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Megmérettek. 
Megmérettek és könnyűnek találtat-

tak . . . 
Az ellenzék vezérférfiai az európai 

események kritikáját nem birták kiállani. 
Az európai szinvonialt meg nem ütötték. 
Az európai eseményeiket meg nem értet-
ték. 

Mene tekel. 
Mennyi illúziót vesztettünk megint! 

Voltak politikusaink, akiket nemzetieknek 
hittünk s ott vannak most, ahol Bokányi 
és Kristóffy van. Voltak politikusaink, aki-
ket européereknek hittünk is ott vannak, 
ahol Justh Gyula. A szó, a beszéd, az érv, 
a nemzeti volt, a stílus európai: a tett 
olyan — mint a többié. Balkániak a bal-
kániak pár t ján — annyi az egész. Feudá-
lis magánjogi szempontból nézve a köz-
ügyeket, fölrobbantani óhaj tva az uralko-
dó osztályt, mihelyt nem tolja az ő szeke-
rüket; pár t já t fogva horvátnak, szerbnek, 
nemzetközinek, mihelyt remélhet általa 
egy pár szavazatot . 

Mene tekel . . . 
Milyen siralmas ez. Egy Apopnyi Al-

bert fényes politikai pályájának milyen 
vége! Hogy ragyogott , hogy fénylett egy-
kor ez a név. Milyen hatalom volt és mi-
lyen erkölcsi erő! És most — „elfeledke-
zik" alkotmányfelfüggesztő javaslatokról, 
melyeket négy évvel ezelőtt aláirt ma-
ga is. 

Mekkora ut a lejtőn! 
És a naiv hiszékeny, ideálista közön-

ségnek mily kiábrándulás. Sóhajtva kér-
kezik s alig merve maguknak felelni rá ; 
hát ezek azok a nagy, nemes, önzetlen fér-
fiak, akikért egykor lelkesedtünk? Hát ezek 
azok a nagy hősök, akiket bálványoztunk 
egykoron? Ezek, akik az első szeszélyre, 
hiuságuknak első megsértésére elvhagyók-
ká válták? Hiszen ezek a pártérdek s pár t -
szenvedély rabjai; azontúl nem lát egyik 
is. Ezek a nemzet minden nagy érdekét 
föláldoznák emiatt. 

Bizonyára ugy van, urak. Bizonyára 
ugy van nemes ideálista ábrándozok. Mint 
az anekdota naiv csizmadiája hitte, hogy 
jellemtelen a Jágot játszó színész: ti is 
összetévesztétek a színészt a szereppel s 
backfischmódra hősként imádtátok a hős-
tenort! 

Bizonyára. Férfiakat nem szavaik 
után kell megítélni, hanem tetteik után. És 
akik fölizgatták volt egy egész nemzet köz-
véleményét oly jelszavakért, melyekről 
tudták, hogy megvalósíthatatlanok: hogy 
ne játszanának most oly jelszavakkal, a 
melyekről tudják, hogy vészthozók. Ne 
kárhoztassuk őket. Egyik cinizmus kijavít-
ja a másikat. Igaz, hogy hirdették a ve-
zényszó elvét, de szegre is akasztották, 
Igaz, hogy kívánják la választójogot, de 
el vannak határozva meg nem valósítani. 
Mint a mucsai két doktor, akik közül az 
egyik csak a diagnózist hibázza el s igy 

nem jó a rendelés; mig a másik elhibázza 
a diagnózist, de elhibázza az annak meg-
felelő rendelést is s igy véletlenül mégis ép 
jó a rendelés. 

A politika igy egész-jó — csak ép az 
etika hiányos egy kicsit. 

A magyar nemzet azonban — ugy 
véljük — megunta e komédiát: államfér-
fiakat akar és nem színészeket. Férfiakat, 
akik elveket hoznak a. köztérre, nem kitű-
nő színészeket, akik hálás szerepet keres-
ni jöttek oda s akik színész módjára abban 
keresik dicsőségüket, hogy minél több és 
egymástól minél elütőbb szerepben mutas-
sák egyéniségüket, oly tökéletesen külön-
böző lévén a különböző szerepekben, 
hogy észre sem vesszük, hogy mindany-
nyiukat ugyanaz játsza el. 

Mi, akik ugy vagyunk meggyőződ-
ve, hogy vannak még elvek s vannak még 
meggyőződések, sajnálkozással fordulunk 
e látványtól el. 

Lehet-e másként? Mondhatunk-e 
mást, mint az igazat? Hiszen ha nem ezt 
tennők, hozzájuk lennénk hasonlók . . 

Hanem talán kissé szenvedélyesnek 
is látszik egyik-másik mondatunk. Nem 
akartuk, hogy olyan legyen: mert szenve-
dély nélkül, csupán kesernyés aggodalom-
mal kisérjük az eseményeket. Mert dacá-
ra, hogy most szélcsönd van, mégis tud-
juk, mi fog következni: szenvedélyes harc 
— magáért a harcért . Nem pedig az or-
szág várható békéjéért! 

Néma énekek. 
Irta : Révész Béla. 

Az ünnepi este már áthajolt az éjszaká-
ba, a kis viaszgyertyák ellobbantak, de egy-
kettő még perzselte ,a karácsonyi fenyő ola-
jos ágait és neihéz szagokkal itatták áí a ki-
csiny szoba levegőjét. A mécses aljában 
osak én virrasztottam. Mákos kalács, pálin-
kás üvegek hevertek az asztalon. Az albér-
lők, akik itt laktak, már beleroskadtak az 
álomba, a mámor szelíden és egymás után 
ledöntötte valamennyit és az ágyakon, a föl-
dön, mozdulatlanul feküdtek az emberek. A 
mécses árnyai libbenték, rebbenitek és fakó 
világosságokat hasítottak ki a terhes leve-
gőből. P ? 

Odakünn esett a hó, ájtatos emberék éj-
féli misére bandukoltak. A szomszédiságban 
megkongatták a harangokat, búgtak, zúgtak, 
a templomi harangokra ráomlottak az afá-
süppedő hófátyolok, megfogták, osöndesitet-
ték a harangok énekét és álmodozó emberek 
fölé halk muzsika szállott be a szobába . . . 

Én azt álmodtam, hogy álom vagyok, 
látok és hallok, sziveken keresztül, néma 
énekeket. Petrus bácsi ágyán a fonográf mu-
zsikált, pedig Petrus bácsi aludt, leoldott fa-
lábát ölelgette, mint a szerelmesek a gyö-
nyöröket, de a fonográf dalolt és dűlt belőle 
a sok szomorkodó ének, belékapaszkodtalk a 
harangok danájába. A dalok közül az egyik 
fölkapott a szárnyára, libegett, röpködött ve-

lem a magasságban, aztán hirtelen lejtőzött 
és ráültetett az egyik ágyra. 

— Ez a Mari . . . a Mari . . . 
Két karját ráfonta a mellére és az ar-

ca mosolygott. Megcsókoltam a Mari fejét és 
álmai kiröpültek hozzám. 

— Gyönyörű kis csibém . . . súgták 
testvéreim, a Mari álmai. 

— Gyönyörű kis virágom, mit csi-
nálsz? . . . szemecskéid ugy-e rám néznek? 
Kis kezecskéid értem nyúlkálnak? . . . Föl-
vettek? . . . nevetsz, nevetsz, kis rubintom? 
én vagyok, a te rossz, cudar anyád . . . Föl-
vettek a kapuból? Talán egy nagy ur és most 
selyembe pólyálnak . . . Ha ott felejtettek? 
. . . hogy melegitettem, fújtam az orcádat, a 
kezecskéidet . . . ha ott felejtettek . . . juj, 
hideg nyilak hasogatják a szivemet . . . 
Ugy-ugy, kis bogaraim, cudizzá'l, euctizzál, 
majd szétreped a mellem. Mind a meleg, édes 
tej a tiéd, csak a tiéd . . . Kapirgálsz? Ka-
pirgálsz? . . . na, ne csiklandozz . . . szív-
jad, szivjad kis rubintom, mert megszaka-
dok, már szivemnék szalad a tej és kisza-
kítja az én bűnös testemből . . . Egyél, egyél 
kis csibém . . . 

Mari mosolygott, áz álmok daloltak, 
csicsijja, bubuja, csicsijja, bubuja. . . . 

Arany, ezüst csengett, a másik sarokban 
sok tallér pengett, Vakurka pénzeikkel har-
colt. Benn volt a pénztárnál, a bankban, ahol 
szolgált. Az álmai görgették a kicsi és nagy 
pénzéket, gurigatták a halovány nikkeleket, 
kacagva gurultak az ezüst, arany koronák, 

ütődtek, csörrentek s fölöttük sóhajosan röp-
döstek a tarka bankók. Valkurika kaszált a 
kezével ide-odanyult és összefogdosta az 
elszabadult pénzeket. Bedugta valamennyit a 
zsákba, a bankókra szalagot húzott és gyűl-
tek körülötte a zsákocskák, a banikóoiszloipoik. 
Az álmoik csöndesedtek. Valkurka leemelte 
szárnyairól a tallérokat, valamennyit felta-
karította és dünnyögött, nyöszörgött: 

— Haza . . . haza . . . 
Álmai kiröpültek az ég alá és behozták 

a hófátyolokat és reszkettek, hullámoztak 
Vakurika előtt. Mébíikből hullott, dűlt alá a 
liliomos, csillogó hó. Fehér tájékokat úsztat-
tak az álmok, szűzi tisztaságban féhérke-
dett ember, templom, az ég. Az álmok súg-
ták: 

— Moszkva . . . Moszkva . . . nyílnak 
a kapuk, három az óra . . . a görbe utcákon 
mennek a testvérek . . . Jeges a föld, jeges 
az ég, sugaras minden, a föld fölött, az ég 
alatt. A hold megnyitja palástját . . . rábo-
rítja a tornyókra . . . a Kreml tizennyolc-
ablakos tornyára. Mária templomának ara-
nyos kupoláira . . . Szikrázó utakon most 
mennek-bandukolnak a templomba a testvé-
rek. A harangok csilingelnek . . . csilingel-
nek . . . átszállnak a zúzmarás fákon és a 
jégsipok megszóiMtnak . . . A fák énekel-
nek . . . Moszkva dáloil. . . goszpodij pomi-
luj , . . 

— H a z a . . . haza . . . súgták az álmok és 
vitték Vakurkát templomokon keresztül, át 
a diadalkapukon, kifaragott paloták között. 
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Lemondott 
a szinügyi bizottság. 

— Izgalmas vita. — 

(Saját tudósítónktól.) A közgyűlésen el-
hangzott színházi vitának egyik mozzanatá-
ra reflektálni kell még és utána áttérünk an-
nak precizirozására, mi most a sürgős teen-
dő, hogy a közgyűlési határozatban megsza-
bott két hét múlva összehívható tegyen a 
törvényhatósági bizottság arra a rendkívüli 
gyűlésre, amelynek az uj helyzet ikörüttekin-
tő és a jogos várakozásokat kielégítő meg-
alapozása lesz föladata. 

Gaál Endre dr., előadó közgyűlési be-
szédében érthetetlennek találta azt az ellen-
szenvet, — ő mondta iigy — imély a törvény-
hatóság tagjai és a közönség körében a szín-
ügyi bizottsággal szemben megnyilvánul. 
Honnan tudja a közönség, hogy a sziiniügyi 
bizottság miit végez, vagyis, hogy semmit se 
végez? — kérdezte a tanácsos ur. Hiszen a 
szinügyi bizottság ülései zártak és nála sen-
kisem járt, hogy a jegyzőkönyveiket elkér-
je, megnézze, pedig azok mindenkinek ren-
delkezésére állanak. A kérdés ilyetén módon 
való föltevésében és beállításában némi kis 
tévedés van, amelyről föl 'kell yilágositani 
nemcsak az igen (tisztelt tanácsos urat, de 
azt a nyilvánosságot is, amely a (tanácsos 
úrtól ezt a leckét kapta. 

Legelőször is: az uj színházi szabály-
rendeletet 1912. április 1-én hagyta jóvá a 
belügyminiszter. Enimek a szabályrendelet-
nek életbeléptetése előtt a szinügyi bizott-
ság ülései nyilvánosak voltak és ha az ülé-
sekről kiikerültek a közönség körébe olyan 
dolgok, amelyek nem a nyilvánosság elé va-
lók, a hír szolgáltatók ilyen esetékben nem 
a hivatásukat megértő újságírók voltak. Té-
kát — szeptembertől számítom — mindösz-
sze öt hónapja, hogy bárki is csak ugy sze-
rezhet tájékozódásit arról, hogy miit végzett 
a szinügyi bizottság, ha bemegy a város 
házára, megfutja a bürokratikus kezelés 
idegölő és izzasztó akadályversenyét és ha 

végig a koronázási utakon; s megállt a folyó 
mellett, ráment a hidakra és nézte, amint 
dus, lassú hófátyölok nesztelenül merülnek 
alá a vizbe . . . 

Vakurka ümmögött, nevetgélt: 
— Lopni fogok . . . lopni . . . 
Megfogta az egyik pénzeszsák száját és 

fölordított: 
- Jaj . . . 
Az aranyak összefutottak a zsákocskák-

ban, sikoltottak, zenebonásan egymás körül 
kavarogtak és ujjongva, sikongva fellökték 
magukat a levegőbe. A tallérok Vakurka fölé 
repültek, aiiany testükből 'ábrázatok nőtték ki 
hirtelen; grimaszok csúfolódtak a sárga sze-
mükben, a petyhüdt ajkuk körül és vigyo-
rogtak, bámészkodtak Vakurkára. A vén 
szolga hanyattvágódott és nyúltak, emelked-
tek körülötte a bankóoszlopok, egymáshoz 
épültek, összefogtak és Vakurkát nyoszolyá-
járól elillanni nem engedték. Fölötte zengett, 
üvöltött a pénz, mellette suhogtak a tornyo-
sodó bankók és Vakurka leigázva, dermed-
ten fokiidt a bankósirban . . . 

Muzsikás volt a levegő. Petrus bácsi 
fonográfja hangosan énekelt, fojtott dalok 
csalogatták maguk köré az álmokat. Az 
ágyakon magukra maradtak az emberek, 
meredten elnyúltak a matrácon, mint a dön-
tött fák az erdő avarában. Petrus bácsi fo-
nográfja bolondosán énekelt, rozzant torká-
ból tréfás, nevető hangokat lökött föl a ma-
gasba és mi összesuhantunk, összeölelkez-
tünk és röpködve a pihenő fejek fölött, lej-
töztünk, táncoltunk. Az álmok zsongtak, 
nyűgösködtek, de énekeltek is és olyan volt 
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célhoz ért, nekigyiirekszik a jegyzőkönyvek 
elolvasásának. Igaz, hogy ma már a nyilvá-
nossággal való közlekedésnek más, köny-
nyebb, jobban bevált és azzal a kornisz gaz-
dasági berendezkedéssel számoló módszere 
van, hogy az embereknek ilyen dolgokra nem 
jut idejük. És vájjon mit szólna Gaál Endre 
tanácsos ur, ha az a sók ezer ember, aki ed-
dig a sajtó utján értesült arról, hogy mit 
végzett a szinügyi bizottság, most megtisz-
telné őt becses látogatásával és mind a jegy-
zőkönyvet, a jegyzőkönyvet kérné. Mert re-
mélhetőleg, nem ugy méltóztatik érteni a 
nyilvánosságot, hogy az csak bizonyos em-
berekkel, a közönségnek egy korlátolt köré-
vel, vagy számával szemben kötelező? 

Az uj színházi szabályrendelet 6. parag-
rafusa, mely a szinügyi bizottság eljárását 
akarná szabályozni, a tanácskozások nyil-
vánosságát valóban korlátozza. Az ide tar-
tozó ikét bekezdés szórói-szóra ez: „Az ügy 
előadása s a határozat kihirdetése nyilvá-
nos, a tanácskozás pedig zárt ülésben tör-
ténik." — „Személyi ügyeik előadása is csak 
zárt ülésben történhet s la bizottság tagjai 
tartoznak arra ügyelni, hogy a művészi ön-
érzetet sértő vélemények nyilvánosságra ne 
kerüljenek." 

Nagyon mellékes és lényegtelen, hogy 
ebben a két mondatban is mennyi abszur-
ditás van. De azt tudni szeretnők végre, mi 
indította az előadó urat arra, hogy egy olyan 
szabályrendelet-tervezetet készítsen és fo-
gadtasson el, mely minden jog és szokás el-
lenére ép a szinügyi bizottság üléseit és mű-
ködését vonja ki a nyilvánosság nagy kom-
plekszumából? Mi ennek az oka? Azt értjük, 
ha olyan ügyökre zárt ülést rend dl el a sza-
bályrendelet, amelyek erkölcsi, vagy anya-
gi természetű személyi kérdésekkel vannak 
vonatkozásban. De miért ne tanácskozzék 
egyébként nyilvánosan a szinügyi bizottság? 
Hiszen, uram isten, egy színházunk van, 
mert monopóliumot adunk neki; aki szín-
házba akar menni, abba az egy színházba 
kénytelen menni; súlyos ezreseket is költünk 

a hangjuk, mint a rnéhbivogató üvegcsen-
gőé, amiket a kertekben megfuj a szél. En-
gem testvéreim, az álmok, magukba fontak, 
dajkáltak s titkos titkaikkal megütögették a 
szivemet, mely most megnőtt, a silksági ég 
pereméig megnyílott a két ölelő karja és a 
szivemben volt a világ, emberek, bujdosó 
szenvedéseik. 

Petrus bácsi ölelgette a falábát, a fo-
nográfja már csöndesitette a Karnevált és 
vontatottan bújtak ki belőle a dalok s az ál-
mok libbentek, alászállingóztak és mire csönd 
lett, besnhantak a koponyákba. Az egyik 
testvérem szárnyára 'emelt és ráröpültünk a 
kórházi szolga fejére. János szántott agyá-
ban fölébredtek, föl szökkentek a rejtelmek. 

János gagyogott, mozgott: 
— Na . . . ne . . . 
De ágyában nászt ültek az álmok, az 

egyből lett kettő, párzottak, sokasodtak és 
sodorták eléje a kadáverdket. Dermedt ka-
rok görcsösen a levegőbe kaptak, örökre be-
záródott szemhéjakra kiültek a nagy üveges 
szemek, a húsos fejekből a csontvázak ki-
dugták a koponyájukat. 

János dörmögött, káromkodott, fölemel-
te a kezeit s durva sietséggel hajigálta rnesz-
szire magától a halottakat. Szivek táncoltak 
eléje. Kicsi és nagy, fonnyadt és húsos szi-
vek s vadul lüktettek. Behorpadtak, kiduz-
zadtak, ujjongó és síró hangok zúgtak ki be-
lőle, de valamennyi sirt és könnyeiket rá-
hullatták János arcára. János kaszált a ke-
zeivel és hessegette maga mellől a kavargó 
sziveket, de hirtelen megbicsaklottak a kar-
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erre a színházunkra; még az a joga se te-
gyen meg a közönségnek, hogy megtudhas-
sa, mennyi hozzáértéssel, buzgalommal és 
lelkiismeretességgel végzi a dolgát az a bi-
zottság, mely a )közgyiiléstől kapott man-
dátuma alapján ennek az egyetlen színház-
nak, tehát a szegedi színészetnek érdekeit 
istápolni és megvédelmezni tartozik. Vagy 
csak nem gondolja komolyan, ó komolyan a 
tanácsos ur, hogy ez az ügy elintézhető az-
zal a nagyon, de nagyon rossz ötlettel, amit 
csak egy közgyűlésen lehet elmondani, hogy 
ön a jegyzökönyveket bárkinek rendelkezé-
sére bocsátja? 

Tudjuk: keresztül ment a szabályren-' 
delet-tervezet a tanács, a közgyűlés és a mi-
nisztérium retortáján. Elég szomorú, hogy 
elfogadták, akár könnyelmű fölületesség, 
akár retrográd-szellem volt az okozója. Ép 
a színház körül kifejlődött két napos vitában 
láttuk, hogy egy-egy ilyen ballépésére akkor 
ébred a közgyűlés, amikor az már ímegter-
mette áldatlan gyümölcsét. 

Az uj szabályrendelet életbeléptetése 
előtt még személyi természetű kérdéseiket is 
nyitó ülésben tárgyalt a szinügyi bizottság — 
ép az elnök nagyon liberális rendelkezése 
következtében. Talán indiszkréció történt 
egyik-másik újságíró részéről? Tessék szi-
gorúan alkalmazni a szabályrendeletnek azt 
a jogos és helyes nendefllkeziését, amely az 
ilyen tanácskozásokat zártaknak nyilvánít-
ja. De ilyen esetből azt a konzekvenciát von-
ni te, hogy a szinügyi bizottság ülése most 
már minden esetben zárt legyen, legalább is 
különös, érthetetlen. 

És itt elérkeztünk ahoz, hogy a sziniházi 
szabályrendeletet módositani kell, módosíta-
ni nemcsak egy, de több más pontjában. 

A szinügyi bizottság ma délután 6 óra-
kor ülést tartott. Nyilvánosát. A napirend-
nek kényes és izgalmakat sejtető pontja is 
volt: a bizottság állásfoglalása azokkal a 
támadásokkal szemben, amelyek a közgyű-
lés és a közönség részéről érték. Ami ennek 
a kérdésnek a tárgyalása közben történt, az 
minden várakozást és képzeletet fölülmúl. 

jai, a fejét rányomta a matrácra és rámeredt 
a legvadabb szivre, mely az arca előtt tán-
colt. Az meg-megütötte forró testével az áb-
rázatát, rászökkent a mellére, táncolt a feje 
fölött, aztán sikoltva, kacagva visszaugrott 
a szivek közé. János fölordított, a szive után 
kapott, megvágta a mellét és sirt, üvöltött: 

— A szivem . . . a szivem . . . hol van 
a szivem? . . . 

János ütötte-verte a fejét. Beleestem a 
levegőbe . . . ágyak fölött úszom és libbe-
nek^ . . . Ki vagyok én? . . . Érzések között 
hajókázom és találkozom a nem ismert fáj-
dalmakkal, a szikkadt földnél szomjasabb 
vágyakkal, bus arcú reményekkel, tépett-
égett örömökkel. A testemet nem érzem és 
mégis van szemem, mely sugaras rést tör 
sötét agylabiirintusokon keresztül, mélyben 
most ott örvényeskediik a mindenki álma. Én 
se éltem eddig? Aki igazán vagyok, rejtő-
zött eddig bennem? most kapott szárnyra, 
mikor az éjszaka lefújta rólam a hus- és 
csontbéklyókat? amikkel röghöz szögezetten 
csak bambán álmélkodtam, álmélkodva csu-
dál koztam? . . . És most röpülök, emberek 
fölött keringőzöm, a koponyák megnyilnak 
előttem, a szivemet réteszem a szivükre és 
mi halkan összedobogunk. 

Megöldlem az egyik álmadót, sugaras 
az arca. 

— Ez a néma . . . a néma . . . 
ívesen rángatódzik |áz ajka, kinyitja, 

csukja a száját, csattogtatja a fogait és vad 
hangokon nyávog, ugat, bődül: 

— Üm . . . h . . . hő . . . 
Mosoly-lárva száll szomorú arcára, tit-
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Ami történt: azzal foglalkozunk; ahogy tör-
tént : azzal nem. De ép a imai ülés legkétség-
bevonhatatlanabb bizonyítéka annak, hogy 
ebben a bizottságban alig van valami a rend-
jén. 

A sablonos elnöki előterjesztésekkel ha-
mar végeztek. Amit Almássy mondott a dol-
gáról, alább részletesen találja meg az olva-
só. És ezek után következett a nagyágyú, 
Gaál Endre dr. tanácsos, elnök fölhivta Ger-
le Imre dr.-t, hogy konkretizálja azokat a 
vádakat, amelyekkel a tegnapi közgyűlésen a 
szinügyi bizottságot illette. Hosszas, szenve-
délyes és viharos polémia fejlődött ki, amely 
>— ugy látszik — minden bajok forrását ab-
ban akarta megtalálni, hogy Wimmer Fü-
löp — az újságíróknak ki kéli írni, ha neves 
•közéleti férfiak rágódtak raj ta órákon át és 
•ha ide juttatták a dolgokat — barátságban 
van Fodor Ellával. Sajnáljuk, hogy Gerle 
Imre ennél különb és konkrétebb váddal nem 
állott elő. Megfontolt, komoly és okos köz-
életi embernek, ismerjük, legutóbbi rokon-
szenves közgyűlési szerepléséből láttuk, 
•hogy nem szenvdélyek vezetik. aNgyon sze-
retnők tehát, ha vádjait — amennyiben van-
nak — habozás nélkül hozná a nyilvános-
ság tudomására. 

A szinügyi bizottság minden esetre kap-
va-kapott Gerlének ezen az egyetlen vád-
ján és izgalmas jelenetek, heves viták során 
oda akart tendálni, hogy kizárólag Wim-
•mernek ez a barátsága okozta, hogy a kö-
zönségnek a szinügyi bizottság iránt való bi-
zalma alaposan megfogyatkozott. Ezzel 
szemben imi 'rámutatunk a következőkre. 

1. A szinügyi bizottság megfeledkezett 
bírálói és ellenőrzői tisztéről és akkor, ami-
kor a közönségnek módjában völt a színpa-
don elég hiányt tapasztalni, azt kellett lát-
nia, hogy a szinügyi bizottságnak csak him-
nusza van Almássy számára. A szinügyi bi-
zottság stagnálásra késztette Szeged szin-
iigyét és görcsösen ragszkodva egy túlhala-
dott állásponthoz semmi jelét sem adta an-
nak, hO'gy két heti teendői 'mellett uj szin-
házpolitika megteremtésére és megvalósítá-
sára is hajlandó. A szinügyi bizottság össze-
tévesztette a szegedi színészet ügyét a sze-
gedi színigazgató ügyével. A szinügyi bizott-
ságnak nem lett volna szabad tárgyalás alá 
bücsájtatni a mai szinházi szabályrendeletet 
és szerződést, nem lett volna szabad oly me-
reven és vakon elzárkózni annak most való 
módosításától. Helytelen volt az a mód, a 

kos gyönyör ideges ráncokba szedi, kisimit-
ja a homlokát, a kezeivel döfdösi a levegőt; 
á néma beszélget. 

— Milyen a hangom? . . . Az emberek-
nek hápog a szájuk és csak azt látom, hogy 
mosolyognak, vörös llesz az arcuk, néha 
könnyes a szemük . . . Én most beszélek, de 
nem hallóim a hangomat . . . Milyen a hang? 
Érezni lehet? Meleg talán vagy illata van, 
mint a virágoknak? . . . Mindenkinek van 
hangja? a fáknak is? csak nem hallom, mi-
kor bólogatnak, mikor leveleket perditenek 
a földre? . . . Nevetek én vagy sirok? Pe-
dig érzem, hogy örülök, forró a fejem, teste-
met csiklandozza a boldogság . . . ja j . . . 
mozog valami a fejemben, rángatja az agy-
velőmet, tüzes kigyók hemperegnek benne és 
kmyujtózna'k . . . belesiklanak a füleimbe. A 
hangom . . . a hangom . . . jön a hangom 
. . . emberek, emberek . . . kacagok, kiál-
tok . . . Juliska, szeretlek, összebújok ve-

led . . . beh gyönyörű, a mit mondasz . . . 
menni kell már a gyárba . . . hogyan sípol-
nak, hogyan ordítanak . . . édes, kicsi fiam, 
ujira megsiratlak, újra eltemetlek, hallom a 
jajgatásomat, a kicsi harang is sikolt — hal-
lom már, hallom — mert beágyazunk a 
földbe . . . . 

Petrus bácsi fonográfja muzsikált, pe-
dig Petrus bácsi a falábát ölelgette. Rálib-
bentem a fejére, kocogtattam, csókolgattam, 
meg is nyílott, de Petrus bácsi feküdt a kol-
dus falába mellett, nagy 'nyugalomban, ál-
mok nélkül. 

hogy a szinügyi bizottság a helyárakat föl-
emelt ette. 

2. A mai ülésen megállapítást nyert az, 
hogy Almássy Endre Fodor Ellát nem szer-
ződtttte. Wimmer Fülöp Írásosan beadott in-
dítványával szemben a közgyűlésen m é r i 
foglalt állást a bérbeadás mellett, mert meg-
győződött hogy a sziniház az idén rosszul 
megy. Wimmer Fülöp kijelentette hogy Al-
mássynál Fodor Ella érdekében soha el nem 
járt és hogy a sajtóban is egyetlen egyszer, 
foglalkozott az ő színészi dolgaival, amikor 
Becsey Károly dr. a szinügyi bizottság egyik 
évekkel ezelőtt tartott ülésén szóba hozta, 
hogy egyik-másik szerepet nem Tóvölgyi 
Margit, hanem más szinésznő kapja. 

E két szembeállítás után ismételjük: a 
szinügyi bizottság ellen való erős kritikát 
más okok hívták kii, nem az az egy, aimiben 
a bizottsági tagok keresik. Senki se veheti tő-
lük rossz néven, ha ők meg nem látják eze-
ket. Dűlőre ma is csak annyiban jutottak, 
hogy elhatározták a lemondást, amit valószí-
nűleg holnap hoznak a tanács tudomására. 

Elnök: Gaál Endre dr. A bizottsági ta-
gok közül megjelentek begavári Bach Ber-
nát, Balassa Ármin dr., Csernovits Agenor, 
Gerle Imre dr., Szmollény Nándor, Palócz 
László, Ujj József dr., Weiner Miksa és 
Wimmer Fülöp. A jegyzőkönyve? Schaffer 
Lajos dr. osztály jegyző vezette. Az ülésen 
Almássy Endre szinigazgató is megjelent. 

Az elnök formálisan még meg sem nyi-
totta az ülést, mikor Bach Bernát, kezében 
egy szegedi lapot lobogtatva, energikus han-
gon megkérdezte Almássy Endrét : 

— Direktor ur, igaz-e az, hogy leszer-
ződtette Fodor Ellát? 

— Nem igaz — felelte a szinigazgató. ' 
— Hát szándékában van-e leszerződ-

tetni? 
— Ezt még nem. 
— Ezt már nem tüdhetjük tovább! — 

folytatta indulatosan iBack Bernát. — Ha 
valóban megtörténne ez a szerződtetés, ak-
kor igaza van a közvéleménynek, ha olyan 
véleménnyel van rólunk. Fodor Ella lehet 
akármilyen jó színésznő is, az események 
után nem jöhet 'Szegedre! 

— Hát kérem . . . — mondta szerényen 
a színigazgató. 

Éppen ebben a pillanatban toppant a 
kulturtanáesos szolbájába, ahol a bizottsági 
ülést tartották, Wimmer Fülöp. 

— Mond csak kérlek — kérdezte Back 
— mi igaz Fodor Ella szerződtetésének a 
hiréből? 

— Semmi! — válaszolt Wimmer — egy-
általán nem tudok róla, 

— Hát akkor honnan szerezték a lapok 
az információt? 

— Sejtelmem sínes róla. 
— Az egyik temesvári lap — vágott 

közbe Palócz — meginterjúvolta Fodor El-
lát, aki kijelentette, hogy Szegedre szerző-
dött. 

— Néhány hónappal ezelőtt — mondta 
Almássy — tárgyaltam Jákó Amáliával és 
Fodor Ellá val is, de szerződtetésről még szó 
sincs. A drámai társulat nőtagjai eddig Gö-
möry Vilma, Szohner Olga ós Gyöngyössy 
Teréz. 

(A közgyűlés határozata.) 

Gaál Endre: Tisztelt bizottság. A köz-
gyűlés elhatározta, hogy a színházat ezentúl 
bérlet utján kívánja hasznosítani. A köz-
gyűlés egyben utasította a tanácsiot, hogy 
megfelelő szerződést alkosson és azt a két 
hét multán összehivandó rendkívüli közgyű-
lés elé terjessze be. A bizottságnak ezzel 
most még nincs mit foglalkoznia. A tanács 
még niem határozott, természetesen respek-
tálni fog ja a közgyűlés határozatát. A bi-
zottság majd akkor foglalkozik a kérdéssel, 
ha utasí t ják a szerződés megszövegezésére. 

Balassa Ármin dr.: A két hét határidő 
a határozat jogerőre emelkedése után érten-
dő. És minthogy nem mondták ki a birtokon-
luvüliséget, a határozatot megfölebbezhetiik, 
aminthogy én meg is fölebbezem. 

Gerle Imre dr.: A rendkívüli közgyűlé-

sen akkor majd elhatározzák a birtokonkivü-
liséget. 

Balassa: Az nem bizonyos. Lehet, hogy 
megváltoztatják az egész határozatot. 

Almássy Endre: Felfogásom szerint a 
közgyűlés határozatával ra j t am magánjogi 
sérelem esett, mert a dolgomban elsősorban 
a tanácsnak kellett volna határoznia. De 
tiszteletben tartóin a közgyűlés határozatát 
és nem kívánom annak a megfölebbezését. A 
második dolog, amire reá akarok mutatni , 
a monopólium kérdése. Ez most is fölvető-
dött a sajtóban. Kijelentem, hogy egyáltalán 
nem tartok a kabarétól, nincs is ellene kifo-
gásom. Nem vagyok olyan kishitű, hogy 
Szeged városában egy kabaré versenytársa 
volna a színháznak, Legfölebb csak fokozot-
tabb igyekezetre serkentené a színházat a —• 
jó kabaré. Csak azt kötöttem ki, hogy a ka-
baré kezdete egy óra vagy másfél órával ké-
sőbbre essék, mint a színházi előadások kez-
dete. .A mozik (és1 a mozi-keecs ellen sem 

"volt soha kifogásom, pedig a szabályrendelet 
a színháznak föntartjia a jogot. 

— Megköszönöm a szinügyi bizottság 
szíves bizalmát. És becsületszavamra kije-
lentem, hogy sem a belügyminisztériumiban 
sem máshol egy lépést sem tettem a szinházi 
szabályrendelet megváltoztatása ügyében. 

Almássy a beszéde után eltávozott az 
•ülésről, a Faun bemutatója miatt, amelynek 
a cimszerepét kreálja. 

(Gerle Imre vádjai.) 
Gaál Endre dr.: Nagyon örülök, hogy 

Gerle doktor ur elfáradt az ülésünkre és igy 
módjában van nyilatkoznia a közgyűlésen el-
hangzott vádjára vonatkozólag. Azt mondta 
ugyanis a közgyűlésen, hogy azért nem láto-
gatja a szinügyi bizottság üléseit, mert tá-
vol áll attól a hangtól, ami- ott uralkodik. 
Tizenhét éve vagyok ezen a helyen, de ilyes-
mire csak egy esetben emlékszem. Ar ra az 
esetre, amikor négy évvel ezelőtt Becsey Ká-
roly dr. fölszólalt Tóvölgyi Margit érdeké-
ben, Ha jól tudom, ez a Baccarat előadásá-
val kapcsolatosan történt. Egyébként ilyen 
személyi kérdés nem fordult elő a bizottsági 
üléseken. Volt néhány ülés, ami hangulato-
sabban ment, mint rendesen, de minden bi-
zottsági ülésen megtörténhet, hogy kevesebb 
vita van. 

Gerle Imre dr.: Az ülésre szóló meghívó 
ugy jelezte, hogy, hogy tárgy: „Az elhang-
zott vádak." 

(Gaál Endre dr.: Téves az a megjelölés. 
„A közgyűlési vi ta" a cím. 

Gerle dr.: A közgyűlési beszédemben 
nem említettem föl a szinügyi bizottságot, 
amig arra nem provokáltak. Én hoztam em-
lékezetéhe Gaál szenátor u rnák a Tóvölgyi-
esetet és azt mondtam, hogy nincs szükségem 
arra, hogy ilyen vitákban résztvegyek. 
Egyik darabbal, talán a Sasfiók előadásá-
val (kapcsolatosan, Wimmer ur ekszponálta 
magát. Az igazgató akkor elvette a. szerepet 
Tóvölgyi tői és oda adta Fodor Ellának. Er re 
Almássy lett a legderekabb igazgató. Aztán 
visszavették a szerepet és hirtelen rossz 
igazgatónak degradálták Alrnássyt . . . 

Wimmer: Ebből egy szó sem felel meg 
a valóságnak! 

Gerle dr.: Benne volt az eset annak ide-
jén a lapokban, .az igazgató ós nyilatkozott. 

Ujj József dr.: Ha csak azt az egy ese-
tet (tudja, akkor vonja vissza vádjának a 
többi részét! 

Gerle dr.: A vád többi része: közhan-
gulat . . . 

Wimmer 'Fülöp: A Becsey vei történt 
eset alkalmával nem is voltam jelen az ülé-
sen. 

Palócz: A jegyzőkönyvek mindenről be-
számolhatnak. 

Wimmer: Ha más van a jegyzőkönyv-
ben, mint amit mondok, akkor tízezer koro-
nát adok jótékony célra! 'Sem a bizottságot, 
sem pedig az igazgatót soha senki érdekében 
nem befolyásoltam! Gerle dr. ur azt mond-
ta a közgyűlésen, liogy itt napirenden van-
nak ilyen esetek és most kitűnt, hogy csak 
egy ilyen eset történt Becseyvel. Ezért Ger-
le elégtétellel tartozik. 
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Balassa Ármin dr.: A sajtó támadásai 
már lehetetlenné teszik azt, hogy jellemes, 
önérzetes férfiak ebben a bizottságban helyet 
foglalhassanak. Nem az a legnagyobb baj itt 
ebben a bizottságban, arnii néha a szereposz-
tás körül történik, mert hiszen ez a szinügyi 
bizottság hatáskörébe is tartozik. Az a leg-
nagyobb baj, hogy egyes bizottsági tagok 
bizonyos barátságot tartanak fönn szinész-
nőkkel, Én mondhatom, hogy a mai színtár-
sulat tagjai közül senkit sem ismerek, Déry 
Rózsit is esak most ismertem meg a Paraszt-
szivek bemutatója alkalmából. És teszem ezt 
azért, mert nem akarom táplálni a közhan-
gulatot, ami a szinügyi bizottsággal szem-
ben uralkodik. Bizonyos irányiban kényte-
len vagyok megerősíteni Gerle beszédét 
Wiminerrél szemben. Kovács János bizottsá-
gi tag is említette egy izben, hogy „mi itt 
nem színészekkel, hanem a művészettel fog-
lalkozunk." A bizottságot ugy tárgyalják, 
mint pojáca-bizottságot. Amikor nyilváno-
sak voltak a bizottság ülésed, akkor eltorzít-
va találták föl a lapok az eseményeket. A 
bizottsági tagok ne diszkreditálják folyton 
a s a j á t határozatukat, mert igy nem lehet 
együtt működni. 

(Lemondani, lemondani.) 
Palócz László: Akkor tel jesí t jük a köte-

lességünket, ha a közhangulathoz ,is alkal-
mazkodunk. A közönség pedig most azt kí-
vánja, hogy adják bérbe a színházat, ha meg 
ós van elégedve Almássyval. A közgyűlésen 
rendkívül kellemetlen, kimos hangula t kelet-
kezett a (bizottsággal szemben. Ennek a han-
gulatnak az oka pedig kétségtelenül össze-
függésben van a bizottságon kivül történő 
ügyekkel. És akik a bizottság tagja i közül 
okot szolgáltattak a félreértésre, azok tisz-
tázzák a helyzetet. Meg kell oldani ezt a 
kérdést, mert a szinügyi bizottság ezt az 
ódiumot tovább nem viselheti! 

Csemavits Agenor: Teljes önérzettel 
mondhatom, hogy eltekintve egy pár inci-
denstől, komoly és mindenesetre tiszta szán-
dék vezette működésében a bizottságot. Hogy 
más célok irányították volna a működését, az 
csaik tendenciózus rosszakarat. Dolgozunk a 
legjobb tudással, ha keveset tudunk, arról 
nem tehetünk, nem mi akartuk, beválasztot-
tak bennünket a bizottságba. Nem azt érde-
meljük, mint ahogyan beállítanak bennün-
ket. Ha eleget akarunk tenni az önérze-
tünknek, akkor le kell mondania az egész bi-
zottságnak! 

Wimmer Fülöp: Ilyen, esak a sorok kö-
zött olvasható dolgokra, mint amiben része-
sítettek, nem reflektálok. Tessék nyíltan be-
szélni, h a van valakinek valami mondaniva-
lója. Senkinek nem tartozom felelősséggel, 
független ember vagyok, ugy cselekszem, a 
hogy épen jónak látom! És itt nem is az a 
hiba, amit burkoltan fölemiitemek, hanem 
az, hogy az ülésekről kizárták a sajtót és az 
ami még a nagyobb hiba, hogy forszírozva, 
idő előtt hozták elő a bérbeadás ügyét. Senki 
nem tudott a dologról, nem is készítették elő 
az ügyet, .mint meglepetést tartogatták a 
bizottság számára. Az úgynevezett szemé-
lyes ügyek itt most nem jöhetnek számítás-
b a . . . 

Balassa Ármin dr.: De ide bizony nem 
gyömnek be a (liezon)-motivumok! 

Wimmer: Ugy látszik, Balassa ur érint-
ve találja magát . . . 

Balassa dr. (Izgatottan fölpattan a he-
lyéről): De ilyet aztán ne mondjon az ur! . . . 

(A szétpattanásig feszült, izgalmas jele-
net keletkezett erre, amelyet azonban meg-
szüntetett az elnök energikus közbelépése. 
Általában az ülés második felében nagyon 
elragadtatták magukat a bizottsági tagok.) 

(Beadják a lamondást) 
Wimmer: Amikor a színházi szerződés 

ügyét előkészületlenül behozták a bizottságba 
és kiforszirozták a határozatot, a tanácshoz 
beadtam a különvéleményemet . . . 

Balassa dr.: De nem a saj tó félreveze-
tésére . . . 

Wimmer: A sajtót az ur vezeti! . . . 
Balassa dr.: Be tudom bizonyítani, hogy 

félrevezette a lapokat! ] 

Wimmer: Föntartom a függetlensége-
met, dacára annaik, hogy tagja vagyok a 
bizottságnak. 

Ujj József dr.: Nem voltam a közgyűlé-
sen, de ahogy hallottam a heccet, nyomban 
arra gondoltam, hogy lemondok. Olyan sze-
mélyes ügyekre történt hivatkozás, amely-
nek egy része, sajnos, valóság. Nem lehet 
más tennivalónk: adjuk vissza a mandátu-
mot! 

Balassa dr,: Bocsánatot kérek az imént 
való fölhevülésemért, ide az (indokolt volt. 
Keresse a bizottság — folytatta — a sajtóval 
a kontaktust, hogy lássák, hogy a szinügyi 
bizottság nem lacibetyárokból és mimandok-
ból áll, hanem komoly emberekből. 

Szenvedélyes szóharc után elhatározta a 
bizottság, hogy testületileg lemond a mandá-
tumáról, amiről szombaton megfelelő formá-
ban értesitik a tanácsot, Megemlítjük, hogy 
Gerle Imre dr. kijelentette, hogy nem mond 
le a bizottsági tagságáról, inert neki igazat 
adott a közgyűlés. 

A színházi iroda jelentése. Minden ellen-
kező híreszteléssel szemben az igazgatóság 
kijelenti, hogy Fodor Ella sziümüvésznőt a 
szegedi színházhoz semmiféle szerződés nem 
köti. P á r hónap előtt, folytak tárgyalások 
Jálcó Amáliával, Poór Lilivel, Harsányt 
Gizival iés Fodor Ellával is, de ezen tárgya-
lások egyike sem vezetett ez ideig megjegye-
zésre és igy szerződésre sem. Mostanáig Gö-
möri Vilma, Szohner Olga, Gyöngyössy Te-
réz és Edvy Illés Margit drámai színésznőket 
köti a szegedi színházhoz jövő évre szerző-
dés. 

SZÍNHÁZ, művészet 
Színházi műsor: 

SZOMBAT: Faun, vígjáték. 

A faun. 
— Bemutató előadás. — 

'Egy angol lord — van-e, ki e fogalmat 
nem ismeri — sokat veszítvén a lóversenyen 
és szórakozottságból kevesebb kölcsönt kér-
vén ;az uzsorástól, mint amennyire szüksége 
volna — ;az öngyilkosság előkészületeivel van 
•elfoglalva, amikor a parkból beugrik a szo-
bájába egy mezítelen, párdusbőrös ember-
forma és megmenti az életnek, önök azt 
kérdezik, hogy ez hogy történik? Igen egy-
szerűen. A faun — mert ki lehetne más a 
fehértrikós és csapzotthaju férfiú — barát-
ságos ugrándozás közepette meggyőzi a lor-
dot félisten voltáról, mert nem esik el a pisz-
tolyfpjtás tüzétől, bárha az ügyelő pomipás 
lélekjelenléttel töri el a fejével egybeeső Vil-
lany lámpa-cél pontot (a lövésnek tehát ta-
lálnia kellett) majd pedig — néhány kitűnő 
tippet árul él a lordnak, amelyek segítségé-
vel az tökéletesen regressziválja magát és 
ismét kedvet kiap az élethez. íme az első 
nagyszerű ténye a Faunnak — visszaadja 
egy cmlber életkedvét. 

De akit kötnek A faun gazdaggá teszi a 
lordot. — többek között ugy is, hogy tönkre 
öleli a hitelezőjét — a lord pedig frakkot ad 
az erdők metzscheánus bölcsére és beviszi a 
társaságba, ahol ez mindent a feje tetejére 
állit és végül azt szavalja, hogy igy van ez 
jól, mert ez az élet. Minden rossz iró darab-
jában, regényében vagy eposzában van egy 
pont, amelyre az iró reáteszi a mutatóuj ját 
ós azt mondja: ez az élet, — és ez jól iis van 
.igy, mert különben senki nem venné észre. 
Itt is ugy van. A faun azt mondja, hogy az 

az élet, hogy a lord nyerjen, mer t veszített 
— és igaza van, mert ki venné észre, hogy 
ez az élet? Az életben a vesztes rendszerint 
tovább vészit. Azt is mondja, a Faun, hogy a 
•fiatalok szeressék .egymást és ők meg is te-
szik ezt, bárha nedves a f ü és a mama hara-
gudni fog ós nem a vagyon, a pozíció és a 
többi komolyság, amelyen minden jól nevelt 
Faunnak nevetni illik. És igy beszéli le a 
Faun a ladyt a választó jogért való harcról 
(apropós, ez a Faun, a mai parlamenti krí-
zist is meg tudná oldani) és miután .előbb 
száj öncsők ólta, a lord karjaiba vezeti, aki a 
többit hihetőleg már tudja. Egypár kelle-
metlenséget mond még a többieknek, végül 
visszaugrik a parkba és reszkírozza drága 
életét, amely még becses és fiatal — alig 
százhatvan éves, amint, maga mondja. De 
előbb még elmondja, liogy az, amit ő tett az 
élet és megszökik, mert fél, hogy az élet —• 
megtalálná őt cáfolna. 

Röviden ez A faun meséje, amely azért 
nevezetes, mert hihetetlen szívességüket vár 
el a közönség fantáziájától és cserébe csak 
annyit ád, amennyit a szinház a miszticiz-
mus szolgálatában fel tud haj tani . Hogy 
miért kell annak, aki ezt a sok életerős igaz-
ságot- az angol arisztokrata társaság arcába 
vágja, pán-imádónak lenni, azt nem tudjuk, 
de gondoljuk. Ha ez a Faun csupán egy 
okos ember, akkor senki nem hallgat reá, a 
közönség, a direktor sem. De mert állat-em-
ber, a kinek a legravaszabb bukfenceket kell 
hánynia és akinek villámlás, menydörgés, bé-
kakuruttyolás és darázszugás nélkül alig 
van egy szava, ezért hive és rajongója lesz 
mindenki, mert mutatványos, groteszk ós 
változatos .és szenzáció a szinpadon. 

Wild Oszkárhói jól ismerjük ezeket az 
angol lordokat és ladykat, de ugyanott ta-
lálunk egy sokkal szellemesebb Faun t is, — 
igaz hogy nincsen kecskeszakála, szarva, és 
szőrös arca és nem tesz szemrehányást az 
anyáknak, hogy csak egy gyermekük van, 
mert — úgymond — ha több gyermeklük 
volna, egyik-másik talán különbnek is sike-
rül vala. 

Sok groteszk helyzet, anondat és néhány 
vidámság is van ebiben a felemás darabban, 
,de humor és szellemesség nincsen benne. Mol-
nár Ferenc brilliáns teknikával és ragyogó 
ötletességgel tudott darabot csinálni egy ha-
sonló, de hason 1 ithatat la.mil szerein csésább 
ötletből, az angol-német iró fu j ta tó nehéz-
kességgel csinálja ugyanezt. 

A szinház nagyon sok ambícióval ké-
szült az előadásra. Szép és gondos diszlete-
ziés, komoly készülés jellemzi az előadást és 
Almássy Endre a címszerepben fáradhatat-
lan. Egy kicsit idegen az ő habitusának ez a. 
szerep, nem tud elég könnyed, elég vidám és 
ugrálós lenni, de egyébként erős a szerepben, 
átgondolt, végérejáró, sokszor illuziókeltő. 
Sokat szaval és erősen doktrinár a szerep, 
ő — ha csak lehet — lírai hangon veszi, he-
lyesen, — csak a pátoszt hagyhatná el be-
lőle. Szépen beszél és lendülettel, erőtelje-
sen, változatosan játszik. Virányi Sándor, 
a lord, Szohner Olga a lady, Gyöngyössy 
Teréz a aniss szerepében nagyon kedvesek. 
Csáder Irén is igen jó. Baráti beszéde, moz-
gása kissé vontatott és darabos, Szathmáry-
nak, Mihónak, Szűcs Irénnek nincs játéka. 
Pogány flegmás lakáj t játszik. 

Az előadásnak szép, meleg sikere volt. 
Különösen Almássyt, mindkét felvonás után, 
sokszor tapsolták a lámpák elé. 
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* Az első és a második. (Ruttkay 
György három felvonásos színmüve, melyet 
ma mutatott be a Nemzeti Színház.) Az első: 
okos, nemes, belső kul túrá t élő, előkelő asz-
szony; olyan, amilyennek az ideális felesé-
get képzeljük. De az első kora közel j á r a 
negyvenhez. A második: huszonegy éves, 
szép, okos teremtés, akiben ia rendetlen s 
szegény málLiő, egy rothadt környezet ke-
gyetlen éleslátást nevel ki. Ezek azok a te-
remtések, akik, ingereikben a szegénység fe-
lejthetetlen szagával, csak boldogtalanok 
tudnak lenni és csak boldogtalanságot tud-
nak jut tatni . IAnnyi okosság van (bennük, 
hogy minden dologból azonnal kiéraik a bán-
tó jelentőséget, de annyi okosság imár nincs 
bennük, hogy ezekkikel, mint az élet termé-
szetes velejáróival, megbékéljemek. Mindkét 
asszony határozott erős karakter. A gyönge: 
az, .akinek erősebhnek kellene lenni, a férfi, 
a férj , egy iró. Karakternek passzív termé-
szet, akinek energiája áréi munkáira s nem 
annyira életére megy rá. Már imost a mese 
az, liogy az iró -szerelmes lesz a második ,asz-
szonyhia, a szépségbe és fiatalságba és elvá-
lik első feleségétől. Elveszi a második asz-
szonyt s alig telt egy pár hónap, tele van ez-
zel az élettel, un j a az asszonyt, az asszony 
viszont belőle áibrándiult ki. Menne vissza 
első feleségé,bez, de már késő. Az első asz-
szony is választott és elfogadta egy tiz éves 
csendes imádójának, egy becsületes, nemes 
sziv szeretetét. Az iró számlára nem marad 
más, mint sorsának örök börtöne, melybe az 
hoz egy kis világosságot, az a bánattal csep-
pentett öröm, hogy első feleségére gondol-
hat, Ez lenne Ruttkay György darabjánlak 
foglalata, de a beállítás szándékos, hangsú-
lyozott, holott a darabban ilyesmi tenden-
cia nincs. Nincs probléma, illetve nincs oly 
probléma, amelyet az iró bizonyítani akar-
na. A nézőt- épen ez a batás fogja meg, ez 
a minden alakban feltetsző világos világné-
zet, hogy az iró nem a társadalmi igazságok-
nak akar érvényt szerezni, haneim embere-
ket akar beállítani. Nincs probléma, nincs 
férfi tragikum, nincs női tragikum. Sorsak 
vannak, amik ihangúlátokból, leginkább han-
gulatokból alakulnak ki s elbukik valaki a 
drámában, nem azért, mert valaimi nagy 
igazság teljesedett ra j ta , hanem azért, mert 
apró kis igazságok: az élet, a szeszélyes élet 
nyomta le. Ahogy Ruttkay György mindezt 
,megjeleníti a -színpadon, abban az ő nagysze-
rű és hivatott szinpádisimerete nyilvánul 
meg. A kritikus, aki évtizedek óta végzi ezt 
a munkát, de nem mint kénytelen mestersé-
get, hanem mint nemes hivatást, nem téved-
het- akkor se, mikor a maga darabjáról van 
szó. Az első és második, minden irodalmi 
szándék mellett, nagyszerűen a színpadra 
van gondolva. Dialógusai pompásak, szelle-
mesek, helyzetei mindig érdekesek s van a 
harmadik felvonásnak egy jelenete, melyben 
az iró el-játsza egy tára i hotel kis színpadán, 
eljátsza saját élet t ragédiájá t : egy fejezetet 
készülő u j darabjából; ennél hatásosabb, szi-
ket fogóibb drámai szituációt alig látott az 
ember. A Nemzeti Színház k i t ű n t előadásban 
mutatta be szerzőjét. A darab nagy sikert 
aratott. 

* A jótékony nöegyesület színházi estélye 
A Szegedi Kisdedóvó és Jótékony Nőegyesü-
let február 3-iiki nagyszabású színházi esté-
lye iránt- olyan nagy a közönség körében az 
érdeklődés, hogy telt ház fog -az érdekes és 
élvezetes műsorban gyönyörködni. A jegyek 
legnagyobb része már elkelt, a még rendel-
kezésre álló jegyek a színházi pénztárnál 
kaphatók. Az élőképekből a főpróbát szom-
baton, február 1-én délután 4 órakor t a r t j ák 
a városi színházban. Az egyesület elnöksége 
ez utón kéri az élőképekben szereplő urleá-
nyokat, valamint azokat a szülőket, akiknek 
gyermekei azokban részt vesznek, hogy a 
főpróbára pontosan megjelenni sziveslkedje-
nok. 

Legjobb színházi cukorkák Llnden-
feld Bertalan Első szegedi cukorkagyáré-
ban, Kárász-utca 8. szám alatt kaphatók. 
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* A kassai szinházra pályázó kerestetik, f 

A kassai nemzeti színház ügyében a várossal 
kötött bérleti szerződés 1914. év őszén lejár. 
Miután az eddigi bérlő, Komjáthy János szin 
igazgató nem hajlandó az igazgatást tovább 
is vezetni, a város közgyűlése elrendelte a 
színházra a pályázat kiírását. 

A Balkánra lokalizálják 
a háborút. 

— a nagyhatalmak komoly béketörekvései. 
— Vége a fegyverszünetnek. — Remélik, 
hogy a harc kitörése előtt megindulnak a 

béketárgyalások. — 

(Saját tudósítónktól.) Szavov, a bol-
g á r hadsereg főparancsnoka Mahmud 
Sefket pasához, a török hadsereg főpa-
rancsnokához ma a következő távira tot 
intézte: 

Dimotka, j anuár 30. Öxcellenciájá-
nak, az ot tomán császári hadsereg főpa-
rancsnokának. Közlöm exoéllenciáddal, 
hogy a londoni tárgyalások megszakittat-
tak. Van szerencsém a fegyverszünetre 
vonatkozó jegyzőkönyv negyedik szaka-
sza értelmében értesíteni, hogy az ellensé-
geskedések négy nappal e notifikáció után, 
tehát hétfő este hét órakor újból megkez-
dődnek. Szavov, a bolgár hadsereg főpa-
rancsnoka. 

Mahmud Sefket pasa azt válaszolta, 
hogy a notifikációt tudomásul vette. 

Bécsből jelentik: A „Poli t ische Kor-
respondenz" párisi t áv i ra ta szerint i rány-
adó körökben a Törökország és a balkáni 
szövetségesek között ú j ra ki törő ellensé-
geskedés lehetőségét abból a szempontból 
nem tekintik aggodalmasnak, hogy ez a 
fordulat a hatalmak szolidaritásának meg-
rázkódtatásával járna. A dolgok további 
folyása elé azzal a bizalommal tekintenek, 
hogy a hata lmak ki tar tanak amaz elvi ál-
láspontjuknál , melynek értelmében t a r tóz -
kodnak a balkáni válság önző célokra va -
ló 'kihasználásának minden tendenciájától 
s nem fogja megbénítani a r r a i rányuló fá-
radozásaikat , hogy elhárítsák azt a vesze-
delmet, amely a délkeleti bonyodalmakról 
komoly európai nwugtalansággal fenyeget. 
Éppenséggel nem veszitett erejéből az a 
meggyőződés, hogy az európai béke -meg-
őrzésének érdekében a Balkánon föllobba-
nó tüzet az eddigi színhelyre kell szorí-
tani. A diplomácia vezető princípiumai te-
hát ezentúl is az lesz, hogy a balkáni ese-
mények következtében felmerülő -kérdése-
ket egyértelműen kezelje és számitani le-
het a r r a , hogy valamennyi kormánytól 
távol áll az a szándék, hogy a hata lmak 
sorából Európa nyuga lmát -megbolygató 
kezdeményezéssel kilépjen. 

Londonból jelentik: A Times reméli, 
hogy a -szövetségesek a fegyverszünet 
fö lmondását vissza fogják vonni és a tár-
gyalások újból megindulnak. A török jegy-
zék békés és nem z á r j a ki a z ujabb en-
gedményeket . Habár a szövetségesek nem 
is fogadha t ják el a jegyzéket a béke a lap-
jául, a tárgyalásokat annak az alapján 
újból megkezdhetik. 

Konstantinápolyi jelentés szerint Csa-
ta ldzsába több főrangú katonat isz t érke-
zett m á r meg. Mindent elkészítették az el-
lenségeskedés megkezdésére . Bizonyos, 
hogy a bolgárok t á m a d á s á t bevár ják , 
mert azt mondják, hogy a törökök a vé-
delmet vállal ják. 

Bécsben diplomáciai körökben remé-
lik, hogy Londonban már holnap újra ösz-
szeiilnek tárgyalni. 

A mai napon még ezek a jelentések 
érkeztek: 

A porta válasza. 
Konstantinápoly, január 31. A porta 

jegyzékét tegnap délután félhárom órakor 
nyújtotta át a követek doyenjének, őrgróf 
Pallavicini osztrák-magyar nagykövetnek. A 
válasz konciliáns hangú ugyan, de Driná-
polyra és a szigetekre vonatkozóan elutasí-
tó. A porta Drinápolyra nézye a Tundsát kí-
vánja határnak, vagyi-s átadja a bolgároknak 
a város egy részét. A szigeteket illetőleg azt 
mondja a jegyzék, hogy a Dardanellák előtt 
álló négy szigetnek Törökországénak kell 
maradnia. Ami a többi szigeteket illeti, a 
porta kész volna Libanoszéibez vajgy Szá-
noszéhoz hasonló autonómiát engedélyezni. 
A porta végül azt az óhaját fejezi ki, hogy 
a hatalmak Törökország pénzügyi támogatá-
sára vonatkozólag tett ígéretük végrehajtá-
saiképen hozzá fognak járulni a vámemelés-
hez. Ideérkezett hirek szerint a balkáni szö-
vetségesek Törökország válaszát nem tart-
ják kielégítőnek. Danev dr. kijelentette, Ih-o-gy 
a jegyzék nem szolgálhat uj tárgyalás alap-
jául. Az első lövés — véli Dane-v — meg fog-
ja változtatni föltételeiket. Ezzel a harcias 
kijelentéssel szemben áll a balkáni delegátu-
sok -távirata, amely szerint a 'delegátusok a 
harctérre utaznak, hogy ott -módot adjanak 
a portának az előzetes békeföltételek aláírá-
sára. 

A válaszjegyzék szövege. 
Konstantinápoly, január 31. A porta ál-

tal a hatalmak jegyzékére tegnap átnyújtott 
válaszje-gyzék szövege a következő: 

Alulírott külügyminiszter tudomásul vet-
te a válaszjegyzék tartalmát, melyet Ausz-
tria-Magyarország, Anglia, Franciaország, 
Oroszország, Németország és Olasizor-szág 
nagykövetei e hó 17-én hivatali elődjének 
átnyújtani szívesek voltak. Az ottomán csá-
szári kormány n-em vonakodik elismerni, 
hogy a béke megkötése megfelel az általá-
nosság óhajainak és érdekeinek és tudatában 
van annaki, -hogy kívánatos mielőbb véget 
vetni a harcnak, melyet egyáltalában n-ern 
idézett föl. 

A hatalmak közlésükben szükségesnek 
tartották a portának azt ia tanácsot adni, 
hogy Drinápolyt engedje át a szövetséges 
balkáni államoknak és az . Aegei-szigetek il-
letőleg a hatalmak gondjaira bízzák azok 
sorsának eldöntését. A császári kormány ki-
emelni kívánja, hogy már kétségtelen bizo-
nyitékait engesztelő magatartásának azál-
tal, hogy mérhetetlen áldozatihoz járult hoz-
zá. Miután Drinápoly olyan város, amely 
sajátlagos karakterénél fogva elválaszthatat-
lan összefüggésben van a török birodalom 
mai, e város átengedésének puszta h-ire az 
egész országban izgalmat idézett elő, mely 
az előbbi kormány lemondásához vezetett. 

Mindazonáltal a császári kormány, hogy 
legmesszebbmenő tanúságát adja békés ér-
zületének, hajlandó a hatalmak óhajának ele-
get tenni, Drinápoly ama részét illetőleg, a 
mely a Marica jobb partján van, mig az e 
folyó balpartján lévő városrészt a mecsetek-
kel, síremlékekkel és egyéb históriai és val-
lási emlékekkel megtartani kívánja. A város 
eme részének közvetlen otto-mán szuvereni-
tás alatt való megtartása a császári kor-
mányra szükséges, mely -alól n-em vonhatná 
ki magát anélkül, hogy az országot a -legsú-
lyosabb konzekvenciákkal járó rázkóditatá-
s-oknak ki ne tenné. 

Ami az aeg-ei-szig-eteket illeti, a császári 
kormány bátorkodik kiemelni, hogy mig 
azoknak egy része a Dardanellákkal való 
közvetlen szomszédságuk folytán a főváros 
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védelmére elkerülhetetlenül szükséges, a csá-
szári birodalom ázsiai birtokainak Integráns 
rsézét alkotó többi sziget birtoklása nem ke-
vésbbé elkerülhetetlenül szükséges Kisázsia 
biztonságára, Minden olyan megoldás, mely 
a kormány autoritásának e szigeteken való 
csökkentésére irányulna, azzaíl az eredmény-
nyel járna, hogy e szigetek ugyanannyi agi-
tációs középpontokká válnának és hatásuk 
átterjedne a szomszédos szárazföldre is. En-
nek következtében a ziláltság és fölosztás ál-
lapota következnék be, miiként Macedóniában 
történt, melynek viszonyai Európa nyugal-
mát fenyegették és még mindig fenyegetik. 
Eltekintve a sajnálatos hatásoktól, melyek-
kel ily megoldás Törökország közvélemé-
nyére járna, ellentmondásban állana a nagy-
hatalmak fölfogásával is, kiknek a császári 
birodalom állandó jellegű konszolidálásának 
és boldogulásának lehetővé tétele szivén fek-
szik. 

Ennek következtében a porta hozzájá-
rul ahhoz, hogy a hatalmak a szövetséges 
balkáni államok által megszállott szigetek 
sorsát eldönthessék, ha számhaveszik az 
előbbi megfontolásokat és gondoskodnak ar-
ról, hogy a Dardanellák helyzetének integri-
tása garantáltassék, amit a magas porta Eu-
rópa egyik legfőbb érdekében tevő dolognak 
tart. A császári kormány meg van győződ-
ve, hogy a hatalmak az igazságosság és mél-
tányosság szellemében hajlandók lesznek el-
ismerni, milyen nagyok iaz áldozatok, me-
lyekhez a kormány már eddig is hozzájárult 
és el fogják ismerni, hogy a porta jogosan 
jár el, ha visszautasít mindennemű uj kö-
vetelést és igényt, amelyeket a szövetsége-
sek esetleg emelnek. 

Semlegesek a hatalmak. 

Konstantinápoly, j anuár 31. Pal lavi-
cini őrgróf o sz t r ák -magyar nagykövet 
tegnap délután a por ta válaszjegyzékének 
á tnyu j t á sáná l sa jná la tá t fejezte ki a török 
külügyminiszternek, hogy a po r t a ilyen 
sokáig habozot t a jegyzék á tnyu j fásával . 
Attól tar t , hogy a válasz későn jön, mert 
a ha ta lmak közvetí tése a fegyverszünet -
nek időközben tör tént fö lmondása által 
tárgytalanná vált. 

A jegyzék hatása. 
Konstantinápoly, január 31. A miniszter-

tanács határozata .alapján utasítják a londo-
ni török békedelegátusokat, hogy a balkáni 
delegátusok elutazása ellőtt ők se térjenek 
vissza semmiesetre se Konstantinápolyba. — 
A fegyverszünet fölmondását a diplomácia 
köreiben hűvösen, a porta köreiben pedig 
egykedvűen fogadják. Az ifju-törölk bizott-
ság köreiben nagy a csalódás, a népet pedig 
elkeseríti az a tudat, hogy most újból rája 
szakad a háború minden veszedelme ós nyo-
morúsága. 

Hétfőn este 7 órakor. 
Konstantinápoly, január 31. A sajtóiroda 

közli a főhadiszállás kommünikéjét, .amely a 
következőket mondja: Miután a bolgárok 
a fegyverszünetet fölmondották, az ellensé-
geskedések a hadviselő feliek között kötött 
fegyverszünet-jegyzőkönyv negyedik pontja 
értelmében hétfőn este hét órakor újból meg-
kezdődnek, A belügyminiszter a vidéki váro-
sok hatóságaihoz körtáviratot intézett, mely-
ben a fegyverszünetnek a bolgárok részéről 
történt fölmondásáról értesíti őket és hozzá-
teszi: A kormány a helyzetnek, valamint a 
nemzet érzelmeinek megfelelően fog eljárni, 
kötelességét teljesíteni fogja. A miniszter ki-
fejezést ad annak a reményének, hogy a la-
kosság a szükségeseknek .mutatkozó intézke-
désekhez hozzá fog járulni és felszólítja a 
hatóságókat, hogy a rendet föntartsák és ne 
engedjék meg hamis hírek ölterjedését, me-
lyek a kedélyeket izgathatnák. 

Bulgária a háborúért. 
Szófia, j anuár 31. A Mir foglalkozik 

a por ta merev maga ta r t ásáva l és kijelenti, 
hogy Bulgár ia a török válaszjegyzékkel 
meg lehet elégedve annyiban, mert az 
visszaadja Bulgáriának a teljes akciósza-
badságot. Ha a hosszura nyúlt t á rgya lá -
sokat eddig elviseltük, ez tisztán a hata l -
mak iránt való tiszteletből történt, kik 
egyértelműen elismerték ügyünk igazsá-
gosságát . Európa érdekei és az ál talános 
béke kedvéért ily módon nagy ár t fizet-
tünk. Ha a nagyhata lmak ez eddig föltét-
lenül szükségesnek tar to t ták, ugy most 
meggyőződhet tek Törökország makacs 
javi tha ta t lanságáról és ez nekünk most jo-
got ad, hogy az ellenségeskedéseket sza-
badon folytathassuk. 

Csöndes közgyűlés. 
— Választások, telekvételek, segélyek. — 

(Saját tudósít ónktól.) A közgyűlés har-
madik napja .már alig érdekelte a városatyá-
kat. Pedig választás is szerepelt a napiren-
den. A színház körüli való izgalmas harc ala-
posain kimerítette a közgyűlést, mert az a 
néhány ember, aki elfáradt a városházára, 
egy mukkot sem szólt bele a tanács előter-
jesztéseibe. Épen hogy csak kíváncsiságból 
ültek a padsorokban. A karzaton azonban 
annál többen voltak. Részint a színházi ihec-
cek folytatását várták, részben pedig a Sze-
gedi Atlétikai Klub segélyének a megszava-
zásáért drukkoltak. Tekintélyes számban 
megjelentek még a hallgatóság soraiban az 
adótiszt és irnok-jelöltek hozzátartói. 

Jelentősebb ügy alig szerepelt a napi-
renden. Megválasztottak két adótisztet és 
egy írnokot, a Sz. A. K. bizonyos kikötések-
köl megszavaztak tiz évrie évi ezer korona 
segélyt a tribünépités céljaira, ujabb terüle-
tet adtak a sporttelep fejlesztésére és a pá-
lya-bérletet meghosszabbították 1933-ig. A 
város támogatását valóban megérdemli ez az 
agilis egyesület, amelynek igen jelentékeny 
része van a szegedi sportélet megteremtésé-
ben és fejlesztésében. Elhatározta még a 
közgyűlés két telek megvételét és a Liliom-
utca gázzal való világítását. Ennél a tárgy-
nál kissé szórakoztak a bizottsági tagok, a 
mikor előterjesztették a rendőrségnek azt az 
indokolását, hogy „nagy éjjeli forgalma 
van". i 4 

A közgyűlést a jövő hét péntekjén foly-
tatják. ' .; 

Lázár György dr. polgármester délután 
négy órakor nyitotta .meg a közgyűlést. A 
mult ülés jegyzőkönyvének a .fölolvasása 
után következett a közkórházi költségvetés 
jóváhagyása tárgyában érkezett belügymi-
niszteri leiratnak a tárgyalása. A belügy-
miniszter módosításokat eszközölt a költség-
vetésben, amit tudomásul vett a közgyűlés. 

A belügyminiszter másik leiratában vég-
érvényesen jóváhagyta a színházi helyárak 
fölemelését. 

Pozsonymegye köriratot intézett a tör-
vényhatósághoz ,a vármegyéi törvény módo-
sítása és a közigazgatás államosítása tárgyá-
ban. A közgyűlés ,a tanács javaslatára napi-
rendre tért a körirat fölött. 

Ezután a választások következtek. Első 
osztályú adótisztnek egyhangúlag megvá-
lasztották az első helyen jelölt Nagy Jánost. 
A másodosztályú adótiszt választásánál tit-
kos szavazás után nagy többséggel az első 
helyen jelölt Selmeczi József került ki győz-
tesnek. Az első adótiszti állásra második he-
lyen Graeza Jánost, a harmadik helyen Gaál 
Mihályt, a második adótiszti állásra máso-
dik helyen Pávó Ferenc, a harmadik és a 
negyedik helyen pedig Gertner Ferenc és 
Kertész Sándort kandidálták. 

Az írnoki állásra első helyen Jó járt J á -
nost, a második, harmadik, negyedik és ötö-
dik helyen Gyólay Ferencet, H. Varga Gyu-
lát, Tóth Ferencet és Dobóczky Lajost je-

lölték. A titkos szavazáslVil H. Varga Gyula 
került ki győztesként. 

A választások után következtek a taná-
csi előterjesztések. Az Apáca-, Alföldi-, Fa-
ragó-, Délibáb- ós Galamb-utcák gázzal való 
világítását mellőzte a közgyűlés, mert ezek 
az utcák még rendezetlenek. A Liliom-utca 
gázvilágitásót a rendőrkapitányi hivatal ké-
résére elhatározta a közgyűlés. Hat légszesz-
lámpát állítanak föl a Liliom-utcában, ami 
évente négyszáznegyven korona többletet je-
lent. A Kossuth Lajos-siugárut 44. számú tel-
ket megvételre ajánlották a városnak. Mint-
hogy a sugárútnak épen az a. szakasza kerül 
rendezésre, a kiszökellő telek megvételét 
ajánlotta a tanács. A vételár huszonhárom-
ezer korona. A közgyűlés névszerinti szava-
zás u t j án egyhangúlag elfogadta a tanács 
előter j esztését. 

Újszeged polgársága deputációban leér-
te, hogy a Torontál téren piacot létesíthesse-
nek. Minthogy Újszeged .lakossáiga a leg-
utóbbi népszámlálás óta ötven százalékkal 
szaporodott s a forgalom is jelentékeny mér-
tékben emelkedett, a tanács méltányosnak ta-
lálta a kérést és elfogadásra ajánlotta. A 
közgyűlés vitta nélkül engedélyezte Újsze-
gednek a napi élelmiszer piacot. 

A Szegedi Atlétikai Klub tiz évre évi 
ezer korona segélyt, u jabb ezernégyszáz 
kvadrát területet és még azt kéri a várostól, 
hogy a pálya-bérleti szerződósét 1923-ról 
.hosszabbítsák meg 1933-ig. A klub azért ké-
ri a város támogatását, mert tribünt épit és 
a sporttelepet is kiterjeszti. A tanács hozzá-
járul t a kéréshez, de azzal a megszorítással, 
hogy az egyesület köteles beterjeszteni az 
évi zárszámadását, hogy amiennyiben ele-
gendő vagyona volna a tribün költségének 
sa já t tőkéjéből való fedezésére, akkor az évi 
segély megszűnnék. Kiköti még a tanács, 
hogy a klub .engedje á t a sporttelepet a ta-
nulóif júság céljaira a megjelölt esetekben. 

Hoffer Jenő és Ottovay István ellenezték 
a tanács megszoritó föltételeit, a közgyűlés 
azonban változatlanul elfogadta a tanács 
előterjesztését. 

Az Ipar-utca 11. számú telket tizezer ko-
ronáért megvételre ajánlot ták a Priváry-
örökösök. Minthogy a fogadalmi templom 
környékének a rendezésénél szükség van a 
telekre, a közgyűlés elfogadta az ajánlatot. 

A polgármester hat órakor berekesztette 
a közgyűlést és a farsangi ünnepek miatt 
február hetedikére tűzte ki a folytatását. 

A 

Royal Kavéházban 
ma este Bat la Ká lmán 
cigányzenekara muzsikál 

Holnap este nagy tombola. 
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A szegedi ipar 
szomorú tengődése. 

— Tanúskodnak a számok és tények. — 

(Saját tudósítónktól.) Okos és minden-
képen értékas új í tást honosított meg az idén 
Somogyi Szilveszter dr. főkapitány. Részle-
tes és külön-külön jelentést adott ki a rend-
őrség egyes ügyosztályainak működéséről. A 
jelentésnek az iparra vonatkozó része tart-
hat számot nagy érdeklődésre, mert tanul-
ságos ós szomorú adatok vonulnak föl ben-
ne arról, hogy mennyire visszafejlődött a 
szegedi ipar az elmúlt évben. Emlékeztetőül, 
de azért is, mert ezeket az adatokat nem le-
bet elégszer fölvonultatni és mert kitűnő ke-
retül szolgálnak ahoz, .amit ebben a cikkben 
készülünk elmondani, .ideiktatjuk újból ezt 
a gyászos számsort. 

Négy kivételével minden gyár felére 
vagy még annál is kisebbre leszállította az 
üzemét, több gyárvállalat pedig megszűnt. 
Százötvennégygyei kevesebb iparos van, 
mint amennyi a mu.lt évben volt. Gyáralapi-
tás egyáltalán nem történt. Az iparigazolvá-
nyok és iparengedélyek száma csökkent. Az 
útlevélre vonatkozólag ás kedvezőtlen az 
iparhatásáig statisztikája.. Ötíszáizjhatviinkét 
útlevelet adtak a múlt évben, kétszázzal töb-
bet, mint 1911-ben. A mailt évben csak .az asz-
talosok sztrájkoltak, ez azonban nem volt je-
lentősebb esemény. Bulgáriába és Romániá-
ba négyszáz útlevelet bocsátott ki az ipar-
hatáság. Ennek ,az a magyarázata, hogy 
Bulgáriában megakadtak az építkezések, 
mert a munkásokat a. háború miatt behívták 
katonának. A bolgár kormány az építkezések 
folytatására külföldi államokból, különösen 
Magyarországból toborzott munkásokat. A 
szegedi munkások javarésze már visszatért, 
mert a mostoha viszonyokkal nem tudtak 
megküzdeni. Amerikába szóló útlevelet öt-
vennyolcan kértek. Érdekes, hogy javarész-
ben nők kivánkoztak az újvilágba . . . 

Tessék most már ebbe a kenetbe beleil-
leszteni azt az irást, amely egyik jónevii és 
nagyobb mühelylyel dolgozó asztalos iparos-
tól érkezett hozzánk és amely szól a követ-
kezőkép : 

Tisztelt Szerkesztő ur! Én szerény és 
dolgos, nagy családos iparosamber vagyok, 
asztalos a mesterségem. Nem szoktam írni, 
de gondoltam, ezt a levelet imégis elküldöm 
a Szerkesztő urnák, hogy tegye ki a lapjába. 
Hátha segít a bajunkon. Munkánk semmi 
sincs. Én ma a gépészemet is elküldöm, az 
a néhány ember, alki még ált a műhelyem-
ben, javarészt raktárra dolgozik. Tessék el-
képzelni, ilyenkor már a tavaszi építkezé-
sekhez kellene lenni az asztalosimunlkának és 
semmi sincs. Minek mondjam, vagy ismé-
teljem, hogy milyen rossz idők járnak el-
sősorban ránk iparosakra. És ekkor mi tör-
ténik Szegeden? Három épitlkezíós folyik 
most összesen. Bartos Mór épiti a szerb in-
ternátust, Ligeti Béla a Csongrádi házát és 
Müller Miksa a felső ipariskolát. És tudja 
Szerkesztő ur, mi történt ennél a három va-
lamire érdemes építkezésnél? Mindhárom 
építkezéshez Hódmezővásárhelyről rendel-
ték ,meg a vállalkozók az asztalosmunkát. 
Miért? Hát Szegeden nem tudnák szállíta-
ni? Nincs elég asztalos, aki nyomorog? Hát 
a szegedi vállalkozóknak Hódmezővásár-
helyre kell elvinni a pénzüket. Köszönöm a 
Szerkesztő urnák, ha írásom közreteszi és 
maradtam kiváló tisztelője. (Aláírás.) 

Föltétlenül fontos: szegedi vállalkozók 
szegedi építkezésekhez szegedi asztalosoktól 
szerezzék be az asztalos-munkát. Teljesen fö-
lösleges bővebben fejtegetni ennek a gazda-
sági jelentőségét. A válságos idők még in-

kább kötelességgé teszik ezt. ia sovinizmust. 
Viszont bizonyára annak is financiális okai 
vannak, hogy nem igy történik. De gazdasá-
gi dolgokban ennél a pontnál tul kell menni 
és a megoldásnak olyan módját keresni és 
megtalálni, mellyel legalább ,a szegedi ke-
resletet lehet megmenteni a szegedi kínálat-
nak. 

H Í R E K 

Szegedi kalendárium. 
IDŐJÁRÁS: A meteoroló-
giai intézet jelentése sze-
rint nyugat felől höemel-
kedéssel és többnyire ha-
vazással változékony idő 
várható. — Sürgönyprog-
nózis: Változékony, eny-

hébb, nyugaton sok helyütt csapadék, Déli 
hőmérséklet — 6Á C volt. 

A VÁROSHÁZÁN: délelőtt 10—l-ig fo-
gaa a polgármester, a főkapitány pedig 
11—l-ig. 

A KÖZKÓRHÁZBAN: A beteg látoga-
tási idő délután 1-3-ig tart. 

VÁROSI SZÍNHÁZ: Este 8 órakor 
„Faun", vígjáték. 

URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután 6 órától 
kezdve „Gróf Monté Cristó." Dumas világ-
hírű regénye nyomán három részben. 

VASS-MOZI, délután hat órától 
kezdve „Pali 8 esete." Nyolc kacagtató bo-
hózat. 

ÁROLLÓ-MOZGÓ: Délután hattól este 
fél 11-ig „A becsületért". Társadahpi dráma 
2 felvonásban. 

A horgosi rendőrbiztos. 
(Saját tudósítónktól.) Horgoson ha össze-

jön két magyar, az föltétlenül a háborúval 
kezdi és a horgosi rendőrbiztossal végzi. 
Vagy fordítva. Őnekik a szelíd és nyáron kü-
lönösen szép tájon talán a rendőrbiztos1 esete 
•még nagyobb szenzáció, mint ;a háború. Na 
persze, mert Körmendi Antal — igy hívják 
a rendőrbiztost — útnak eresztették. Körmen-
di ugyanis visszaélt a hivatalos hatalmával 
és jogtalanul anyagi ügyeket bonyolított le, 
állítólag ugy, hogy néki ieg-yen mindaz 
hasznos. Végre leleplezték a kis biztost, a 
következő esettel: 

Mácsai József szabadkai bazárosnak a 
horgosi piactéren fölállított bódéját valaki 
megdézsmálta. A bazáros zajt csapott, mert 
azt remélte, hogy a tettest igy elcsípi. Re-
mélte, hogy a rendőrség is segítségére lesz. 
De nem igy történt. Egyszerűen a bazárost, 
vitték be ,a rendőrségre, ahol egy rosszul vi-
lágított zugban állítólag két korona erejéig 
megzsarolták. A bazáros a rendőr ruhájá t és 
jelvényét megfigyelte, de az arcát nem lát-
hatta, mer t a basáskodó rendőr az .arcát nem 
fordította feléje. 

Másnap reggel a bazáros panaszt te t t 
Bíró Pál községi másodbirónál, aki azonnal 
megindította az eljárást. A diszkrét nyomo-
zást épen Körmendi Antal vezette, aki Bu-
dai Péter rendőrre hárí tot ta a gyanút. Bu-
dai ártatlanságának tudatában most m á r a 
sa já t és rendőrtársai reputációjának érdeké-
ben minden követ megmozgatott, hogy ia ti-
tokzatos esetről lerántsa a leplet. Elhívták a 
bazárost is és őt is bevonták a titkos nyomo-
zásba, melynek váratlan eredménye lett. Ki-

derült, hogy a tettes nem más, mint a vá-
doló Körmendi. El is bocsátották állásából. 

Ez egy konkrét eset, de Körmendit több 
ebez hasonlóval is vádolják. Hogy mi igaz, 
mi nem, azt ina még nem tudják. Annyi 
tény, hogy Horgoson most minden bűnt ké-
szek Körmendire áthárítani. 

Gyárfás Géza. járási főszolgabíró külön-
ben az esetre vonatkozólag a következőket 
mondotta: 

— Van tudomásom az esetről. Körmen-
dit már el is bocsátották állásából. Nemso-
kára. átteszem az iratokat a szegedi királyi 
ügyészséghez. 

— Rajner főherceg temetése. Bécsből 
jelentik: Ma délután négy órakor temették e! 
Rajner királyi herceget. A temetésen részt 
vett a Habsburg-ház minden tagja, Ferenc 
Ferdinánd trónörökös vezetével. A monar-
chia diplomáciai kara, az osztrák képviselő-
ház és Bécs város vezető tagjai szintén meg-
jelentek, a magyar kormányt Lukács László 
miniszterelnök képviselte. József királyi her-
ceg betegeskedése miatt nem utazhatott el 
Bécsbe Rajner főherceg temetésére. 

— A daloskör jubileumi ünnepe. A 
szegedi daloskör kedden ünnepli negyven-
éves jubileumát. A műsoron Kőnig Péter kar-
mester vezetésével Mihálovich Ödön, Hubay 
Jenő és Sztojanovits Jenő dalai szerepelnek. 
A hangverseny után Urbán Lajos zenekará-
nak közreműködésével tánc lesz. A jubileu-
mi ünnep iránt imáris igen nagy az érdeklő-
dés és a rendezőség mindent elkövet a siker 
énkedében. 

— Mi az a cseléd-bejelentés ? Nagy 
dolog, főként nehéz mesterség az .a cselédbe-
jelentés Szegedien. Ha Valakihez elszegődik 
egy .szakácsnő, iákkor a házigazda vagy úrnő 
nagyot néz, mikor a szakácsnő azt mondja : 

— Most pedig megyeik bejelentem! 
És cl is megy, kora reggel. S az nap nem 

főz ebédet. Csak vacsorára érkezik meg. És 
azt mondja a szerény kérdezősködésre: 

— Oda voltam a városházán, bejelenteni. 
Hanem holnap is fölmegyek, ma nem sike-
rült. 

És másnap is fölmegy. Esetleg harmad-
nap is. Mert — ismételjük — nagy dolog az 
a bejelentés, az nem megy ám csak ugy. 
Most tessék elképzelni: egyikmásik szoibaöi-
ca minden hónapban .kétszer cserél gazdát, 
a rendkívüli cseréket nem is számítva. Mái' 
most minden alkalommal kijelent meg beje-
lent. Aránylag bánom nlapig tar t egy igazi 
bejelentés keresztülvitele. Amig a rendőrsé-
gen ide megy meg odasiet, amig megakar-
ják vizsgálni s amiig végre megvizsgálják, 
amig írásokat kikap, amig vár, amig ós a 
többi, ha npróra-Űiegyire leaikarjuk írni, azt 
hisszük, három napig tartana, akárcsak a 
bejelentés. Most pedig megjegyezzük, hogy 
igen nagy a föliháborodás e mizériák miatt . 
Gazdasszonyok különösen panaszkodnak ós 
azt mondják, szégyene jSzieged városnak, 
hogy nincs bejelentő hivatala. Tényleg, szé-
gyennek is szégyen ás igazán mindent öl 
köllene .már követni, hogy végre fölállítsák 
a szegedi bejelentő hivatalt. 

— Bezárták a fiumei torpedógyárat. 
A fiumei Whitehcad torpedógyárat bizonyta-
lan időre bezárták és a munkásokat mind el-
bocsátották. Az elbocsátás előzményei a kö-
vetkezők: Tegnap délután Dtírksz főmér-
nök bement a torpedóosztályba szokott el-
lenőrző körútját elvégezni. Rászólt egy mun-
kásra, hogy figyelmesebben végezze a dol-
gát, mert több alkatrészt elrontott. A mun-
kás visszafelelt, mire a mérnök megfenye-
gette, hogy ha felesel és nem engedelmeske-
dik, azonnal el fogják bocsátani. A mun'ká-
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sokat a mérnök föllépése nagyon fölizgatta. 
Tegnap este a munka végeztével nagyobb 
csoportokban gyülekezve tárgyalták a dol-
got. Ma reggel a szokott időben megkezdték 
a munkát. Dürksz ismét rászólt ugyanarra 
a munkásra. Ebből szóváltás támadt és a 
munkás egy vasdarabot dobott a mérnök-
re, akit fején talált és megsebesített. Ez ugy 
látszik, általános jeladás volt, mert erre több 
munkás vasdarabokat és szerszámokat ka-
pott föl és a mérnök felé fogta. A mérnök 
fején, arcán és kezén sebesült meg, de nem 
súlyosan. Az igazgatóság az'onnal fölszóli-
totta a munkásokat, hogy hagyják el a gyá-
rat. Amikor a munkásság kiment a telepről, 
a kapura hirdetményt szegezett ki, melyben 
tudtára adják a munkásoknak, hogy bizony-
talan időre, ujabb értesítésig a gyárat bezár-
ják. A kormánynak és a rendőrségnek jelen-
tést tettek az esetről. 

— Nincs f izetség ! Nagy megrökönyödés 
hir ét jelentik Aradról. A város határozatba 
vette, hogy a rendkívüli katonai szolgálatra 
behívott hivatalnokok és rendőrök fizetését 
február elsején beszüntetik. A hivatalnokok s 
rendőrök érthető elkeseredéssel vették tudo-
másul ezt a lehetetlen határozatot. Nem is-
merjük s a határozat indokolását, de képte 
lemsiégnek tartjuk ezt a nagykőrösi példára 
való nyomorcsinálást, amely ha százszor is 
határozat, nem maradhat igy. 

— Junga Sebő találmánya. Annak a 
pokolgépes merényletnek a hőse, melyet Má-
tyássy kassai százados ellen követlett el Jun-
ga Sebő százados, amióta a hadbíróság föl-
mentette, egy budai csendes házba vonult 
vissza és ott találmányainak élt. Egyik nagy-
jelentőségű találmányáról tegnap tartott az 
Iparművészeti Múzeumban Gasparec dr. mű-
történész előadást, Junga, aki most Endrődi 
Sebestyén név alatt él, szert talált ki, mely-
lyei régi, fából való műemlékeket századok-
ra lehet konzerválni. Találmánya igen nagy 
elismeréssel találkozik. 

— Fogtechnikusok dolga. A budap est 
fogtechnikusokat tegnap óta kínos botrány 
foglalkoztatja. Néhány héttel ezelőtt Antal 
János dr. egyetemi magántanár a fogtech-
nikusok vizsgáló-bizottságának elnöke meg-
jelent a főkapitányságon és följelentést tett 
Barna .Izor fővárosi fogtechnikus ellen. A 

följelentés szerint Barna, mint a fogtechni-
kusok ipartestületének volt alelnöke, pénzt 
kért és kapott Nagy Jenő kolozsvári fogtech-
nikustól, akinek megigérte, hogy a vizsgáló-
bizottságtól rövid terminust jár ki a vizsgáz-
tatásra, másrészt garantálta azt is, hogy 
Nagy okvetlenül átmegy a vizsgán. Később 
azonhan Nagy megtudta, hogy Barna mit 
sem tehet érdekében. Ezért vissza is kérte 
az ezerötszáz koronát, de Barna ezt nem ad-
ta vissza. A följelentés nyomán megindult 
nyomozás igazolta az adatok helyességét. 
Kiderült, hogy a fogtechnikusok vizsgáitatá-
sa körül bizony történtek szabálytalanságok. 
A vidékről vizsgázni feljövő fogtechnikusok 
elmentek Róna Imre fogtechnikushoz, az 
ipartestület mostani elnökéhez, akinek pro-
tekcióját kérték. Róna a jelentkezőknek azt 
mondotta, hogy menjenek el Hirschkorn Mor 
fogtechnikushoz tanulni. Hirschkorn majd elő 
készíti őket a vizsga anyagából. A vizsgá-
zó fogtechnikusok azután Hirschkorn fölszó-
-litására ajándékot vettek Rónának. Csúnyán 
'kompromittálta a vizsgálat Mucsik Pál ir-
galmas-rendi fogtechnikust, akiről kiderült, 
hogy egy Görög nevű vidéki fogtechnikus-
tól kétezer koronát kapott azért, hogy átse-
gítse a vizsgán. Persze, szó se volt róla. Gö-
rög megbukott. Barnát hétfőre idézték be a 
rendőrségre, ahol kihallgatták. Barna beval-
lotta, hogy Nagytól kapott ezerötszáz koro-
nát, de nem azért, mert utánajárt Nagy 
ügyeinek, hanem azért, mert Nagy régebbi 
kötelezettségeiből kifolyólag tartozott neki 
ezzel az összeggel. A rendőrség most .már 
azt igyekszik megállapítani, vájjon Barna 
csak ebben az egy esetben fogadott-e el 
pénzt. A rendőrség, amely ebben az ügyben 
még több tanút hallgatott ki és folytat ja a 
nyomozást, ma a következő kijelentést ad-
ta k i : i , 

Egyes lapok Barna Izidor Ifoigteknikus 
és társai ellen csalás címén folyamatba tett 
nyomozásról imák és .a többek között arra 
utalnak, hogy ebben az ügyben egy belügy-
miniszteri isegédtitkárt is, aikin-eik a nevét 
a rendőrség titokban tart ja, kihallgatott a 
rendőrség, sőt az ellene összehalmozódott ter-
helő adatok folytán már őrizetbe is helyez-
te. A rendőrség az igazság érdekében kije-
lenti, hogy ebben .az ügyben belügyminisz-
teri segédtitkár, sem más miniszteri hivatal-
nok egyáltalában nem szerepel még tanú 
minőségben sem. Ami az ügy érdemét illeti, 
erre nézve a nyomozás érdekéből a rendőr-
ség érdemleges adatokat még nem közölhet. 
Annyi tény, hogy eddig három ember ellen 
indult meg a nyomozás, .akik az eddigi ada-
tok szerint egyes fogorvosi funkciókat telje-
síteni akaró ás igy vizsgálatra kötelezett, fog-
itekniluisoktól a,zzal az ürügygyei, hogy a 
szükséges képesítéshez hozzásegítik őket, ki-
sebb-nagyobb pénzösszeget csaltak ki. Amint 
a nyomozás befejezést nyer, a rendőrség a 
bűnügyi részleteit készséggel a nyilvános-
ságra bocsátja. 

— A pénzbeszedő büne. Szomorú és 
kicsinyesen tragikus Berta István szegedi 
pénzibeszedő története. Nyolcvankilenc koro-
na miatt akart meghalni, meg mindama olkok 
miatt, melyek rákésztették, hogy a kisössze-
gii pénzhez nyúljon. A műét héten történt az 
öngyilkos kísérlet, amikor Berta köztiszta-
sági vállalati .alkalmazott revolverrel mellbe 
lőtte magát és súlyos sérülésekkel szál Irtot-
ták a közkórházba. Berta maga sem tudta 
megmondani, mennyi az elsikkasztott pénz. 
Ezért az összes számadásokat át kellett vizs-
gálni, hogy a hiányt pontosain megáll apit-
hassák. A vizsgálattal most készültek el és 
megállapitották, hogy a pénzbeszedő 89 ko-
rona miatt akart meghalni Ennyi ugyanis 
az összes hiány, amely az utolsó fillérig meg 
fog térülni, mert Bertának háza, földje van. 
Berta állapota annyira javult, hogy pár nap 
múlva gyógyultan hagyhatja el a kórházat. 
Sikkasztás miatt folyik ellene a bünügyi el-
járás s a kórházból valószínűleg az ügyész-
ségi fogházba szállítják. 

— A szegényház titka. Arad városának 
szegényházában hihetetlenül botrányos dol-
goknak jött nyomára a hatáság. Már régóta 
beszéltek róla, hogy a szegényházban botrá-
nyosan bánnak .az odakerült szerencsétlenek-
kel. Végre is kénytelen volt Green Nándor 
főkapitány a vizsgálatot megindítani. A 
rendőrség .emberei elé rémes látvány tárult 
a szegények házában. A lakhelyek és fekvő-
helyek bűzösek, piszkosiak, az ételek undorí-
tóak, (ehetetlenek. Mindejn ib|en;nlakó keser-
ves, zokogó panasszal fordult a bizottsághoz. 
A főkapitány intézkedett, hogy a szegény-
házban rendet tartsanak, az élelmet nie.gja-
vitsák, — addig is, míg gyökeres reformmal 
nem segítenek a botrányos állapotokon. 

— Harminchárom napig koplalt. A 
bécsi vegetáriánusok egyesületében feJalva-
zást tartott Thern Viola ismert zongoramű-
vésznő hariminchároim napos koplalásáról. Az 
előadást megelőzőleg .az egyesület egyik tag-
j a a vegetáriánizérusról beszélt. Kifejtette, 
hogy a növényevést ma nem tekintik tráfa-
csinálók egyedüli cél táblájának. Jelenté-
keny személyiségek lettek vegetáriánusokká, 
köztük D'Albert Jenő, Hubermamm, Bronisz-
lav, Edison és mások. Londoniban egymagá-
ban hétezer vegetáriánus vendéglő v,an. Ez-
után Thern Viola, egy hatalmas termetű pi-
ros .arcú hölgy, tartot ta meg előadását, akin 
épenséggel nem hagyot t nyomot a harminc-
három napos bojt. Elmondotta, hogy ez idő 
•alatt sem ételt, sem italt nem vett a szájába. 
Az első tiz nap alatt át lag egy-egy kilóval 
fogyott. A .tizedik böjtnap u tán megint jól 
érezte magát, és egy táncmulatságot is részt-
vett. Naponta forró vizben fürdöt t s ez job-
ban ízlett neki mindenféle ételnél. Huszon-
négy napon át semmi ,különöset nem érzett. 
Idejének nagy részét feküdve töltötte, a 
harmincharmadik napon azonban epeömlést 
kapott, amikor azután nagyon elővigyázato-

san táplálkozni kezdett. A kisasszony megje-
gyezte, hogy ezentnl minden éviben megis-
métli ezt a terjedelmes koplalást, mely a 
szelemnek és testnek is jót tesz. 

— Téli szivárvány. Ritkaszép égi tüne-
ményben volt részük Vajd.ahunya.don .az em-
bereknek. Délután négy óra tájban erőtel-
jes szivárvány látszott a délkeleti égboltoza-
ton. Érdekességét növeli az, hogy egész dél-
előtt havazott és csak délután tisztult ki az 
égbolt és tört elő bágyadt fénysugarával a 
n.ap. A ritka égitünemény majd nem fél óra 
hosszáig Amit látható. 

— Bronzkoszoru Pstőf i Sándor apjának 
Ginek Frigyes indítványára a Magyar Ven-
dég! csök Országos Szövetsége elhatározta, 
hogy Petőfi .Sándor apjának a síremlékét 
bronzkoszoruval disziti: a. koszorút Bory 
Jenő már mintázza, március 'tizenötödikére 
már el is helyezik ia síron. Az öreg Petrovics 
nem volt nagy korcsmáros, a céh történeté-
nek nem volt nevezetes a lakja , se meg nem 
gazdagodott a mesterségéből, se u j italmérési 
rendszert ne,m talált föl, csak jó volt, öreg 
volt, mint annyi más és Petőfi Sándornak 
volt az >apja. Abból a megiható versiből is csiak 
az tűnik ki, hogy szimpla -öreg ember volt, 
mint ,a legtöbb nagy fiatal költő öreg apja, 
szerette a fiát, nem is lehetett volna nem sze-
retni azt a melegkechm, jószivü, nagyon ked-
ves fiút, aki maga is olyan .nagyon tudta sze-
retni az öreg korcsmárost .és korcsmárosnét. 
Azt, hogy mindezeken kivül mii .még az ő fia, 
azt nem is sejtette, de honnan is sejthette 
A'olna, mikor a fia .fiatal volt, ő meg öreg?... 
Inkább ezért, mint azért, mert „csak" korcs-
máros volt, hiszen egy másik, Heine nevű 
költőt egy Goethe nevű öreg ember se értett 
meg, mert fiatal volt, ő meg öreg. Szép ko-
szorú az emlékekben is .ez a bronz koszorú, 
igazán szép ez a cselekedet, A kezdeménye-
ző Glück Frigyes, korcsmárosnak is nagy ós 
nevezetes, az öreg Petrovics .meg csak jó volt, 
öreg és .a Petőfi apja: de a. Petőfi lelkén ke-
resztül rokonságot, tart vele lés érckoszorut 
tesz a s ir jára. 

— Viszik a lányokat ! Egyenesen Ame-
rikába. Azaz, hogy dehogy egyenesen, egé-
szen görbe utón. Kityuk Miklós nagyréti 
föld-míves hamis bizonyítványokkal .akart 
Amerikába kiszállítani két fiatal leányt, 
de megcsípték. A sátoraljaújhelyi rend-
őrkapitány a zsiványságért tizenöt napi el-
zárásra és százhúsz korona pénzbírságra 
itélte. De nemcsak ö bűnhődött meg, hanem 
pórul járt a községi, bíró is, aki a bizonyít-
ványt hamisította. Már ellene is megindítot-
ták a bűnvádi eljárásit. 

— A gvardián cikke. Galgócon a fő-
szolgabíró elkobozta a Hétfői Újság leg-
utóbbi számát egy pornográfikus cikk miatt. 
A cikket — ó, meglepetés! — iá galgóci fe-
rencrendi barátok gvardiánja irta. Mondani 
sem kell, hogy a gvardián cikke is, .akár csak 
a pokolba vezető ut, jószándékkal voilt kö-
vezve: a szerzetes azzal a céllal irja, hogy 
egy éjjeli mulatóhely létesítése ellen agitál-
jon. A buzgóságtól elragadtatva, olyan zólai 
módon fetjegette — ijesztósü.1 — a -mulató-
helyeken beszerezhető testi .nyomoruságo-
kait, hogy azt a főszolgabíró cenzori ceru-
zája soka-Ma. És a szegény -szerzetes ugy 
járt, mint nemrégiben Jagiic dalmát püspök 
a jegyesek kioktatására irt könyvével: elko-
bozták. Igy fizet a jóakarat! 

— Az osztrák hadseregben 1897-től 
1900-ig 9408 ember 62.070 napon keresztül 
volt szolgálatké,ptelén fog ós fogbus betegsé-
gek miatt . H a elgondoljuk, hogy a szájüreg 
.a gyomor bejárata ós benne hiányos gondo-
zás folytán nagymennyiségű baktérium gyűl-
het össze, -megérthetjük miiért utalnak .leg-
utóbbi időben mindenütt a rationális száj-
ápolás fontosságára. A .Sarg-féle Kalondont-
fogkrém ós -szájvíz, reggel -és este használva 
megóv a gyomor betegségeitől és tisztán és 
egészségesen t a r t j a meg a fogakat a legké-
sőbbi öregségig. 



1913. február 4. DELMACiYARORSZAQ 9 

U R A N 1 A 
magyar tudom. | 

s z í n h á z 
564a 

Pénteken, szombaton és vasárnap 

Amerikai színészek. Amerikai sláger. 

Dumas világhírű regénye. 

jróf jlíonte 
Christo 

a moziban. 
Három részben. 

Előadások d. u. 6, este fél 8 és 9 órakor. 
Vasárnap d. u. 2 órától éjjel 11 óráig. 
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K 

„VASS" 
mozgófénykép 

szi iaház 
a r 

Pénteken, szombaton és vasárnap ^ 

PALI műsor! PALI műsor! 

PALI 
NYOLC E S E T E ! 

Pali szolgáló. 
Pali boxerkirály. 
Pali bolondságai. 
Pali e legáns akar lenni. 
Pali eljegyzése. 
Pali és Kreten. (Kréten) 
Pali halászik. 
Pali életmentő. 

Előadások d. u.6, estefél 8 és 9 órakor. 
Vasárnap d. u. 2 órától éjjel 11 óráig. ». 
l l B B B B B B B B B B B B B B B B 

APOLLÓ 
mozgófénykép 

szinház 

Pénteken, szombaton ós vasárnap 8 

Psylander játszik. Psylander játszik. * 

becsületért. 
V Társadalmi dráma 2 felvonásban, 

irta Ernst von der Recke. 

Waldemar Psylander. 

S P O R T 
o A SzAKból. A Szegedi Atlétikai Klub 

titkársága értesíti a tagokat, liogy -a torna-
órák február 3-án este fél 7 órakor kezdődnek 
az állaani főgimnázium tornatermiéiben, Bu-
day Gyula művezető vezetésével. Felikéret-
nek a tagak, hogy a liétfőn, szerdán és pén-
teken tar tandó tornaórákat minél többen 
látogassák. 

TORVENYKEZÉS. 

Fegyházak és patronázsok. 
(Saját tudósítónktól.) A magyar krimi-

nalitás tavaly december végén azt a föltűnő 
jelenségét mutatta, -hogy a fegyházakban és 
börtönökben kilencszáz üres hely volt. A je-
lenség nemi ujkal-etü ás uígy létezik, hogy 
börtöneink egéiszségíes átajlíajkitásáhakl jfitjl-
h-asznál-ásámak (elérkezett -az ideje. A fontos 
kérdés az igiazságügyminisztériumot -is ko-
molyan foglalkoztatja « ia megbeszélések ki-
szivárgott Mreáből már látni lehet a jövendő 
út ja i t . . . 

Már 1911-ben kitűnt, hogy a mostani 
fegyházaink és börtöneink n-am telnek meg. 
Egészükben 5470 bűnös befogadására képe-
sek, de az el n-em foglalt helyeknek mindig 
nagy volt a száma. Ennek lett következmé-
nye, hogy a régi szamosujvári fegyházat 
megszüntették. Akkor -elrendelték átalakítá-
sát, -olyképen, hogy a jövőben a gyermekvé-
delem céljaira lehessen felhasználni. Az át-
alakítás munkái tavaly befejeződtek s most 
a minisztériumban a benépesítés kérdésiét ké-
szítik elő s a gyermekbünösöknek nagy ré-
szét -odaszállítják. 

A minisztériumhoz érkezett jelentések 
szerint tavaly decemberben négy és félezer 
volt a fegyencek szánna. Ez a körülmény a 
javulás állandósulását muta t ta s megérlelte 
az ideát, hogy még egy fegyházat megszün-
tessenek, Még nem történt döntés, hogy me-
lyik legyen ez, ide a beavatottak a brassóit 
-emlegetik leginkább, -a ho-vá .már -eddig is je-
lentős számiban internálták a javításra szo-
ruló gyermekeket. 

A magyar börtönügynek -e legújabb moz-
zanatai a so-kat emlegetett patronázs-intézmé-
myekkel kapcsolatosak. 

A magyar patorn ázs-egyesül etek ma ti-
zenkét állandó intézetet tái'ta-nak fenn, ahol 
összesen ötezázkileii-cvemiyolb gy-ermleket ne-
velnek az életre. Számuk tavaly négy-gyei 
szaporodott -s különös figyelmet érdéinél a 
szomszédos makói, ahová nyolcvan leányt (in-
ternáltak. A működő negyvennyolc egyesü-
let közül csupán tizennyolc volt -képes magát 
sa já t -erejéből feniartani. Huszonnyolc egye-
sület állalmi segedelemre szorult, aanely-n-ek 
összege tav-aly körülbelül háromszázezer ko-
rona volt. A magán-nevelőintézetek 274.000 
koronát kapták. E numerusok — amelyek az 
előző -évekhez -képest hatalmasan -felszöktek 
— muta t ják , hogy a reformátorok által em-
legetett állami beavatkozás munkáját jelen-
tősen megkezdette. 

•A nyolc állami javítóintézetről is érde-
mes egyet--mást elmondani. Elsősorban az ra-
gadja meg a figyelmet, hogy -a fiúgyerme-
keknek javításra szoruló anyaga jobb, mint 
a leányoké. A inast nyilvánosságra került 
statisztika szerint ugyanis a jayitóintóz-etek-
ben nevelt fiuk közül hetven százalék javult 

meg, mig a rom-l-ásaiak indult leányoknak 
csupán ötven százalékát lehetett megmente-
ni. Okait bajos -magyarázni. 

Ha a patronázs -egyesületek nem tudnak 
annyi i f jú embert -megmenteni, -mint általán 
gondolták, — -hát ,e problémával is igen ko-
molyan -foglalkoznak ás egyértelműen mond-
ják, liogy több ideig kell a beutalt gyermeke-
ket nevelni. A patronázsok reformja ez 
irányban fog haladni. -Ezenkívül azt veszik 
még nagyon figyelembe, hogy ne legyenek 
olyan túlzottan felekezetiek, mint -eddig. 

§ A kapás a dinnyékkel. Vásárhely 
históriát tárgyal t le pénteken -a szegedi tör-
vényszék. Vádlottként egy kapás a feleségé-
vel -együtt állott a bíróság előtt. Lopással 
vádolták ós ítélték el -őket. — Banga Péter 
vásárhelyi dinnytítermelő a -múlt éviben ész-
revette, hogy gazdaságában tolvajok garáz-
dálkodnak. Hol a dinnyeterimóst dészmálták 
meg, -hol nagyobb mennyiségű -gabona és ba-
romfi veszett el. A tolvajokat sokáig figyel-
tette kapásával, Lakatos Károlyival, de ered-
ménytelenül. Végre maga állt lesbe és meg-
csípte a tolvajokat, Lakatos Károly kapást 
és a feleségét. Az enyves-kezű házaspár -ellen 
megindult a bűnügyi eljárás s unost Ítélke-
zett. fölöttük ,a szegedi királyi törvényszék 
büntetőtanácsa. A két vádlott több lopást is-
mer,t be, amire a ibiró-ság fejenkint hat hó-
napi börtönre Ítélte őket. 

BHnBfiBaiBBSXEisSBHBüMssaaaaiaaaasEiiBiiaasBaaaasaiiaaaa 

NYILT-TER*) 

Hiidessen a 
Délmagyai 01 szag bna 

. - - - , • — . 

Szőrmeáruk, 
francia szabású 

túzok, 
legújabb női kötött 

kabátok, 
óriási választékban 

Pollák 
Testvéreknél 

Szeged-Szentes . 
*) Ezen rovat alatt közlöttelkórt neon vál-

lal felelősségei a szerkesztőség. 
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TÖRLEY 

N E M E N Y I N E 
FOG MÜVESTERMEl 

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. 522 

a 

Minden állami tisztviselőnek fontos! 

Az 

uj nyugdíjtörvény. 
(1912. LXV. t.-c.) 

Magyaráza tokka l e l lá t ta : 

dr. D á n o s Árpád, 
min. foga lmazó . 

Ára t K 5 ® fillér. — Kapható: 

Várnay L. SSSSSZ 
SZEGED, Kárász-utca 9. sz. 

Eélmagyarország 
előfizetési ára Szegeden: 

egy évre . . . 24.— kor. 
félévre . . . 12.— „ 
negyedévre . . 6.— „ 
egy hónapra . 2.— „ 

Vidéken: 
egy évre . . . 28.— kor. 
félévre . . . 14.— „ 
negyedévre . . 7. — „ 
«gy hónapra . 2.40 

A „DÉLMAGYARORSZÁG" TELEFONSZÁMAI 
NAPPALI SZERKESZTŐSÉG " 305. 
KIADÓHIVATAL 305. 
KIADÓTULAJDONOS 81. 
ÉJJELI SZERKESZTŐSÉG 10—83. 

KÖZ6AZDASAG 
x Hausse a tőzsdén. A mai üzlet az 

igen szilárd Bécs hatása alatt továbbra is 
emelkedő irányaztban folyt le. A bécsi ar-
bitrázs nagyobb tételekben vásároltatta a 
Magyar hitelrészvényt s e vezetőipar na-
gyobb forgalma az egész piacra döntő befo-
lyással volt. A spekuláció különösen a Ma-
gyar Bank- és a Közúti vas-részvényeik iránt 
mutatott élénk érdeklődést. A kuilissz bizal-
ma imost e papírok felé fordul, melyek a derűt 
folyamán a legtöbbet vesztettek árfolyamuk-
ból és nagyobb árfolyamnyereséggel kecseg-
tetnek. Élénkebb forgalom volt még Rimá-
ban és kőszénpapirokbain is. Az Érték- és 
Iparbank részvényeiben ma volt először üz-
let. Az első kötés 309.50 kor.-t jött létre 
és az uj részvény iránt elég élénk kereslet 
mutatkozott. A készárupiac is szilárd volt, 
csak Fém- és Lámpagyár csökkent 15 koro-
nával. 

x Szabadka parcelláz. Szabadka tör-
vényhatósága tegnap tartotta januári köz-
gyűlését, amelyen elhatározták, hogy a vá-
rosi pénzeket csak azokban a pénzintézeteik-
ben helyezik el, amelyeknek alaptőkéje és 
tartalékalapja legalább 400,000 korona. A 
közgyűlés kiimondotta, hogy az ezer hold 
területű városi földet több száz kisgazdának 
adják bérbe ujabb huszonöt évre, a fölaján-
lott hetven százalékkal magasabb bérért. 

x A torontálmegyei gazdák gyűlése 
A Torontálmegyei Gazdasági Egyesület most 
tartotta közgyűlését Csekonics Sándor gróf 
elnöklésével. A közgyűlésen négyszáz nagy-, 
közép- és kisbirtokos veti részt, kik az üd-
vözlő beszédek elhangzása u tán meleg ün-
neplésben részesítették Pap Géza bárót, az 
egyesület alelnökét bárói ranggal történt ki-
tüntetése alkalmából. Marton Andor főtitkár 
jelentése alapján elfogadták a mult évi .mű-
ködésről szóló beszámolót és a jövő évi költ-
ségvetést, mire állást foglaltak egy mezőgaz-
dasági vámpolitikai központ felállítása mel-
lett. ,s egyút ta l kimondották, hogy föliratot 
intéznek a kormányhoz a balkáni szerződiések 
revíziója ellen. Több kisebb ügy elintézése 
u tán Marton Andor előadást tartott a ku-
koricatermesztásről. A közgyűlést 300 teríté-
kes társaisehéd követte. 

x Terményárak. A földmivelésügyi mi-
nisztérium egy könnyen áttekinthető füzet-
ben összeállította az elmúlt esztendő ter-
ményárait a gazdasági felügyelőségek által 
gyűjtött adatok alapján. A kimutatás felöleli 
a búza, rozs, árpa, zab, tengeri, burgonya, 
lóhere, lucerna, bükköny, baltacin, széna, ta-
karmányszalma, az alomszalma, repce, bab, 
borsó, lencse, mák, fejeskáposzta, komló ken-
derrost, lenrost, cirok, cukorrépa, takar-
mányrépa, lóheremag, lucernamag 1912. évi 
november közepén, az 1912. évi március vé-
gén és végül az 1911. november elején elért 
árait. 

x A hazai iparvállalatok címtára. Ke-
reskedők és iparosak régóta hiányát érezték 
égj7 olyan megbízható, kimerítő címtárnak, 
amelyből az őket érdeklő hazai ipari beszer-
zési forrásokat könnyen feltalálhatják. A 
címtárak kereskedőkre és iparosokra ugy ab-
ból a szempontból, hogy versenytársaikkal 
megismlerkedjenek, mint abból, hogy az egyes 
iparcikkek beszerzési forrásairól tájékozód-
janak, igen fontosak, A magyar kereskedel-
mi és iparkamarák adtak M most egy ilyen 
ipari címtárt, amelynek különös hasznossá-
ga abban rejlik, begy könnyen kezelhető, a 
címtár ugyanis több önálló füzetből áll, 
mindegyik füzet egy-egy iparágiba tartozó 
vállalatok jegyzékét, leírását és a készített, 
áruk felsorolását adja, tehát a kereiskeídő-
•nek és iparosoknak nem kell az egész cím-
tárt megszerezni, haniem csak annak az ipar-
ágnak a füzetét, amely őt érdekli. Egy füzet 
árát a kamarák csak 20 fillérben állapítot-
ták meg, hogy bárki könnyen megszerezhes-

se az öt érdeklő hazai iparvállalatok jegyzé-
két. A füzetek a kereskedelmi és iparkamara 
irodájában kaphatók. 

A budapesti gabonatőzsde. 
A határidőpiacon ma ismét a készülő re-

formokról való .különböző vélekedés foglal-
koztatta a gabonabörze publikumát, mert 
üzlet olyan kevés volt, mintha már is a 
legszigorúbban megrendszabályozták volna 
a tőzsdét. A pénzviszonyok és a külsőpoli-
tika teljesen elvették a vidék kedvét a határ-
időpiacon való kisérletezésektől, inert a. hely-
zet is még mindig nagyon bizonytalan. Ilyen 
körülmények között persze a kulisaban, a he-
lyi spekuláció körében is nagy kedvetlenség 
észlelhető, hogy néhány fillérrel mégis lany-
hább az irány, annak tulaj donitkató, liogy az 
általános üzlettelenség folytán, illetve ujabb 
vevők hiányában lemorzsolódták az árak. 
Egy órakor a következők voltak a záróárfo-
lyamok: Buza áprilisra 11.72—11.73. Buza 
októberre 12.20—12.21. Rozs ápril isra 10— 
10.01. Rozs októberre 9.67—9.69. Tengeri má-
jusra 7.67—7.68. Tengeri juliusra 7.87—7.88. 
Zab ápri l isra 10.80:—10.61. Zatb októberre 
8.86—8.87. 

A budapesti értéktőzsde. 
A mai előtőzsdének nehéz föladata volt 

megnyitáskor, mert egymással ellentmondó 
politikai hírek fölött kellett ítéletet monda-
ni. Ugyanis a törökök engedékenysége és 
ezzel szemben a Balkán-hatalmak ultimá-
tuma a helyzetet zavaros szinlben tüntet te iföl. 
Mindazáltal a spekulánsok inkább vásárlás-
ra határozták el magukat, később Bécsből is 
igen szilárd jelentés érkezett, minek követ-
keztében intenzív hosszmozgalom került a 
napirendre. A nemzetközi értékek 3—4 koro-
nával javultak. A lielyi piac értékei is a 
múltkorinál drágább áron voltak kereset-
tek, nevezetesen a magyar bankrészvény ked-
vező mérleghirekre 10—12 koronával, a köz-
úti 7—8 koronás áremelkedésével tűnt ki. A 
készárupiac is igen szilárd volt. A magyar 
villamossági részvény ú j r a 8—10 koronával, 
a gumi részvény tőkefelemelési hírekre 15— 
20 koronával drágult. Néhány kőszóupapir, 
nevezetesen a salgó, szintén javult. Ma vezet-
ték be a Magyar Érték- és Iparbank részvé-
nyeit, melyeket 306—310 árfolyamon adtak-
vettek. A zárlat szilárd és élénk volt. Kötöt-
tek: Magyar hitelrészvény 807.50—813.50. 
Osztrák hitel 618—618.50. Leszámitolóbank 
511.50—516. Rimamurányi vasmű 706—708. 
Közúti vasút. 677—686. Déli vasút 106—107. 
Városi vasút 369. Magyar bank 567.50—582.50. 
Agrárbank 499.50—502. Merkurbank 269—270. 
Esztergomszászvári 378. Salgótarjáni 748. 
Magyar gumi 620. Magyar villamossági 488 
-497 . Adria 537. Atlantika 339—341. 4 szá-
zalékos korona járadék 84.40—84.50. 

A bécsi börze. 
A mai előtőzsdén a kötések a következők 

voltak: Osztrák hitel 618. Magyar hitel 813. 
Angié-bank 329.75. Bankverein 506. Unió-
bank 587.50. Lánderhank 506. Osztrák-ma-
gyar államvasút 701. Déli vasút 108.50. Elba-
völgyi vasút 3177.75. Rimamuráuyi vasmű 
707. Alpesi bánya 1024. Török sorsjegy 227.50 
Márka készpénzért 118. Skoda 794. 

Felelős szerkesztő : Pásztor József. 
Kiadótulajdonos : Várnay L. 

1 
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® 
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Hirdetéseket felvesz a kiadó-
hivatal, Szeged Kárász-utca 9 
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Városi 

Folyószám 187. 

színház 

Szeged, 1913. február 1-én 

F A U N . 
Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Edward Knoblauch. For-

dította: Sebestyén Károly. 

Rendező: ALMÁSSY ENDRE. 
SZEMÉLYEK: 

Almássy Endre 
Virányi Sándor 
Szatmáry Árpád 
B. Baróti József 
Mihó László 
Szohner Olga 
Szűcs Irén 
Csáder Irén 
Gyöngyössy Teréz 
Pogány Béla 
Koháry Pál 

A faun 
Lord Stonbury 
Sir Ernest'Cruddock, ügyvéd 
Maurice Morris 
Ciryl Overton, festő 
Lady Alexandra Vancey 
Miss Lydia Vancey 
Miss Hope-Clarke 
Vivian, a leánya 
Fisch 
Jackson 
Az első felvonás történik. Lord Stonbury londoni palo-
tájában, az ascot-i versenyek alatt, a második és har-
madik a lord vidéki kastélyának üvegházában a good-

voodi versenyek előtt való éjszaka. 

Belvárosi kávéházban 
minden v a s á r n a p , 
hétfőn, kedden, szer-
dán és pénteken :: 

z e n e - e s l é l y . 
mmmmmt 

Elegáns 5 szobás lakás, 
2 előszobával, ülauzál-iér 2. 
sz. a. (Szegedi Kereskedelmi és Ipa rbank 
ház) II. emeleten 

azonnal bérbeadandó. 
Ugyanot t egy cassa is eladó. 
Tudakozódha tn i dr. Székely Vil-

m o s ügyvédnél . 
I H B a B E B a i i a i I B B H B H I i a B I H I 

Téglagyárak számára 
alkalmas száraz kotrógép ju-
tányosán 

e l a d ó . 
Kérdezősködések Blockner J. hirdetési irodá-
jába, Budapest, IV., Semmelewis-u. 4. „Tégla-

gyár 1000" jelige alatt kéretnek. 

rtr 
GUMMIT több mini 2000! 

ôrvos mini a legmegbiz J 
hafibbaf ajánlja. 
Akirakatokban ki-J 

UiiggeszfettOLLAreĉ  
' lamtáblácskák azelá-̂  

sitó helyeket jelzik 
[Ára4.6és8K.y 
ihczatJáérL 

I 
Ara tucatonként 4, 6, 8 és 10 korona. — Követelje azonban, hog 
kzállltója önnek csakis OLLA-t adjon és ne engedjen magának cse 
sélyebb értékű silány utánzatot mint „ép oly jót" feldicsérni, - Az 
elárusító helyek kimutatását és árjegyzéket ingyen küld az OLLA-

gummigyár Wien, U|306, Praterstrajse 57. 

SZEGEDEN KAPHATÓ: Vajda Imre és Társa, Varró 
Béla, Sandberg Henrik, Barcsay Károly, Frankó Andor 
Franki Antal, Gyuritza Lipót, Leinzínger Gyula, Kenecz 

Dezső. 

A kirakatokban kifüggesztett OLLA reklámtáblácskák 
az OLLA elárusitó helyeket jelzik. 156 

E Ujabb irodalmi 
gatttt tselyeK 
i Várnay £. 
| fcSnyVKcrcstiedfetben Kí-
| rísz-titca 9. színi besze-
l i rezhetíH: 
• 

Molnár Ferenc: 
| F a r H s j , s ü n m 2*50 X 

S 
1 I t s g o l tsyeWtttgster 2 - X 
m 

Bernát JstVán: 

1 A d r l g a s s á a 5 - X 
Ü 

Bnday Barna: 
m Mezőgazdasági Kalauz 16 K 
H 
M porzsolt Kálmán müVei: 
1 Hotctcttttént * - K 
| 5(hidlof-fále olasz 

1 nyelvtan leveledben V- X 
m 

Dante: 
| A poHol , ú) d í s z k i a d á s 9 ' - X 

DtfCZÍ: 

1 JpartestnieleX «t»utattfja 3 - X • 

Dr. Badá Sámuel: 
ü politiXai jelszaVaX 5 - X 
H 

Kenedi Gáza: 
I AneXdótáX 3 ' - X m 

KaczVinszHy: 
1 XedélybullatüoK V- X 
I Zenemű újdonságok: 
m 

Lehár: Éva operett 2 füzet 6 K 
ra Jarnó György: Tengerész Kato 
H ' operett 2 füzet 6 K 
H Zerkovitz: Komédiás dala kupié 6 K 
§ Weiner: Ha én egy férfit látok 

kupié 2 
H Weiner: Hova megyünk mulatni 

este kupié 2 
EH Zerkovitz: Sokszor ugy szeret-
U nék sirni kupié 2 
ü Kondor Ernő: Törött poharak 

mellett 2 

K 

K 

K 

K 
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VASÚTI MENETREND 
Érvényes 1912. október 1-től. 

A Szeged állomáson. 

Indulás: 
Budapest f e l é : K. exp. 326. Sz. v. 145. Gy. v. 005. 

Sv. v. 43®. Gy. v. 954. Sz. v. 840. T. v~ sz. sz. 2<L 
Gy. v. 3". Sz. v. lio. Sz. v. 515. 

Temesvár f e l é : Sz. v. 926. Qy . v . 141. Sz. v. 255 
Sz. v. sz. sz. 116 (Nagykikindáig). Sz. v. 54o. Gy. v. 6J4. 
T. v. 2io. Sz. v. 425. K. exp. 246. 

Nagy-Becskerek—Károlyháza f e l é : Sz. v. 155 
Sz. v. 457. Motor 956. Sz. v. 1150. Sz. v. 227. Sz. v. 6 2 

Arad f e l é : Sz. v. 256. Motor 542. M. V. 10». Qy. 
m. 1235. Sz. v. 322. Motor 436 Mezőhegyesig). Oy. m. 
633. M. v. 725 (Makóig). 

Érkezés: 

Budapest f e lő l : Sz. v. 1203 Gy. v . 1135. Sz. v. 2io 
Sz. v. 7j6. Qy. v. 608. Sz. v. 1029. Sz. v. Irt Gy. v. 135 

Sz. v. 737 (Kecskemétről). K.expr. 2rt 

Temesvár fe lő l : K. expr. 320. Sz. v. 1257. Gy. v. 
9*8. Sz. V. 736, Qy. v. 305. Sz. v. 1229. s í v. 457 
Sz. v. 748. 

Nagy-Becskerek—Károlyháza fe lő l : Sz. v. 720 
Sz. v. 941. Sz. v. 1200. Sz. v. 104 (Csókáról). Sz. v. 2H 
Sz. v. 552. Sz. v. 1234. 

Arad f e lö l : Gy. m. 924. Sz. v. 1137. Motor 146, 
Motor 351. Gy. rn. 242. m. v. 632. Sz. v. 931. M. v. 521 
Makóról). M. v. 753 (Mezőhegyesről). 

A Szeged-Rókus állomáson. 

Indulás: 
Nagyvárad f e l é : V. v. 800 (Békéscsabáig). Sz. v. 

320. M. v. 655 (H.-M-Vásárhelyig). Sz. v. 1059. Sz. v. 
244. M. v. 350 (Gyuláig). 

Szabadka f e l é : Sz. v. 258. Sz. v. 8rt Sz. v. 1130. 
Sz. v. 312. Sz. v. 440. T. v. sz. sz. 653. Sz. v. 1020. Sz. 
v. 619. 

Horgos és Zenta f e l é : Sz. v. 400. V. v. 126. 

Szeged-Rókus állomásról Gombosra érkezik 
Sz. V. 750. Sz. V. 109. Sz. V. 422. Gy. V. R08. Sz. V. 249. 

Gombosról indul Bosznabródba: Sz. v. 25i. 
Sz. v. 810. Sz. v. 119. Sz. v. 437. Gy. v. 809. 

Bosznabródba érkez ik: Sz. v. 236. Sz. v. 6» . 
Sz. v. 855. Qy. v. 1045. Sz. v. 411. Sz. v. 621. 

Bosznabródból indul Gombos felé: Sz. v. 900. 
Sz. v. 1146. Qy. v. 530. Sz. v. 735. Sz. v. 931. Sz. v. Irt 

Bosznabródból Gombosra érkez ik: Sz. v. 1208. 
Gy. v. 803. Sz. v. 1021. Sz. v. 3RT Sz. v. 725. 

Érkezés: 

Nagyvárad fe lő l : Sz. v. 1045. V. v. 740, csak 
Békéscsabáról. Sz. v. 422. Sz. v. lioi. Sz. v. 946. Mo-
tor 243. M. v. 530 (Hódmezővásárhelyről). 

Z e n t a - H o r g o s felől: V. v. 852. Sz. v. 605. 
Gombos felől Szeged-Rókus állomásra érkezik 

Sz. V. 725. Sz. V. 1048. Sz. V. 239. Sz. V. 753. Sz. V. 1203 
Sz. v. 1213. Sz. v. 355, Sz. v. 512. 

Közvetlen kocsik közlekednek: 

Budapest nyugati p. u.—Orsova kőzött. 1—II 
osztály. Budapestről indul 1015. 

Budapest nyugati p. u.—Pancsova kőzött. (Sze-
ged—Karlova—Nagybecskereken át)..I—II. osztály. Buda-
pestről indul 10rt Pancsováról indul 301. 

Szeged—Békéscsaba közöt t : I—111. osztály. Sze-
gedről indul 613. Békéscsabáról indul 434. 

Rőviditések magyarázata: A nagyobb szá az 
órát, a kisebb a perceket jeienti. Esteli 6 órától reg-
geli 6 óráig éjjel van; ezen időszakba..eső érkezéseket 
vagy indulásokát a percszámok, aláhúzásával jelöltük. 
Sz. v. = személyvonat, Oy. v. = gyorsvonat, M . V . * Mo-
torvonat, V. v. = vegyeavonat, K. expr. = keleti expreat 
t. = tehervonat azenólysaillitáaMl. 



Apróhirdetések. 
Legjobb hajfestő az 

országosai elismert Lein-
zinger-féle Ara 2 korona, 
Kaphat i Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szegid. 
Széchenyi-tér 520 

Csipke-
es szövetfüggönyök külö-
nös gonddal vegyileg tisz-
tittatnak olcsó árak mel-
lett | é s rövid idő alatt 

LUCZA JÓZSEF 
kelmefestő és vegytisztitónál 
Laudon-utca 9., Valéria-
tér sarok. Telefon 994. 
Gizella-tér 3. sz., Balogh-
palota. Telefon 1055 
Fióküzlet: ZENTA, Főtér, 
Zenta és Vidéke Takarék 
házában. HOHMEZŐVÁ-
SÁRHELY, Szegedi-u. 8. 

H a j ő s z ü l é s e l l e n 
csakis az ártalmatlan Lein-
zinger-féle „Hajrestorert" 
használja. Ára 2 korona. 
Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 520 

Gyenge nők, gyer-
mekek és betegség után 
mindenki erőre kap a 
Leinzinger-féle „C h i n a-
vasbortól". Ára 2-40 fillér 
a Leinzinger-gyógyszer-
tárban, Szeged. 205 

Izzad valamely test-
r é s z e ? Ugy használja a 
dr. Leinzinger-féle kipró-
bált szert. Üvegje 60 fii-
érért kapható Leinzinger 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 502 

'AmákWm kiváló bór- ós 
t lithiumos 

gyógyforrás 
vese- é s hólyagbajoknál, k ö s z v é n y n é í , c z u k o r e e í e g s é g n é í , vörhenynél, emésztés i és 
lé legzési szervek h u r u t j a i n á l kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyúvíz. 

§ Kapható ásvinyvizkeraskeáisekben és 
gyógyszertárakban. 

QPUIIITCO ÁfYlCT Stóijra-Llpócfii S«lv«.torfoná»-váü»I*t 
JUf lULi LO AÜUO i Badapwt, V., Rudolf-rakjMurt 8. % 

Kárász-utca 14. Telefon 10-59. 

Nem állítólagos amerikai, sem Bécsi, ha-
nem IBST* hazai e l s ő r e n d ű a m e r i k a i 
és francia forma, férfi-, uri- és gyermek-
cipők legszebb és legjobb kivitelben. Szabott 
egységes 10—13—17—22 korona árban. 

Hirdetésekai felvesz a kiadóhivatal. 
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Siessen addig, mig nem késő egészségéi visszaszerezni! 
Egy jelentéktelennek látszó meghűlés es összes légzőszervek legkülönfélébb megbetegedését 
vonhatja maga után. Igyekezzünk idejekorán elejét venni a bajnak, mert a könnyelmű elha-
nyagolás sokszor végzetessé válhatik. A meghűlésből eredő köhögés, reke&tség, meghű lé s , 
stehézléiegzés és a légzőszervek hhrutos megbetegedéseinél Eíiíöjnöen bevált az orvosi 
előkelőségek f g | C | B 5 0 1 ^ 5 Mindenütt kapható. Egy üveg ára 3 korona 5© fillér 
által javasolt I I I D B K i n egy nagy üveg ára 5 korona. Postán leghevesebb S üveg 

lg rendelhető meg utánvétellel az egyedüli főraktárból! 

Diana-gyógyszertár, Budapest, Károly-k&rnf I . szám 

DELMAQYARORSZÁQ 1913 február 1 

Gyermekeinknek legalkalmasabb ajándék 
m m a könyvpiac alant felsorolt legkedvesebb újdonságai, 

o-o beszerezhetők o-o 
ss legolcsóbb árakon 

Várnay L tinyVHerc^ci^Aen, Kárász-utca 9 
Bocs Bálint, Tányértalpu koma 

vitézi tettei Boszniában to-
vábbá mulatságos kalandjai 
a moziban. 

Bocs Bálint, Tányértalpu koma 
csodálatos kalandjai Ameri-
kában. 

Sebők Zsigmond, Dörmögő Dö-
mötörutazása, hegyen-völgyön 
meg a nagy ládával. 

Herceg Ferenc, Mesekönyve. 

Rákosi Viktor, Bobby és Csiba 
két kutya története 

Tutsek Anna, Szélvész kisasszony 

Tutsek Anna, Az édes otthon. 

May Károly és Verne Gyula, Uti 
kalandjai. 

Gaal Mózes, Napoleon. 

Andersen, Grimm és Bechstein, 
mesekönyvei. 

NYOMATOTT VÁRNAY L. KÖNYVNYOMDÁJÁBA^ SZEGEDEN KÁRÁSZ-UTCA S. 


