg nem
haladhat; minthogy a kamat alatt minden
melléktartozás értendő, mely a tőketartozáson felül fizetendő s minthogy maga felperes pénzintézet beismeri, hogy az érvényesített összeget a 8%-os kamaton felül igényeli, keresetévél el kellett utasítani. A törvényszék ítéletét a temesvári tábla és a Kúria
(utóbbi 1912. évi 6. száimm Ítéletével) indokai
alapján helybenhagyta.
Felelős szerkesztő : Pásztor József.
Kiadótulajdonos : Várnay L.
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félévre

.

12.-

„

negyedévre .

6.—
1 _

„

.

egy hónapra

Vidéken:

FöVárcsből HiHcrütt finom áruK!
Ruha bársonyok
K 2120 széles gyapjú szövetek
-•90
120 széles zsolnai szövetek
1-20
120 széles tiszta gyapjúszövetek „ 1.50
140 széles angol kosztümszövetek „ 2.50
150 széles Dublé kosztümszövetek,, 2.70
140 széles kék angol seviot
„ 3.—
140 széles selyemszálu lüszterek „ 2.70
140 széles fekete angol szövetek „ 3-—
Cosmanosi flanel és barchetek félárban
G o l d b e r g és Cosmanosi kretonok K — . 5 0
„
„
Delinek
„—.50
Angol zefirek férfi ingre
„—.70
Nagy damaszk szalvéták
„—.56
Egész finom bluz selymek
„ 1.90
Hímzések B a t i s z t r a 2 0 és 3 0 fillér
Valódi elöpl-csipkék 10 fill.-től 5 0 fillérig

egy évre .

Szegedi

egy évre .

.

félévre

•

28.— kor.
14.-

„

negyedévre .

7.-

„

tgylhónapra

2.40

•

•

kerületi munkásbiztositó

„

pénztár.

574—1913.
Pályázati

hirdetmény.

A szegedi kerületi munkásbiztositó pénztár 1913. évi február hó 10-ik napjának délután 2 órájáig terjedő határidővel ezennel
nyilvános pályázatot hirdet
egy, évi 4800 korona kezdő fizetéssel és 1440 korona lakáspénzzel javadalmazott igazgatói állásra.
A sajátkezüleg irt és aláirt pályázati
kérvények a kitett határidőig a szegedi fcerüieti munkásbiztositó pénztár iktatójában
(Szeged, Tisza Lajos-körut 91. sz. a.) hétköznaponkint délelőtt 8, délután 2 óráig terjedő hivatalos órák alatt nyújtandók be. Alkalmaztatás iránt eddig beérkezett kérvények figyelembe nem vétetnek.
A pályázók a kérvényhez életkorukat és
magyar állampolgárságukat igazoló bizonyítványt tartoznak csatolni, megjegyezvén, hogy a pénztár szolgálatában csak teljes korú, de 40 évnél nem idősebb egyének
alkalmazhatók. A pályázóknak a pénztár főorvosa vagy hatósági orvos által kell igazolniok azt, hogy egészségesek. Kötelesek
végül a pályázatra kiirt igazgatói álláshoz
megkívánt alanti különös előfeltételt és az
előképzettséget okimányiliag igazolni.
A pénztár igazgatójává csak oly egyén
választható, aki legalább 3 évet sikeresen
szolgáit az országos pénztárnál vagy valamely kerületi pénztárnál és nincs a pénztár elnöke vagy alelnökeivel, főorvosával
vagy az országos pénztár igazgatójával,
vagy aligazgatóival, a im. ikir. állami munkásbiztositó hivatal elnökével vagy másodelnökével az alkalmaztatást kizáró rokonsági vagy sógorsági viszonyban.
Az állást az igazgatóság választás utján tölti be.
A választás egy évi próbaidőre szól. A
próbaidő alatt a szolgálati viszony minden
kártalanítás nélkül 3 havi fölmondással megszüntethető.
A megválasztott köteles magát a szegedi kerületi munkásbiztositó pénztárnak
mindenkor érvényben lévő szolgálati és fegyelmi, nemkülönben illetményszabályzatnak alávetni és állását az alkalmaztatásról
szóló értesítés vételétől száimitott 8 napon
belül elfoglalni.
A részletesebb pályázati föltételek a
„Munkásbiztositási Közlöny" ifolyó évi január hó 23-án megjelent 4. számában közzétett pályázati hirdetményben foglaltatnak s
a pénztárnál is betekinthetek.
Szegeden, a szegedi kerületi munkásbiztositó pénztár igazgatóságának 1913: évi
január hó 18-án tartott rendes üléséből.
Dr. Nekich Richárd, s. k. Bokor Adolf, s. k.
h. igazgató.
_
alelnök.

1913. január 26.
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Városi

Apróhirdetések.

Folyószám 179.

Szeged, 1913. január 2 5 - é n
DÉLUTÁN:

Első felvonás: „Keressünk válóokot." Második felvonás:
„Újságíró a mennyben." Harmadik felvonás: „Á nagyságos ur hazajött-" — Történik az első felvonás Budapesten, a „Jó reggelt!" cimü estilap szerkesztőségben,
a második Seebenstein hercegnő „Egy éj a meny országban" cimü kerti ünnepélyen, a harmadik Marosfy
lakásán és a lépcsőházban.

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

es szővetfüggönyök különös gonddal vegyileg tisztittatnak olcsó árak mellett és rövid_ idő alatt

j e nők, gyermekek és betegség után
mindenki erőre kap a
Leinzinger-féle „C h i n avasbortól". Ara 2 - 40 fillér
a
Leinzinger-gyógyszertárban, Szeged.
205

Csipke-

ÁBRAHÁM A MENYORSZÁGBAN.
©perelt 3 felvonásban. írták: Willner és Bodanszky.
Fordították: Molnár Ferenc és Heltai Jenő. Zenejét
szerzette: Granichstadten Brúnó.
Rendező: FERENCZY FRIGYES.
SZEMÉLYEK:
Fischer Péter Pál. a „Jó reggelt !„
cimü estilap kiadója
Solymossy Sándor
Ridy, a felesége
Nagy Aranka
Dr. Marosfy Géza, a „Jó reggelt!"
főszerkesztője
Oláh Gyula
Csóthy Ábris, a „Jó reggelt!" riportere
Heltai Jenő
Szilvóry Muki, a „Jó reggelt!" humoristája
Thorma Zsiga
Zicsi Izidor, a „Jó reggelt!" rajzolójaMihó László
Seebenstein hercegnő
Miklósi Margit
Heétaághy Lili grófnő
Metkowitz Guszti, hadnagy
Lebeda Géza
Csipke Rózsi, masamód
Déry Rózsi
Fáni, szobaleány
Heltai Olga
Tivadar, szerkesztőségi szolga
Koháry Pál
Talpas Tamás levélhordó
Leszkay Dezső
Egy hordár
P. Német János

Legjobb hajfestő az
országosai elismert Leinzinger-féle Ara 2 korona,
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeg °.d.
zéchenyi-tér
520

LUCZAJOZSÉF
kelmefestő és vegytisztitónál
Laudon-utca 9., Valériatér sarok.
Telefon 994.
Gizella-tér 3. sz., Baloghpalota.
Telefon 1055
Fióküzlet: ZENTA, Főtér,
Zenta és Vidéke Takarék
házában. HÓHMEZÖVÁSÁRHELY, Szegedi-u. 8.

Izzad valamely testrésze? Ugy használja a
dr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fiiérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér,
502

őűoskomts cipóárúháza, Szeged \
Kárász-utca

14.

•

Telefon 10—59.

Nem állítólagos amerikai, sem Bécsi, hanem Ü ^ * hazai elsőrendű "JHI amerikai
és francia forma, férfi-, uri- és gyermekcipők legszebb és legjobb kivitelben. Szabott
egységes 10—13—17—22 korona árban.

ESTE:

PARASZTSZIVÉK,
Népszínmű 1 felvonásban. Irta: Dr. Balassa Ármin.
Zenéjét Simonffy Kálmán: „Fütyül a s z é l . . . c. dalának
felhasználásával szerzé: Ifjú Bokor József.

576

Rendező: FERENCZY FRIGYES.
SZEMÉLYEK:
Cséti Ferenc gazda,
Vera. a felesége
öreg Baló Mátyás, gazda
Mátyás, a fia
János, öreg béres
Tintás, ügyvédsegéd

A SZÉP GALATHEA.

J?ugosi

TELEFON 564-

Olyan uj gépeket szereztem be, melyek a tisztított ruhákat amerikai módszer szerint megszárítva
bocsátják ki magukból s ezáltal sokkal szebben, olcsóbban és gyorsabban állithatom elő a n. é.
közönség megrendeléseit. Finomabb dolgokra külön villanyvasalás I Csipkék, ruhák és diszek minta
utáni festése, csipkefüggönyök gőzkikészitése stb. Szaktudásommal V* századon át elismert vezetője
voltam e szakmának az egész alföldön s ez nem szőrit bővebb ajánlatra. További szives pártolást

Mytologiai dalmó 1 felvonásban.
Pygmaleon, szobrász
Thorma Zsiga
Ganymed, segédje
Kórmendy Ilona
Mydas, mü meczenás
Szatmáry Árpád
Galathea (szobor)
Nagy Aranka

Dr.

UJ REKORD A VEGYTISZTÍTÁS TERÉN!

TELEFON 564.

Pogánv Béla
Déry Rózsi
Csiky László
Virányi Sándor
Szatmáry Árpád
Mihó László

SíiérzSev G l ö c k n e r J ó z s e f I f f i f

6

S z e g e d , Iskola-utca 27.

es tljtekalat W E I S Z K Á R O L Y N É kézimunka-üzletében, református-palota.

Döme

N A Y

E S

köztisztasági

gépek

504

R Ó N A
és

eszközök

gyára

ügyvédi irodáját

Szegeden,

Deák J'erene-uíca 2.

(szemben a föreáliskolával)
::::::

-

BUDAPEST,

V.

KER.

ALKOTMÁNY-UTCA

SZÁM.

Telefon 63—28. szám. Utcaseprőgépek. Locsolókocsik. Aszfaltmosógépek.
Aszfaltmosógummilapok. Hóekék. Szeméttargoncák,
• 162
J L
Szemétgyüjtőszekrények. Hulladékkocsik és sze^jgr
meteskocsik. Úthengerek. Pöcegödörtisztitók. Szi^
vattyuk. Kátrányozógépek. Kátránymelegitő üstök,
Legmodernebb kivitelben.
US Állandó mintakiállitás. • • •

megnyitotta.
Telefon 12-65.

n
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Siessen addig, mig nem késő egészségéi visszaszerezni!

Egy Jelentéktelennek látszó meghűlés az összes légzőszervek legkülönfélébb megbetegedését
vonhatja maga után. Igyekezzünk idejekorán elejét venni a bajnak, mert a könnyelmű elhanyagolás sokszor végzetessé válhatik. A meghűlésből eredő köhögés, rekedlség, meghűlés,
nehézlélegzés és a légzőszervek hnrutos megbetegedéseinél kitűnően bevált aa orvosi
előkelőségek
S Ö K f i J l M Mindenütt kapható. Egy üveg éra 2 korona SO üllér
általjavasolt I fcj? O E I ' b l l v H egy nagy üveg ára 6 korona. Postán leghevesebb 3 üveg
rendelhető meg utánvétellel az egyedüli főraktárból:

Diana-gyógyszertár, Budapest, Károly-kSrot 5. szám

1913 január 2ty
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Alkalmi ajándékok

a f © l a s

Az összes gyógykezelési eszközök,u.m. sérvkötők, haskötők, gummigöcsér-harisnyák, egyenestartck, testegyenészeti gépek, műlábak, műkarok, kötszerek, teljes gyermekágyas felszerelések,
masszáló- és villanygépek a legmegbízhatóbb minőségben csakis

FISCHER

PÉTER

ÉS TSA R.-T. cégnél

A l a p í t t a t o t t Budapest, IV., Kossuth Lajos-utca 6. szám szerezhetők be.

Ujdssnfág!

Férfi

és női esőernyők

:: 1856 :: j^lost megjelent legújabb képes árjegyzéket kívánatra bérmentve
Telefon 958 •
titoktartás mellett azonnal küldjük.
603 •

1000 napi

jótállássa.

a legelegánsabb kivitelben
5

LUCZA

Újdonság!

korona*

5

korona.

Szinházi sálkendők

JÓZSEF

vegytisztitó, k e l m e f e s t ő és ágytolltisztifó ipartelepe,
S Z E G E D , Laudon-utca 9. Telefon 9 9 4 .
Fióküzlet: Gizella-tér 3 . Telefon 1055: — ZENTA, Főtér.
Fióküzlet: HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, S z e g e d i - u . 8 . szám.

íj
ff
Él
Üt

A mai kor igényeinek megfelelően van berendezve a modern technika gépeivel. Az általam készített m. kir. szabadalmazott tisztószereimmel felülmúlhatatlanul vegyileg tisztitok: uri-, női- és gyermekruhákat, bútorszövetet, függönyöket
stb.
Különlegesség
strucíollak minta utáni festése*
vegyileg tisztítása és göndöritése. Minta után festek selymet, csipkét, szövetet. Keresked ő k n e k és n ő i - s z a l o n o k n a k árengedmény. Bőrkabátok sötét
színekre tartósan és felelősséggel festetnek. Gyászesetbens zövet
és selyem ruhák, valamint férfi-öltönyök soronkivül, egészben
festetnek feketére. Jó munkámért elismerő levelek az ország
minden részéből.
A nagyérdemű közönség szíves pártfogását kérve vagyok
tisztelettel LUCZA JÓZSEF.

selgem gazéból, 2V« m. hosszú, mindé?! színben.
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Telefon 81.
Tetjesen újonnan ItalaXitott bitiemet a nagyérdemű Xizünság szíVes figyelmébe ajánlom.
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a modern technika mindem vívmányaival felszerelten ízléses mnnXáX
XünyVnyomdaKivitelére VállalkozikXStiy%r«5|«4fe

díszmunkák, mindenfele könyVkötések gyors ás pontos elvégzésére
k ö n y v k ö t é s z e t modernül berendezve.
H5zigazgatásf H Sgyfldi nyomtatVinyoX állandó nagy raXtára.

Huggymta bllyggzel csinos Xiállifásbau gyorsan Is pontosan XftzfilneX saját műhelyemben.
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rendeUsre is sz*pen Is gyorsan XlszfitneX.
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