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Szeged, 1913.
A jövő zenéje.
Igazán a jövő zenéje az, aminek a jelszavát Andrássy Gyula gróf röpíti föl. Uj
pártalakulás — uj jelszó! De csak a kifejezésben uj, a tartalomban, melyet magában foglal, a célban, melyet szolgál, a motívumban, amelyből fakad, régi. Megismétlése annak a kísérletnek, mellyel épen
Andrássy Gyula gróf már annyiszor kudarcot vallott; amelyet megpróbált a koalíció alatt fúzió címen és 48-as alkotmánypárt néven; amelyet megpróbált a saját
égisze alatt; s mikor igy nem sikerült, a két
Károlyi gróf által hirdettetett a szövetkezéét ellenzéknek: akkor az egyszerű ,.egy
táborba" volt a jelszó, s az emberek elképpedve néztek a kikiáltókra: hisz egy
táborban vagyunk. Aztán pártok egyesüléséről, állandó együttműködéséről, 'közös
program alapján való eljárásról stb. stb.
volt szó. Mindhiába! Ekkor következett
P á p a — e r e d m é n y t e l e n ü l . Aztán a Royalbeli gyűlés a Széchenyi Aladár-féle fölhívással — kudarc. Justh Gyula kivonult a
melegtől s a grófok nagyon lehűltök — a
kivonulástól.
Nem lehet erőszakolni — mondotta
Kossuth. Amire Apponyi ils visszafelé táncolt. Csak Rakovszky
Béla makacskodott
tovább éte leckéztette Kossuthot, meg a
többit.
Az utolsó kísérlet a szövetkezett el-

Beregi Oszkár
és a klasszikus színjáték.
Magyarországon ma Beregi Oszkár a
klasszikus színjáték legerősebb művésze. Néhány évvel ezelőtt Németországnak is a legelsője volt: Bonn Ferdinánddal együtt, amikor Beregi Reinhardt favorizált színésze volt.
Az időben találta meg Reinhardt azokat az
utakat, melyeken mint rendező eljut a halhatatlanságba, egyúttal — és ez még fontosabb — a inai korszak legelső rendezőjévé vált. ÉS Beregi volt legfőbb segítőtársa,
'Berlinben ő játszotta Rómeót, óriási sikerrel. Berlin művészi körei lázban égtek: Reinhardt — és Beregi is — csatát nyert. S ezután a sikerek légiója következett. A legérdekesebb, hogy Reinhardt a klasszikus színjátékkal alapította meg hírnevét, nyilatkozott
is erről, mondván, hogy Shakespeare müveinek köszönhet mindent és a jövőben is, mint
rendező, — valamint minden rendező, —
Shakespeare szinjátékaival oldhatja meg a
legnagyobb problémákat. De Reinhardt nyilatkozott arról is, hogy Beregi Oszkár csupán csak egy volt eddig, méltó utódja talán
sohase lesz és mindig sajnálni fogja, hogy
elveszítette.
<Mi pedig — a magyar színészet — viszszaikaptuk Beregit, aki anost a beérkezés,
most ragyog művészete zenitjén'. S ahogy az
első mondatot leírtuk, tudnij,Ilik hogy: Ma-
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lenzék Désy lakomáján történt. Sorban jobban őrli-törik egymást, mennél lesujhirdették az egyesülést az összes szóno- tottabb az ellenzék helyzete, annál jobb
kok, csak Holló Lajos hallgatott, a Justh ez — az uj pártalakulásra.
helytartója. A lakoma fényesen sikerült, a
Most mintha azt hinnék, hogy a sok
fúzió ellenbetl nem.
kudarcos és felemás próbálkozás
után
Ez a kérdés hisztorikuma. Látható, nyíltabb, határozottabb.lépést tehetnek.
hogy az uj pártalakulást hirdette Andrássy
Ez a lépés az Andrássy cikke. Sok
gróf, Károlyi Mihály gróf, Károlyi József
van ebben a cikkben, nagyon sök. És mégróf, Apponyi Albert gróf,, Zichy Aladár
gis, milyen kevés.
gróf s a grófokkal együtt elsősorban a
A perszonál-unió dogmájának, jelnéppárt egy része s a Kossuth-párt nészavának
föladását kivánja a függetlenséh á n y tagja, különösen Mezőssy és Désy.
giektől.
Csakis
ezt. Mert a függetlenségi
És bárhogy fordult a helyzet, bármi történt; ha jó érte a z ellenzéket, ha rossz, programból — szerinte — egyedül ez akaminden csak az uj pártalakulásra lyukadt dálya az egyesülésnek, az uj pártalakuláski. Mintha mindennek, ami történik, csak nak, a kormányképességnök, a sikernek, a
egy jelentősége volna: az, hogy létrehozza győzelemnek. 1 Ennek az elejtése diadalt
az uj pártalakulást Andrássy fővezérlete jelent lefelé és bizalomkeltő felfelé. Hét
alatt. Hát valóban ügy látszik, hogy a hasáb részletezést és argumentálást ugyan
dolgoknak kiélezése, a húrnak végsőig való ki vitatkozni végig. Kivált, amikor nem is
feszitése már a mult tavasz óta kizárólag 'kell vitatkozni. Az Andrássy fejtegetése
azt a célt szolgálta, hogy elvadítsa a párt- magában foglalja a cáfolatát.
közi viszonyt, kényszerhelyzetbe hozza á
A perszonál-unió elejtése! Bizonyára
munkapártot, rászorítsa arra, hogy éljen nagy vivmány! Közjogi vívmány! Ertöbbségi erejével s e réven az ellenzéknek kölcsi vivmány! De hát ki beszél ma már
egymást perhorreszkáló
pártcsoportjait perszonálÁunióról! Ai Justh-párt? Öt évegymásra utalja, egymás karjaiba kény- ben egyszer, a választási plat-formjában.
szerítse. Mesterségesen nyitva kellett tar- És abban is valóban dogmatikusan, vagyis
tani a sebeket, amik harc közben estek, ugy, hogy azt sen'ki
megvalósíthatónak
hogy be ne gyógyuljanak; a megbékélés- nem tartja. Maga a Justh-párt sem. A'
nek gátat kellett vetni mindenképen. Sőt! perszinál-unió rég elszállt a politikai leheMennél ádázabb a harc, annál jobb; a tőségek világának határáról, amelyen minmunkapárt kiadja erejét, de vereségről- denha csak testetlen ködfátyolkép
gyavereségre kergeti az ellenzéket. És mennél nánt jelent meg.
gyarországon Beregi a klasszikus
színjáték
legerősebb művésze, — ezzel nem kisebbítünk senkit s az igazat megvallva: csak Jászai Marira gondolunk, mert Jászai Mari
volt ezideig a legnagyobb, aki tovább jutott
a klasszikus színjátékban', mint bárki, aki
magyar nyelven beszélt ebben a nem klaszszi'kus országban. Jászai és Beregi: — e két
név mindig ragyogni fog színészetünk története számára.

Az utolsó tiz évben nagy viharokon vergődött át a színjátszás. A külföldi hullámok
•lassankint átcsaptak hozzánk is. A naturalista és verista drámák, az élet reálizmusa
felé való törekvés hadat üzent mindennek, a
mi a klasszikus fogalma alá vonható. Teljes
evolúciót követeltek az irótól és színésztől,
sőt a közönségtől. Csak a színpadi Írókról
szólva: jött Ibsen, Hauptmann,
Gorkij,
Strindberg, Heyermanns, Wedekind, — igen,
egy uj világot hoztak. Csatlakoztak hozzájuk
Brahms, Gordon Craig (aki a'kkor Berlinben
élt), Reinhardt és részben Antoine rendezők
vezetésével, igen sokan és egy nap arra ébredtek az emberek, hogy uj hang szól a
színpadról, egészen uj hang — uj világról.
Némelyek egyenesen túlzásba mentek, főként, mert két részre szakadtak és harcoltak
egymással. Szóval bekövetkezett az idő, a
mikor a reálizmus — verizmus legyűrte a
klasszikus irányt, helyesebben: azt a klasz-

szikus szinjátszást, ami a reálisták föllépéséig dívott.
Mára pedig kijózanodtunk. Ma bizony
már újra keresőkké váltunk, már nem esküszünk a reállizmusra, sőt emlegetjük, mi hiányzik abból és merre vigyen az utja. Ma
már tudjuk, hogy az élet önmagában véve
még nem költészet és nem dráma — legalább a színpadom nem az. Ma már tudjuk,
hogy kétféle élet van : — az életben zajlik az
egyik és a színpadon a másik. És a kettő nem
egy! Külön tartalmú a kettő, más — más.
Végtére azt is beláttuk, hogy a klasszicizmus egyik eleme marad mindig a színjátéknak. Hogy miért? — egyszerű; mert lirát,
eszmei világot, fantázia-vallást követelünk a
színpadtól, — mert a fönség ad erőt az emberiségnek, amíg csa'k kicsi és nagy, tehát:
emberi marad. És a klasszicizmus azért is
örök eleme a színjátéknak, mert nélküle a
legnagyobb alkotások elvesznének a színpad
számára. A klasszicizmus lehel életet Shakespeare, Goethe, Schiller, Racine, Rostand.
Madách munkáiba, — a klasszicizmus nélkül
a klasszikus dolgok holt anyagok maradnának csupán.

És itt eljutottunk oda, hogy elfogadjuk
azt a tételt, mely szerint többféle színjáték
van és osztályozhatjuk őket. Marad a kérdés,
vájjon melyik a helyes: melyik a máé és melyik a jövőé? Ezt megoldani? — na ezt már
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De hát ez minden! Egyéb nem választja el az ellenzéki pártokat egymástól és különösen Andrássyt Justbóktól? A
konkrét kérdéseknek egész sora, maga a
67-es alap negációja, v a g y a hatvanhetes
kiegyezés ilyen vagy olyan
értelmezése
nem sokkal nagyobb, valóságosabb gátja-e
az egyesülésnek, mint a perszonális unió?
A vámterületnek, a banknak önállósága, a
hadseregnek, a diplomáciának különválasztása, a közösség s a delegáció eltörlése:
vájjon nem inkább az ezekről való lemondás az, amire Andrássynak a többieket
fölhivnia kellene? S nem kellene-e neki magának is sok mindenről lemondania, amit
hirdetett? Mert ugy látjuk, most m á r tisztában va.n vele, hogy egyszerű szavazással £ok mindent nem lehet eltörölni, —
hozzátesszük — életbe léptetni sem lehet
mindent. Igy például a századnyelvet
sem.
Mindezek elől aI kérdések elől And r á s s y kitér. Hogyisne! Hisz feszegetvén
őket, eleve éket verne a pártok közé.
V a g y tán ezek a kérdések nem ék a 67-es
Andrássy és a 48-as pártok között. S a
Jiberálimus nem ék Andrássy és a népp á r t között? Kérdések, amikre nem találunk feleletet az Andrássy fölhívó cikkének ellentmondásai és tágértelmü általánosságai között. Hacsak azt nem,
hogy
Andrássy a perszonál-unió elejtése ellenében hajlandó ujabb lépéseket tenni a függetlenségi politika irányában.
(•••arntKnKUHMBMEHBaatMaaHMnaBniaiiaHaBBBneH
Maderot agyonlőtték! Mexikóból jelentik: Madero volt elnököt és Suarez volt alelnököt, akiket a fogházba vittek, többen ki
akarták szabadítani. Harc fejlődött ki, amelynek során Maderot és Suarezt
agyonlőtték.
A támadók közül .kettőt szintén lelőttek a
kisérő katonák. Huerta ideiglenes elmök meg-

DÉLMAGYARORSZÁG
erősítette a véres eseményt és a következőkben számolt be róla:
— Éjfélikor ötven főnyi csoport megtámadta Madero és Suarez foglyok száz rurales-katonából álló kíséretét. Maderonaik és
Suareznek erre a (kísérő katonák megparancsolták, hogy szálljanak le a kocsiról. Mikor
ez megtörtént, (harminc embeir vette őket
körii'l, a többiek a tüzelést viszonozták. A
harc husz percig tartott és imikor véget ért,
Maderot, Suarezt, két ruralest és
néhány
polgárt holtan találtak a harc helyén.
Az életben maradt támadók mind elmenekültek.

A képviselőház ölése.
— Lukács miniszterelnök beszéde. —
(Saját tudósítónktól.) Ma újra összeült
a képviselőház. Ettől az üléstől a mult hetekben sokat vártak és sökan bizonyosra vették, hogy az ellenzék is megjelenik a Házban. Hanem az ellenzék most elmaradt. Mivel az ellenzék nem jelent meg, a Ház mai
ülésének lefolyása zavartalan volt. Az ülés
végén Pékár Gyula ímeginterpellálta Lukács
László miniszterelnököt a Désy-ügyben, mire a miniszterelnök nagy beszédet mondott
az ellene fölhozott' vádak teljes alaptalanságáról. A Ház a miniszterelnök határozott
beszédét nagy tetszéssel fogadta.
Az ellenzéki szövetkezett pártök közös
értekezletet tartottak a képviselőházi ülés
előtt és elhatározták, hogy mindaddig, mig
a megsértett jogrend helyreállítva nincs és
amig a miniszterelnök nem ad alkalmat Désy
Zoltán vádjainak tisztázására, a parlament
tanácskozásában nem vesz részt. Ezt a határozatát 'a Ház ülésén is ki fogja nyilatkoztatni az ellenzék, de hogy minő formában és
mikor, azt később fogják megállapitani.
A Ház üléséről ez a tudósításunk szól:
(Az ülés előtt.)
Mára lejárt az összes ellenzéki képviselők kitiltása, kordonra és karhatalomra tehát nem volt szükség. Az országház környéke azonban neim volt csendes. Közönség leg-
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alább annyi volt, mint a legizgalmasabb kivezetési napokon. Az Országház-téren és a
tBátliory-uteában igen sok érdeklődő álldogált; ezúttal senki sem szólította meg őket.
A rendes posztoló létszám képviselte csak a
rendőrséget. A főkapitányságon számítottak
ngyan azzal az eshetőséggel, hogy utcai tüntetésre kerül a sor és rendőri beavatkozásra
lesz szükség. Már szombaton utasítás ment a
külterületi kapitányságokhoz és ma reggel 8
órakor a rendőrtisztviselőik uniformisban
várták az .esetleges riadót. De minderre nem
került a sor.
A Ház karzatán .is meglátszott az érdekes alkalom. Minden hely el volt foglalva,
de a karzat is megelégedett a csöndes érdeklődéssel.
Százötven munkapárti képviselő jelent
meg az ülésteremben. A kormány tagjai közül Lukács László miniszterelnök, Teleszky
János pénzügyminiszter, Balogh Jenő kultuszminiszter és Beöthy László kereskedelmi
miniszter voltak jelen.
(Az elnöki bejelentés.)
Tisza István gróf elnök fél tizen két órakor
nyitotta meg az ülést. Minidénekelőtt elparentálta Székely György, Jakabffy
Ferenc
és Duka Géza báró elhunyt munkapárti képviselőket. Aztán jelentette, hogy ma lejárt a
Szmrecsányi György és Zboray Miklós kitiltása is, ma tehát már az összes ellenzéki
képviselők akadálytalanul megjelenhetnek a
Házban^ Bejelentette végül, hogy Janko-vich
Bélát, a Ház volt alelnökét 'közoktatásügyi
államtitkárrá nevezte ki a király.
Tisza István gróf ezután bejelentette a
Háznak, hogy Pékár Gyula az ülés vágón
sürgős interpellációt terjeszt elő a miniszterelnök ellen hangoztatott vadaik ügyében.
(Törvényjavaslat
és interpelláció.)
Teleszky János pénzügyminiszter törvényjavaslatot terjesztett elő az adótörvények végrehajtásának elhalasztása tárgyában.
Ezután elhatározták, hogy a
következő
ülés csütörtökön lesz, amikor alelnlötoöt választanak és megkezdik a tanítók fizetésének
rendezéséről szóló törvényjavaslat tárgyalását.

ne mlehet, a fejlődés örök igazsága miatt, a
Ezért nincs igazuk azoknak, akik egy — ez pedig a legjobb kritika, amit ember
mely soha nem egy, hapem mindig módo- kézlegyintéssel vagy undorodó dühvel szok- megérdemelhet. És még egyben utolérthetetsuk — mi miattunk. Miattunk, akiknek any- ták elintézni a klasszikus szinjátszást.
len Beregi Oszkár: a legszebb, a legnagyobb
*
nyiban van történetünk, amennyiben váltoés leghatékonyabb orgánuma van, aki szí*
*
zást kapunk. A mai: modern
színjátszás
nész él s eddig magyar színpadon játszott.
kezd például elavulttá válni, a legelső renMagyarországon a klasszikus szinjáték Óriási hanganyag, három skálának felel meg
dezők és szinpadirók folyton kisiklatlak a lemaradt. Csak a Nemzeti Színházban ápol- és csupa líra, 'kifejezése minden indulatnak,
„modern" szinház vágányaiból és Gordon ják, a vidéken eltakarják. A Nemzeti elő- nagy sziv és határtalan szenvedély, minden
Craig, ki ha nem is olyan ügyes üzletember adásairól pedig jóakaratú vagy gyűlöletes van benne; ami egy színésznek kell.
*
és reklámhős, mint Reinhardt, de elméleti- vállveregetéssel imák, a legtöbben. Talán ez
*
•
leg mégis a legelső rendező, — azt tartja, okozza, hogy az utóbbi években — például
hogy a színpadi művészet igazi anyagának Beregiről — nem olvastam alapos kritikát,
Romeot játszotta ma este Beregi, a szea pantomimiát tartja és ebből kiindulva, kép- pláne tanulmányt nem. Nagy hiba. Mert mi- gedi színházban. Shakespeare! szenvedély s
zeli el a szinház
renaissance-át.
csoda kincsünk lenne egy olyan könyv, a líra jellemzi. A mü is a legszenvedélyesebb,
És tényleg: szuggesztióval
kell vissza- mely például Jászai Mari fénykorának ala- a legliraibb, amit a világirodalom ezideig
adni a színpadnak a természet
legbensőbb kításait boncolná, igazán jellemezné, fölvo- produkált. Romeo és Júlia ugy hat, minit a
lényegét.
násról-jelenetre, illusztrációkat is adna, 'szó- mely műben ráeszmélt Shakespeare önmaA jó színpadi dekoráció elve tehát a val hűen elénk adná, ki volt a mi tragikánk, gára és mindenre, zsenije itt teljesedett be.
szuggesztió és nem a reálizmus! Másodszor: ki ha nem magyar, ugy e korszaknak legna- Beregi Rómeójáról pedig igazán nagy tanula színjátszás igazi renaissancea a szinpadi gyobb nevű szinésznője, legalább olyan is- mányt kellene irni már. Elemezni, ahogy
művészet minden ágának reformja: egyet- mertt Európa és Amerika előtt, mint Sarah az egyes fölvonásokat és jeleneteket visszalen rendszertől áthatva. Ez az és ez meg- Bernhard és Duse Eleonora. Ugyanígy Be- adja. Júliával való első találkozását, amint
követeli eleméül a klasszicizmust is. Mert a regi: könyvet költene irni arról, hogy meny- először csókolja a leányt és eljegyzi az élet
klasszikus színjáték perspektívája imi volt nyiben igazolja a klasszikus
szinjátszást... és halál számára, — az erteélyjelenet csodámindig? A szuggesztió. Szinte erre ment a
Mert a legideálisabb klasszikus és csak latos eksztázisát, — Tybálttal való összejáték: életre-halálra. És ma, amikor elültek igy szabad venni. A színpadot külön világ- ütközését, szelídséget és vadságát, amint föla viharok és újra tespedünk, látjuk, hogy a nak adja, ahova mink — kicsi és tragikus szabadul benne minden indulat, annyira,
szuggesztió mindig fontosabb a reálizmus- emberek — soha nem jutunk el, csak a ki- hogy meg is öli, — ahogy megérezteti, hogy
nál! És itt, — mellékgandolatul — megma- váltságosaink, akiket a histórián és művésze- mikor kezdődik a tragédia, — a nászéjszaka
rad az, hogy a reálizmus szintén eleme, örök ten át ismerünk. Fönséges, — ez a főeleme, misztériumai, — a halálra való elkészülés,
része az igazi színjátéknak.
mert a föruség az emberiség örök ideája. Csu- mikor az ég és föld: az élet-világ sírboltja
A viharokból tehát tanulságul és mien- pa erő, — a'ki áthatolt az élet és halál ka- a temetőig jut, annak egy sírboltjában összekiil jut, hogy a klasszikus játéknak ugyan- puin, hisz ezt is magunkévá kívánjuk. Csu- omlik . . . 'Beregi minden pillanatban, minannyi a létjogosultsága, mint a reálizmus- pa erő, — aki behatol az élet és halál ka- denképen tökéletes, más élet illúzióját adja
nak — de csak a helyén, mindkettőnek kü- vadhatatlan koronája. A játéka
plasztikus, nekünk, gazdagon, üde és naiv s a néző a
lön élete és területe van. Egy Antonius és — hisz a szobrászat célja is igaz és szép s maga ifjúságát is látja, lesüritve, a fantázia
Cleopatrát, nem játszhatok verizmussal és a szinjáték is mozgás: cselekvés. Muzsikális látcsövén' szinte. Beregi shakespearei!
az Éjjeli menedékhelyet nem adhatom klasz- változatokat is ad, — olyan mértékben, a
A közönség egész este ünnepelte Beregi
szikus stílusban. S a jövő drámáját aki meg- hogy a beszéd, a hang megengedi. Mindezt Oszkárt. A mai előadáson a szegedi szerepalkotja, az — hitem — egyesiteni fogja a harmóniával egyesíti a lénye, semmit sem lökre nem ismertünk rá, más szellem urala klasszicizmus lényegét a reálizmus tör- visz át azon a bizonyos határon, ahol a jóból kodott bennük is. Ha mmdig igy játszanányeivel, - mindkettő a mienk marad, mind- rossz, a nagyszerűből kicsinyes vál. Olyan nak, elismerés és köszönet illetné őket.
örökké !
klasszikus épen, mint egy Shakespeare-mü,
Szalay János.

1913. február 23.
Pékár Gyula előterjesztette azután interpellációját, melyben a r r a hivatkozott, hogy
az ország 'közvéleményét élénken foglalkoztatja a miniszterelnök pöre ügyéiben közzétett hirlapi nyilatkozatok, melyekre választ
kér a miniszterelnöktől.
(A miniszterelnök
beszéde.)
Lukács László miniszterelnök azzal kezdi a beszédét, hogy személyes ügyeiben nem
szívesen szokott nyilatkozni a parlamentben;
ezt most se tenné, ha a közvéleményt a tegképtelenebb és legalaptalanobb -híresztelésekkel félre nem vezették volna. Felhasználja
tehát az alkalmat arra, hogy meggyőzze a
Házat azoknak a vádaknak a teljes alaptalanságáról, melyeket az ellenzék vele szemben
támasztott.
A vádak ama részével szemben, melyek
magánbecsülete ellen irányultak, a biróság
elrendelte a bizonyítást, a vádlók azonban a
bizonyítás elől megszöktek. Ezek a vádak tehát tárgytalanokká váltak. Ami a politikai
yáidpkat illeti, ezek arra irányulnak, hogy. a
nemzeti munkapárt politikai és erkölcsi
presztízsét lehetőleg leszállitsák. Utálatos
hipokrizis, h a olyan emberek ütköznek meg
a pártkassza létezésén, akik a szaibadelvüpértnak egykor maguk is tagjai voltak és
a pártkasszát egykor igénybe vették, most fariezusok módjára szemüket az égnek meresztik és menydörögnek a pártkassza ellen.
A biróság nem tartotta magát kompetensnek arra, hogy hizonyitásba belemenjen.
Mprtjhárom ellenzéki ur magáéivá tette a vádakat. Erre nézve a szóló csak annyit mondhat, hogy se ő, se az alatta, levő tisztviselők
nem négy milliót, de négy krajcárt sem szállitották be az állampénztárból a pártkasszába soha. A kérdéses időben ő különben, is
pénzügyminiszter volt és igy a pártkassza állásáról informálva sem lehetett.
Elvárja Héderváry gróftól, az akkori
miniszterelnök tők hogy teljes mértékben elvállalja a pártkasszát- illetőleg a felelősséget. ö a maga részéről tagadja, hogy oly
pénzt, melynek rendéltetése az lett volna,
hogy az állajmkasszáha kerüljön, valaha a
pártkasszába utalt volna. Fölhívja a pénzügyminisztérium és a joigügyek igazgatóságának ama tisztviselőit, akik a szóbanforigó
szerződés tárgyalásában részt vettek, hogy
tegyenek bizonyságot a mellett, hogy a pártkassza részére egyetlenegy fillér sem volt kikötive. Ha a biróság megengedte volna a bizonyítást, ezt- a hivatkozott, tisztviselők eskü
alatt vallották volna.
(A sószerzödés.)
Lukács ismertette azután a szerződés lényegét. A sószerzödés — úgymond — 1910.
év végén lejárandó volt. Gondoskodni kellett arról, hogy bázikezelésbe vesszük a sóbányákat, vagy meghosszabbítjuk a szerződést. Amikor mi 1910-ben az ügyeket átvettük, a sószerzödés ügye a legnagyobb bizony talamságban volt. Ama veszélynek voltunk kitéve, hogy a doloig rendezetlensége következtében a közönség só nélkül marad, mival a koalíciós kormány a dolog rendezését
az utolsó pillanatra hagyta. Jóformán kivoltunk szolgáltatva a banknak,
amelyet
úgyszólván kérnünk kellett, hogy hosszabbítsa meg a szerződést. Ezt azért említem
fel, hogy méltóztassék látni, hogy a 'bank az
állammal szemben a legkedvezőbb helyzetben
volt. Csak várnia kellett, hogy ölébe hulljon
a szerződés .mert hiszen tudta, hoigy kényszerhelyzetben volt. Feltehető-e imost, hogy
•egy nyerészkedésre alakult bank, amikor
tudja, hogy szerződését feltétlenül meghoszszabbitják, milliókat adjon a pártkasszába.
Nagy dicsőségére legyen mondva azoknak az
uraknak, akik a bankkal tárgyaltak, hogy si-
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került nekik az eddiginél kedvezőbb szerződést csinálni és ezáltal mintegy három iés félmillió koronával gyarapították a kincstár
vagyonát. És ,mi volt a mi helyzetiünk, amikor kormányra kerültünk? Minden oldalon
ellenséggel állottunk szemben. Képzelhető-e,
hogy egy nyerészkedésre alakult részvénytársaság számit arra az .eshetőségre, hogy a
kormány tud magának többséget csinálni, a
pénzügyminiszter a szerződést keresztül tudja vinni -a minisztertanácsban és a Házban.
Feltehető-e, hogy egy nyerészkedésre alakult
bank ilyen reménybeli eredményre milliókat
előlegezzen. A vádnak semmiféle bizonyítéka
nincs arra, hogy a só szerződésből kifolyólag
müliók folytak be a pártkasszába. Csak nyilatkozatok vannak, emelyeket a titok pecsétje alatt egyik ember átadott a másiknak.
Ezek semmiesetre se igazolhatják a súlyos
vádat. Azt monldják a gróf urak, hogy nyugták vannak a pénzről. Én kétségbe vonoim,
hogy volnának ilyen nyugták. Azt h;. • 11, a
gróf nrak igen nagy zavarban volnának, ha
fel kellene mutatniuk a nyugtákat.
De ha volnának nyugták, ezt határozottan ál'litom, bogy olyan nyugta, amelyből az
tűnnék ki, hogy a sószerződéshől kifolyólag
akár egy garas fizettetett he a pártkasszába
— nincs. Ilyen nyugta nincs, nem létező dolgokat pedig bizonyítani nem lelhet. Azt mondják a gróf urak, hogy a pénzügyminiszteri
segédhivatal .igazgatója. 500.000
koronát
nyugtázott a banknak. Ez igaz. A Magyar
Bank egy más üzletből kifolyólag deponált a
pénzügyminisztériumban 500.000
koronát
Csakhogy az illető, aki látta a nyugtát, ha
utána járt volna a. dolognak, meggyőződhetett volna arról, hogy az 500.000 korona 1911ben visszafizett etet t a banknak. H a pedig visz
szafizettetett, nem folyt be és igy nem fordi'íhatiuk választási célokra. Ezeket akartam,
mint cbjektiv tényt szembeállitaini a vádakkal szemben. Mart. azt kérdem, micsoda, erkölcsi értéke lehet Désy vádjainak, ha egy
magánbeszélgetés .során, mint a biróság előtt,
nyilatkozott, hogy ismerte már .ezeket a .dolgokat, de nem beszélt róluk, mert nem akarta
zavarni a béketárgyalásokat. Amaddig remény volt, hogy az ellenzék vezérei bejutnak a kabinetbe, .nem szólt, Eddig tehát Lukács becsületes ember volt.

ciós kormány. (Élénk tap és zajos helyeslés.)
Kubinyi Géza: Piszokban születtek,
piszokban éltek, piszokban halnak meg.
Lukács László miniszterelnök: Tizennégy esztendei miniszterségem .alatt soha se
gyanusitöttak meg. (Éljenzés.) Ezek azok,
amiket a lappangó, hazug vádakra szükségesnek tartottam elmondani. Hiszem, hogy
nem jövök ú j r a abba a helyzetibe, hogy a vádakkal foglalkozzam. Kérem válaszom tudomásrvétielét. (Taps és éljenzés. A 'miniszterelnököt számosan üdvözlik.)
Pékár Gyula: A választ magnyugvással
tudomásul veszi.
Elnök: Kérdi a Házat, tudomásul veszi-e
a miniszterelnök válaszát? (Felkiáltások:
Igen!)
A Ház egyhangúlag tudomásul veszi a
választ. A jegyzőkönyv hitelesatese után az
ülés véget ért.

Zichy János gróf lemondása.
— A kultuszminiszter a király előtt. —

(Igenis: van
pártkassza!)
Én nem vagyok bipokrita lés nem akarom
elhitetni azt, hogy nincs pártkassza. Azt
sem akarom elhitetni, bogy bizonyos pénzek
nem folynak be oda; igenis, folynak be oda
pénzek, melyek bizonyos
ellenszolgáltatást
feltételeznek. El tudok képzelni olyan ellenszolgáltatást, mely az államnak semmi károsodás,áva.l nem jár. Hogy 1910-ben milyen
pénzek folytak he a pártkasszába, azt nem
tudom, mert, nem kezeltem, a pártkassza dolgaiba betekintésem nem volt, nem tartozott
rá.m. Meg vagyok győződve azonban arról,
hogy voltak olyan szolgáltatások a pártkaszsz.a .részére, melyek! politikai meggyőződéshői
tétettek, hogy a régi rendszer megbukjék. Ki
bírhat rá egy intézetet vagy egy magánost,
hogy ellenszolgáltatás nélkül áldozatot hozzon? Az az indok bírhatta őket. csupán, mely
lehetővé tette, hogy a munkapárti kormány,
mely párt nélkül állott, óriási pártot teremtett, hogy az emberek százezrei tohilt.aVzászlója állá, csak azért, hogy a koalíciós rezsim
véget érjen. Az a remény vitte az embereket,
az a közérzés és közmeggyőződés, hogy szükséges azt a rendszert megbuktatni, mert Magyarországon soha se volt kormány,
mely
nagy országos érdekeket könnyelműbben kezelte volna, közpénzek körül nagyobb lelkiismeretlenséget tanúsított volna, az ártatlan
emberek üldözésében, az embervadászatban
nagyobb rekordot ért volna el, mint a koalí= ff

(Saját tudósítónktól.)
A Neue Freie
Presse jelenti mai estilapjában: Kitűnően
informált körökből értesülünk, hogy Zichy
János gróf a mai audiencián
benyújtotta
lemondását és a király elfogadta azt. A lemondási kérvény a kormánynak a választási kassza dolgában tanúsított m a g a t a r tásával van összefüggésben.
Bécsből jelentik: Zichy János gróf
kultuszminiszter ma délelőtt tiz órakor
őfelségénél kihallgatáson jelent meg és benyújtotta állásáról való lemondását,
őfelsége: azonnal elfogadta a demissziót. Zichy lemondásának oka a
Lukács—Désy
pör politikai fejleményeiben
keresendő.
Mint jó forrásból értesülünk, Zichy
János gróf és uj államtitkára,
Jankovich
Béla között a katolikus autonómia
kérdésében súlyos nézeteltérések merültek föl.
Jankovichnak nem tetszik Zichy tervezete,
liberális módosításokat akar és különösen
a protestánsok
részére kiván megfelelő
törvényes kedvezményeket. Az államtitkár jogosnak t a r t j a a protestánsok
ama
követelését, hogy a katolikus autonómiával
együtt biztosítsák nekik az 1848-.XX. törvénycikkben körülirt jogokat. Zichy János
más véleményen
volt s állitólag ez a körülmény is hozzájárult lemondásához.
Régóta nem titok, hogy Zichy János
gróf ott a k a r j a hagyni az állását. S ha eddig is nem tette, csak azért történt, hogy
maradásával a munkapárti kabinet egységét demonstrálja. Nem is politikai okokból
távozott volna. A munkakör, a minisztérium levegője, a brans nem felelt meg
egyébként igen munkás egyéniségének. Ha
azonban a választójogi javaslat letárgyalásával a politikai helyzet tisztul, Zichy
János gróf távozik. Az utóda
Jankovich,
akit már előre kineveztek államtitkárnak.
Mihelyt miniszter lesz, a helyét politikai
államtitkár g y a n á n t Molnár Viktor, a tárcának ez idő szerint nyugalmazott államtitkárja foglalja el. Ezzel a két kinevezéssel kapcsolatos a kultuszminisztérium harmadik szenzációja: Náray-Szabó
Sándor
saját elhatározásából
nyugalomba
vonul.
Részint pihenni akar, részint személyes

— legszebb és legmodernebb kivitelben
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okok késztetik erre a lépésre. A másik államtitkár személyében még nem történt
megállapodás. Végül még egy érdekes
változás: nyugalomba vonul
Kadosa-Lippich Elek, a művészeti ügyek vezetője is.
Helyére Majovszky Pál dr. miniszteri osz
tálytanácsos kerül.
A Budapesti Tudósító,
a kormány
kőnyomatosa a kultuszminiszter lemondásáról elterjedt hírekről nem közöl cáfoía
tot. Tehát minden valószínűség szerint
megtörtént a lemondás.

színház,

művészet

Szinházi műsor:
KEDD: A cárnő, szinmü. Beregi Oszkár
vendégfölléptével.
SZERDA: Monna Vanna, szinmü. Beregi Oszkár vendégfölléptével.
CSÜTÖRTÖK: A faun, vigjáték.
PÉNTEK: Barlanglakók,
életkép. Bemutató. Pajkos diákok, operett.
SZOMBAT: Barlanglakók, életkép. Pajkos diákok, operett.
VASÁRNAP délután: Tavasz, operett.
VASÁRNAP este: Barlanglakók. — Pajkos diákok.

* A szegedi baritonista Temesvárott.
Ladiszlai József, a szegedi színház szép hangú baritonistája vasárnap a temesvári színházban Rippet énekelte. Ladiszlai jelentős
— Megválasztották a tisztikart.
sikert aratott.
— Az évi jelentés. —
* Hangverseny. Armentano Antonio és
Annentano Feri, a híres olasz operaénekesek
(Saját tudósitónktól.) Vasárnap délután
március 9-ón háromnegyed kilenckor a Ti- négy órakor tartotta a Szegedi Kereskedők
sza-szálló nagytermében nagyszabású hang- Egyesülete évi rendes közgyűlését, amelynek
versenyt rendeznek. A szegedi közönség
nagy érdeklődéssel várja a hangversenyt, legfontosabb tárgyai az évi jelentés bemutaannál is inkább, mivel Armentano Antonio tása és a, tisztikar 'megválasztása volt. Lövész
kitűnő baritonjában már volt. alkalma né- Antal elnök megnyitó beszéde után Kormáhány év előtt gyönyörködnie. Armentano Fe- nyos Benő dr., az egyesület ügyésze bemuri is meg fog felelni a hozzáfűzött várako- tatta a ipénztárkészletről, a zárószámadíásról
zásnak, mert az olasz lapok 'mindig hagy
elismeréssel irnak róla, mint elsőrangú teno- és a vagyonmérlegről szóló jelentést, ameristáról. Jegyeket a Tisza-szálló irodájában lyet a közgyűlés jóváhagyólag tudomásul
ós a Békei-irodáíban holnaptól kaphatók.
vett. Ugyancsak Kormányos Benő da*. mutatta be az egyesület évi jelentését is, amely igy
Legjobb szinházi cukorkák Linden
szóli
feíd Bertalan Első szegedi cukorkagyárá-

Közgyűlés a Szegedi
Kereskedők Egyesületében.

* Bernóth Margit a Cigánybáróban.
Vasárnap délután a Cigánybáró Szaffijában
Nagy Aranka betegsége következtében Bernóth Margit, a szegedi színtársulat volt kedveit tagja vendégszerepelt. A beugrás kitűnően sikerült, a közönség hálás tetszéssel jutalmazta a Barnáth Margit szereplését.

Igen tisztelt Közgyűlés!
Egyesületünk u j alapszabályait 1912.
március 4-én látta el jóvá,liagyó záradékkal
a kereskedelemügyi miniszter ur őuagymeltósága és ezzel végleg elhelyeztetett az utolsó alapkő albban a fun,damentumbair, melyre
P l újjáalakított egyesületünk munkásságát es
hivatásának célirányos betöltését építeni
akarjuk.
Ez évi munkásságunk: akár az anyagát,
akár az eredményét tekintjük, természetesen
nem szorítkozhatott másra, .minthogy megteremtse annak a nagygyáfejlődésmek kereteit
és irányait, amelyekkel egyesületünk arányait minden eddigi fölé szeretnők emelni.
Lehet, hogy nem sikerült- ínég teljesen kiépíteni ezeket a kereteket, de ez aligha rajtunk
múlott, mert erőink lehetnek csekélyek, de
ügybuagalmunk, munikakészségünk mindig
az egyesület szolgálatában állott. Nem beszélve olyan kisebb jelentőségű zavaró körülményekről, aminőket az egyesület . könnyű
szerrel távolithatott el munkássága útjából,
a kereskedők állandóan veszélyeztetett ékziszteuciáján keresztül egyesületünk belső
életére is természetszerűleg zavarólag hatott
a nyomasztó pénzkrizis, azonkívül a balkáni
háború, mely a külpolitikai bonyodál'mak
egyre komplikáltabbá válása folytán félelmeteslen közel hozta bozzánik a háború rémét.
Munkásságunk irányait az 'alapszabályok szabják meg és itt csak a helyes, vagy
helytelen realizálás lehet mérlegelés tárgya,
Gondosságunk elsősorbán mindig aria
irányúit, hogy tagjaink érdekeit ne csak
megóvjuk, ide 'boldogulásukat is mindenütt
elősegítsük, ahol harcba lehet vinni a testületi összetartozandósá'gban rejlő nagy erőt.
Az a sok visszaélés, .amely a hitéltudósitás
iránt való miniden bizalmat megingatott, arra késztetett bennünket, bogy foglalkozzunk
egy biteltűdósitó iroda fölállításának eszméjével. Azt hisszük, rövidesen megtaláljuk a
megvalósítás rndóját is ós ezzel 'megbecsülhetetlen szolgálatot teszünk Szeged egész kereskedelmi életének.
Behatóan foglalkozott a választmány és
egy kisebb bizottság a szikvizgyárnak részvénytársasági alapon való fölállításával, de
minthogy a pénzviszonyok nemcsak nem javulnak, hanem egyre rosszabbodtak is, egyelőre le kelltett monklani ennek az ideának
megvalósításáról. Különben is miniden egyes
esetben a legkomolyabb megfontolás tárgyává kell tenni azt, hogy föl veheti-e munkakörébe ilyen üzemek létesítését olyan egyesület, mint a mienk.
Uanner János tagtársunk indítványára
azzal a javaslattal léptünk a Kereskedelmi
és Iparkamara novemberi ülése elé, hqgy
kezdeményezzen a kamara országos akciót
annak érdekében, hogy a bélyegárusitás után
eddig élvezett egy százalék jutalékot hárem
százalékra emelje föl a pénzügyminiszter.
Kereskedőknek, aki tudja, liogy a bélyegben
kamatozatlanul hever a pénz és még a kockázatot is kell viselnie, fölösleges bővebben
fejteget,ná, hogy mit jelent ennek az akciónak sikere. Egyszerűen annak a jelentésére
szorítkozunk, hogy a kamara tiszteletteljes
j a,vasla tünkhöz hozzájárult.

ban, Kárász-utca 8. szám alatt kaphatók.
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Telefon 11-85.

Telefon 11-85.

Kedden, szerdán, csütörtökön

A Gaumont filmgyár világ
slágerei kerülnek bemutatásra

Donadelli Rosina.
Ez a dallamos olasz név egy fiatal magyar leányé, akiről nemsok idő múlva elragadtatással fognak beszélni, nálunk és külföldön. Vasárnap este tartotta zongora-estélyét
a Tisza-szálló dísztermében és Magyarországon ez a üianigverseny premiér volt a kisaszszony számára. Bizonyos, ihogy a mint Budapesten vagy Bécsben — ahol most lakik —
föllep, a sajtó és a közönség fölfedezik s a
megismeréstől kezdve világ-karriérfhez jut.
Mert imponáló, elsőrendű talentum.
Klasszikus müveket választott, — a legellentétesetbb szerzőktől és minden .darabnak
visszaadta a stílusát ós karakterét. Billentése xlallamos, melegséggel teljes. A fortékban
sem kemény, csengése az erős dinamika mel
lett is lágy marad. Felfogásában átérzi a mű
egységét, a szerző intencióinak bű tolmácsolój a. Temperamentuma tűzzel teljes, de hevülete nőiesen bensőséges. S ahogy selymes
fehérben, szőke fejével a sötét zongora előtt
ült, lényéből üde poézis áradt a terem várakozó hangulatába.
Kőnig Péter C-moll fugájával kezdte a
műsorát. Majd Beethoven,
Liszt,
Chopin,
Leschetetzky és Schulz-Eoler opusaira került
a sor.
Technikája bevégzett, erővel teljes. A
legnehezebb feladatot is elegáns könnyűséggel, biztos készséggel oldotta meg, — futamai
fortéban, pianoban egyaránt mint .gyöngysorok peregtek végig még a quart-fogásiokban
(Schulz—Eoler) is.
A közönség őszinte, meleg lelkesedéssel
kisérte játékát s minden egyes száma után
bosszau, szivből tapsolt, ugy, ahogy csak
egy kiváltságos szuggesztív hatása alatt tapsolhatott.

1913. február 23.
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Számos látogatást kér
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Hiidessen a
Délmagyai 01 szagban

1913. február 23.
Külön >mög "kell emlékeznünk Vigjli József inidittványáról, amelynek miniden részletében valló megvalósitása nagy mértékben
hozzájárulhat egyesületi életünk iföllenditéséhez. Az inldiitivánnyal iegy naigyobh (bizottság
huzamo&aJbb időn á t ós behatóan foglalkozott,
melyet 12 pontban Antal Károly bizottsági
elnök terjesztette a választmány ©tó. Ez a
javaslat most sokszorosítás alatt van és a választmány legközelebbi ülésén kezdi meg a
vele való érdemi f oglalkozást.
Alapszabályaink második paragrafusa
munkásságunk egyik például az öníhibájuikon
kivül elszegényedett kereskedők erkölcsi ós
anyagi támogatását tűzi ki. Ez irányú munkásságunk eddiig csak nagyon szük keretek
között mozoghatott. Egyrészt az -elmúlt év
neibéz viszonyai, másrészt az a -törekvés, -hogy
munkásságunkat, minél tökeletes;e)bben állítsuk az egyesület céljainak szolgálatába, a r r a
az elhatározásra birtalk bennünket, hogy egy
segélyalap megteremtése céljából nagyarányú akcióba -kezdjünk. 'Munkaprogramunknak -különösen -erre a pontjára Ibivj-uk f-el t.
tagtársaink figyelmét. Segély-alapunk gyarapítását kérvényben kértük a várostól -és támogatásért fordultunk a társadalom miniden
olyan számottevő tényezőjéhez, akivel jótékonysági -akciók során, vagy a .kereskedelmi
élettel ivaló vonatkozásban találkozni -szoktunk.
Kulturális programunk teljes -kifejtésére
csak a jövőben -nyílik alkalom. A restauráció ú t j á t itt, -is megtettük. Városszerte keltett
érdeklődést -H-Z -HZ estélyiünk, amelyet a Tiszaszálló nagytermében tartottunk meg. -Adorján Andor és Kéri Pál fővárosi újságírók
tartottak előadást ,a balkáni háborúról. Tervbe vettük még három előadásnak az egyesület helyiségében való megtartását és azokra
város, sőt országszerte ismert embereket kértünk föl: Domokos László dr.-t. Hollós József dr.-t és Lakos Somát.
(Március 24-én hazafias ünnepélyt rendeztünk, melyen> Várossy Gyula tartott magas
szárnyalású hatásos hazafias beszédet-, melyen -a megjelent nagyközönség hálás elismeréssel honorált. A hazafias szavalatok ós zeneszámok előadói szintén rászolgáltak az elismerésre és tapsviharra.

DÉLMAGYARORSZÁG I!
ügyós-z: Kormányos Benő dr.; jegyző Kocsis
Ferenc; pénztárnok Nyilassy Dezső; számvizsgálók: Kellner Ferenc, Damner János;
könyvtárn-okok: Neu Salamon, Kovács Henrik; ellenőrök: Kardos Rómeó, Magyar Andor; há-zníagy: Boda Bertalan. Választmányi
tagok lettek: Antal Károly, Balogh Károly,
B-erger Aldolf, Bitó Márk, Bltei-er Miksa,
Brun-ner Kálmán, Fürdők Károly, Hajnal
Dezső, Halmos János, Hadács A-nt-al, Kroó
Sándor, Leblanc János, Ligeti Lipót, Led-erer
Illés, Magyar István, ördög János, Radó -Soma-, Rosenberg Vilmos, Róth Adolf, R-osner
-Sándor, Si-nger Dávid, -Stern Ignác, Szo-kolovsz-ky Gyul-a, Tóth József, Varga József,
Viigh József, Vincze Lipót, Wélber (Miklós,
Weinberger Ferenc, Wiesner Benő.
A tisztikar és a választ-má-ny megal-ahit-ása után Bitó Má-rk választmányi tag indítványozta, hogy a közgyűlés külön elismerését fejez-ze ki Lövész Antal -elnöknek az
egyesület körül való buzgó működése iránt
és elismerését foglaltassa -jegyzőkönyvbe. Az
indítványt a közgyűlés lellkes éljenzéssel elfogadta.
Ligeti Lipót tag egy, a kereskedők érdekeit érintő ügyet tett szóvá. Indítványozta, hasson -olda a-z egyesület; hogy a sörnagyk-ereislkedők magánosoknak ne szolgáltassanak ki sört, hanem csak keres-kedőknlek és
korcs márosokriak. Az indítványt a -közgyűlés
-elfogadta és a vezetőség ebben -az ügyiben
már akcióba is lépett. Minthogy -megfelelő
eszközök állanak az egyesület rendelkezésére,
az akció sikere hamarosan meg is lesz.
A közgyűlés, amelyen igen sokan vettek
részt, ezután az elnök -és tisztikar lelkes éltetésével ért véget.

A Szegedi Lloyd-Társulat
választott bírósága,

(Saját tudósítónktól.) 'A Szegedi Lloyd
Társulatot ,a napokban szép kitüntetés érte. A
-kereskedelmi -miniszter az igazság-ügyminiszterrel egyetértőleg leiratot küldött a társulatinak, melyben megengedi, hogy a Szegedi
Lloyd Társulat kebelében az 1912. évi 54-ik
Az az internáttus, amelyet egyesületünk törvénycikk 25. §-ában körülirt hatáskörrel
biró külön biróság fölállittassék.
két esztendővel 'ezelőtt létesitett, P-anl Adolf
Nem szükséges kü'l-ön hangsúlyoznunk!
igazgató vezetése alatt virágzóan, minden
igényt kielégítően működik. Az internátus hogy az 'emiitett miniszteri rendeletnek mividéki kereskedők gyermekeinek kitűnő ott- lyen jelentőséget kell tulajdonítani, mert a
hona, két növendéknek részben teljesen in- -miniszterileg jóváhagyott tőzsdebirósági szagyors
gyenes, részben fólingyenes ellátást n y ú j t A bályzatok peres ügyekben szakszerű,
lehetővé.
választmány tagjai az "internátust állandóan lebonyolítást tesznek
Szeged és vidéke Kereskedőinek régi
látogatták ós ott kifogásolni valót sohasem
óhaj-a teljesedik most azáltal, -hogy a Lloyd
találtak]
Az egyesület gondoskodott arról, (hogy a Társulatnak módot nyújtanak arra, hogy a
.kereskedők érdekeinek kellő képviselete le- jelzett hatáskörrel dolgozó: külön bíróságot
gyen a -kamarában, hogy az újévi ajándéko- fölállíthassa.
A Szegedi Lloyd Társulat választmázás ósdi és a kereskedőkre terhes szokása teljesen kikiiszöhö 1 tessék a divatból. Havon- nyának kebeléből kiküldött bizottság a tőzs
ként legalább -egyszer tartottunk választmá- debiróság eljárási és ügyviteli szabályzatai
nyi ülést és december 15-én rendkívüli köz- inak kidolgozásánál serény munkásságot fejtett ki, élén- Weiner Miksa igazgatóval, aki
gyűlést.
Tisztelt Közgyűlés! Ez ,a beszámolónk. A fáradhatlan buzgósággal karolta föl a tőzstisztikar és a választmány mandátuma a mai debiróság fölállításának eszméjét és annak
nappal lejárt. Megbízatásunkat visszaadjuk megvalósitása érdekében' eredményes tevéa t, közgyűlés kezeibe. Tiszteltettel kérjük, kenységet fejtett ki. Most már a Lloyd Tár
hogy jelentésünket jóváhagyólag tudomásul sulat választmányára várakozik az a fölvenni, a feknentivényt megadni szívesked- adat, hogy a tőzsd-ebiróság szervezését rövid időn belül foganatosítsa és a legközelebb
jék.
egybehívandó
ülésben a tőzsd-ebiróság meg
Szeged, 1913. október hó.
alakításának módozatai alapos megvitatás
Lövész Antal
Pásztor József
tárgyát képezik majd.
elnök.
titkár.
Amidőn örömmel regisztráljuk, hogy
Szegedi
Lloyd Társulat, mely több mint négy
Az évi jelentést a tagok helyesléssel tuévtizedes
fönnállása alatt számos tanujelé
domásul vették, azután megadták -a fölmentszolgáltatta
a közgazdasági -érdekek iránt
vényt a tisztikarnak. Vékes Bertalan, keresvaló
helyes
érzékének, ténykedésével ujabkedelmi és iparkamarai jegyző, egyesületi
ban
is
jelentős
sikert ért el -és kétségtelennek
tag indítványára a közgyűlés egyhangú elistartjuk,
hogy
az
áru- és érték-csarnoknak mii
merését és bizalmát fej-ezte ki az -egész tiszköd-ése
befolyással
birt arra, miszerint
;
tikar iránt, majd tisztújító választás követtőzsdebiróság
életbe
léptetéséhez
a
minisz
kezett. Az elnököt kivéve, akinek a válásztása három évi időtartamra szól, a tisztikar téri szankciót megkapta.
Bizton reméljük, hogy a tőzsdebiróság
valamennyi tagját ujiból -megválasztották.
Az eredménye a választásnak a következő kereskedelmünknek egy fontos szerve lesz és
lett: Alelnökök: Böröcz Pál, St-einer Bernát; betölti azt a hivatást, -mely rá várakozik.
titkár: Pásztor József; igazgató: Paul Adolf;

Tárgyal a monarchia
Oroszországgal.
— Bulgária és Románia ügye. —
(Saját tudósítónktól.)
A balkáni háború ügyében a monarchia és Oroszország kérdése izgatja egész Európát. E r r e
vonatkozólag egy érdekes hir érkezik Londonból. A Daily Telegraph jelenti, hogy
az osztrák-magyar és orosz
nagykövet
közvetlenül
tárgyalnak egymással. A két
nagykövet szombaton találkozott először.
i
Bulgária és Románia afférjában semmi változás, legföljebb annyi, hogy mindét állam nagyobb hajlandóságot mutat a
békés megegyezésre és hajlandók a nagyhatalmakra bizni a vitás kérdések
elintézését.
Szófiából jelentik: Hakki pasa elfogadta a béketárgyalások alapjául a hatalmak január 17-iki jegyzékét és megkérdezte, mik a balkáni szövetségesek uj követelései. Bulgária a határ megvonását most
már közelebb akarja Konstantinápoly
hoz,
mint eddig; ezenfelül hadikárpótlást kér s
azt, hogy a porta legkésőbben 15 nappal
a tárgyalások megkezdése után leszereljen.
i
Konstantinápolyból
jelentik:
Sükri
pasa hir szerint kijelentette, hogy a legnagyobb erőfeszítéssel is aligha lehet a várost tovább, mint még egy hétig
tartani.
A nagyvezér erre fölszóltotta Sükri pasát,
kövessen el mindent, hogy az
ostromnak
még
legalább
három hétig
ellentállhas5011.

Konstantinápolyból semmi
jelentés
nem érkezik a gallipoli és bukrai harcok
részleteiről. Bizonyosnak látszik, hogy a
törökök rendkivül nagy veszteséget
szenvedtek.
i
A mai napon még a következő jelentések érkeztek:
Javul a nemzetközi helyzet.
Berlin, február 24. A hivatalos „Norddeutsch-e A'llgemeine Zeitung" jelentése szerint a balkáni feszültség alábbhagyott.
A
bolgár-román viszályt sikerült közelebb vinni a békés megoldásihoz, mert a felek a nagyhatalmakra akarják bizni -a közvetítést. Törökország hajlandónak mutatkozik elfogadni
a hatalmak ujabb közvetítését. A hatalmak
a háború -mielőbb való befejezését óhajtiák
és egységesen járnak el. Az albán -kérdésben Ausztria-Magyarország és Oroszország
közt bízvást várható a nézetkülönbség megoldása.
Bulgária feltételei.
Szófia, február 24. A hatalmak képviselői vasárnap egyenként -megjelenítek Gesov
külügyminiszternél, akinek azt a nyomatékos
-tanácsot adtá-k, hogy a bolgár-román vitás
ügy megoldását bocsássa a nagyhatalmak
döntése alá. Gesov azt válaszolta, hogy erről
a minisztertanácsnak jelentést fog tenni. A
drinápolyi idegenek ügyében a bolgár kormány közöl-te a nagyhatalmak képviselőivel,
hogy nem járulhat hozzá a semleges zóna
-kijelöléséhez. Az idegenek elhagyhatják Drinápolyi s ez a megoldás a bolgárok szerint
sokkal humánusabb. Az angol kormány megkérdezte Bulgáriától, mik azok a föltételek,
amelyek mellett hajlandó volna Törökországgal béketárgyalásokba
bocsátkozni.
Drinápoly ostroma.
Konstantinápoly,
február 24. A harcok
újrakezdése óta ezerötszáznál valamivel több
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az elesettek száma.
Konstantinápolyban
mindössze ötszáz sebesültet ápolnak. A többiek QaWipoMban 'és a Dardanellákban vannak ápolás alatt. A harctéren semmi elhatározó esemény nem történt. Szombaton folytatta az ellenzék Drinápoly bombázását. A
nagyvezér köszönetet mondott a drinápolyi
idegen 'kolóniának, amelyek lemondták a város elhagyásáról és megelégszenek a semleges zónába való átköltözéssel. Gallipoliból
tízezer 'katonát a Dardanellákba, nyolcezret
Madytosba szállítottak.

ran, hogy' egy-egy izgatási pörben, amely- j
JELENTÉS
ben a vádlottakat fölmentették, öt-hatszáz a Szegedi Katolikus Kör 1912-ik évi működékorona tanudijat utaltatott ki a biróság. Ily
séről.
csőddel végződött az izgatási kampány. Csak
Felolvasta az 1913. évi február hó 23-ikán
néhány vádlottat' ítéli: el a biróság, de azotartott
hatodik rendes közgyűlésen
Lippay
kat sem izgatás, hanem csak királysértés
vétségében. Ezeket három-hat hónapi fog- György dr. főtitkár.
házzal sújtotta a biróság. Ilyen vétségért
Tisztelt
Közgyűlés!
pedig rendes körülményék között csak nyolc
Krisztus Uraink, a mi isteni mesterünk
napot kaptak volna.
niaigy szőlőtőhöz hasonlítja az egyházat, a
melyben ő maga a gyökér és a törzs, a papok
BBaaBaBaaaaaaaBBaaaaaBaaaaBaaEaBaaasBaaaiaaBBE.aaaa
és a hívek összesége pediig az ágak, indák,
levelek. De (mindez utóbbi csiaik adldig élhet,
amiig a szőlőtőhöz tapad, vagyis mig abból
— A vasárnapi közgyűlés. —
szívja .magáiba a nedvet; mihelyt .azonban elVisszahódítják Monasztirt ?
válik attól, nyomban elfonnyad, elszárad,
(Saját tudósítónktól.) Vasárnap délelőtt nem marad benne többé élet. Ez az együvéKonstantinápoly,
február 24. Megerősítik, hogy Dsavid pasa tizenötezer főnyi tö- tartotta meg a szegedi katolikus-kör hatodik tartozás tehát ránk nézve Krisztus öröksége,
rök katonákból lés albánokból álló sereggel rendes (közgyűlését. Ennek a közgyűlésnek ez Krisztus óhaja, ez Krisztus utolsó könyörfontosságot tulajdonítottak, mert választá- gése a menyei Atyához, hogy az ő tanítvátényleg Monasztir ellen vonul.
sokról is volt szó, valamint, hogy a főtitkár nyai ós hívei közt egység legyen. Különösen
Békülni akar a tőrök.
beterjesztette jelentését, mely a kör pro- ma van erre égető szükség, almikor a viliágon
Konstantinápoly, február 24. A tegnapi gramjával is foglalkozik.
mindenütt elégedetlenség, békétlenség uralminisztertanács a nagyvezér jelentése alapAz ülés délelőtt tizenegy órakor kezdő- kodik, amikor sem a tludómálny, sem a művéján elhatározta, hogy a török seregnek szi- dött. Jászai Géza c. püspök elnökölt. Meg- szet nemi t u d j a a zaklatott embereket boldogorúan védelmi állásban kell maradnia. Egy- nyitójában kiemelte azt a bizonyos közönyt, gi tani és amikor a lélek miniden időknél jobamely utóbbi időben észlelhető. Annak leküz- ban érezl, hogy Krisztus nélkül nem boldoben utasították Hakki pasát, (hogy intézze désére, agilitásra, ujabb munkára és az aka- gulhat az emberiség, mert egyediül ő hoz vihatározott formában a nagyköveti reumához dályok legyőzésére serkenti a tagokat.
lágosságot iaz elmékbe, egyedül ő áraszt meazt a kérdést, milyen pénzügyi előnyöket
Ezután következett a titkári jelentés. legséget a sziveikbe. Korunk irányzata,, tiársoclalmurJk légköre ugyan ta. vallásos szívre
hajlandók a hatalmak a portának biztosítani, Beterjesztette Lippay György dr. főtitkár.
nézve
ma igen hideg ós fagyasztó, de épen
ha a békét Drinápoly átengedésével azonnal
A titkári jelentés után Szele Róbert dr. azért kell isteni örökségünk birtokában egymegköti.
főigazgató a kör köszönetét fejezi ki a főtit- háznak (és nekünk hivéknek most különösebiiKaBMEonaiiaMiiasHHaaEssaa.aasiaaaajaEs.aacgaaisBaa
kárnak tartalmilag és alakilag is szép jelen- ben is összefognunk, hogy egyrészt hivő létéséért s ennék kapcsán indítványozza, küld- kikkél csüngjünk a szent tanításokon, hü fiai.
jön a kör üdvözlő sürgönyöket
Csernoch legyünk egyházunknak, de másrészt .mutasJános
dr.
és
Vaszary
Kolos
heroegprimásoksunk tettrekészséget, erőt, elszántságot akkor
— A drága izgatási pörök, —
nak. Indítványát a kör magáévá tette, meg- is, mikor katolikus voltunkat 'dokumentál(Saját tudósítónktól.)
A szegedi tör- toldva az elnökség abbeli javaslatával, hogy nunk kell künn a társadalomban is. Nem
vényszék javarészben már letárgyalta az bevett szokás szerint a kör fővédőjét, Glatt- elég alakítanunk katolikus köröket, nem elég
úgynevezett izgatási pöröket. A magyar- felder Gyula dr. püspököt is üdvözöljék sür- csal: lelkesednünk a katolikus ügyek iránt,
osztrák—szerb konfliktus kitörése után tud- gönyileg.
tennünk is, dolgozmmk is kell a katolicizvalevőleg halomszámra keletkeztek az izgaA zárószámadásokat, vagy on-mérleget mus elveinek diadaláért, bele kell plántáltási pörök. Ha a falu korcsmájában valaki és a jövő évi költségvetést egyhangúlag fo- nunk véreinkbe azt a nélkülözhetetlen fcatofláiddogálás közben dicsérő jelzőkkel illette a. gadták el.
: kus öntudatot, hogy legyen büszke katolikus
szerb csapatok győzelmiét és ha fölhevül'ésé-.
Ezután a választások
következtek. A voltára a katolikus s vallja meg azt mind en ben Péter király egészségére ürítette a po- szavazatszedő bizottság Szele Róbert dr. el-, I k.i előtt oly bátran, mint tet.te azt a római
harát, a következő félórában már megjelen- nöklete alatt működött a következő ered- í polgár büszkeséggel római voltára e sokat
tek a csendőrök, akik letartóztatták a kedé- ménnyel: Alelnök lett: Dobay Gyula dr. j jelentő mondással: „Cívis Komamus sara." E
lyes szerb atyafit: Bámulatos gyorsan és ügyvéd egyhangúlag, háznagy: Tóth Imre bátorság s munkára való készség nélkül a
speciális módszerrel rásütötték valakire az dr. ügyvéd szintén egyhangúlag.
lelkesedés csak külső, csak fellobbanó szalizgatás vádját. Egy tizeinnégy éves szerb
maláng, e nélkül miniden üdvös határozat
A választmány egyharmada uj válasz- csalk papiroson marad s megfelelő munkatárfiút megvertek a játszótársai, amire az elpáholt fiu dühében azt /felelte, bogy „Meg- tás alá kerülvén, a következőket választotta sak, elegendő segítség nélkül miniden terv
álljatok csak, majd jön Péter király és az meg tagokul a közgyűlés: Gyuritza Sándor gyászosad dugába dől. A katolikus körnek
megtanít benneteket." Ez az ártatlan gyere- dr., Horváth Lajos, Kerner Lajos, Kókay Bé- nem szabad csak tengődni, hanem annak igakes kiszólás fülébe jutott a csendőrségnek, la, Nagy Aladár dr., Pictor Egon dr., Pre- zán élnie, sőt virágzania is kell s e oéllból
amely nyomban kitalálta, hogy ez izgatás és logg József, Raskó István dr„ Regdon Ká- a nispi élettel állandó kapcsolatot kell fenletartóztatta a kis fiút. Családos, vagyonos roly dr., Szabó Imre, Szabó Sándor, Sze- tártamda; meg kell ott vitatni minden társaemberek minden bizonyiték hijján mint izga- less József dr., Várossy Gyula, Zehntbauer dalmi kérdést, minden fontos problémát ós
tók a csendőrség kezére kerültek és hóna- János és Öráögh Lajos dr. A választás ered- az élet minden alakulásában éreztetnie kell
ményének kihirdetése után az újonnan meg- annak létezését: egyszóval a katolikus körpokig sínylődtek vizsgálati fogságban.
A törvényszéki tárgyalásokon kiderült, választott alelnök: Dobay Gyula dr. köszön- nek elsőrendű társadalmi tényezőnek kel'l
hogy nincs izgatás a Délvidéken, csak indo- te meg a tagoknak egyhangúlag megnyilat- lennie, a.m'elylyel mindenkinek, ki a fórumon
kolatlan hajsza. A nemzetiségi lázadások ré- kozott bizalmát. Beszédében kifejtette, hogy mozog, számolnia kell.
mével fölizgatták a z ország közvéleményét az alapszabályok szellemében fog dolgozni
Nem áltatom magamat — t, közgyűlés —
és nyugtalanságot okoztak a magyarországi a katolikus önérzet megteremtésére és a ka- annak az elhitetésével, hogy körünk muTt évi
szerbek körében. Ittas emberek súlytalan tolikus érdekeknek a társadalomban való élete olyan volt, mint amilyennek kellett volmegjegyzéseit minősítették izgatásnak. Igen érvényesítésére. Hangsúlyozta, hogy a ka- na lennie. 'Az előző évek - lelkes munkáját
sokan a legjelentéktelenebb besugásra sem tolikus kör célja is csaik az, ami Szeged vá- most némi álmosság, egy maigyar betegség:
kerülhették el a letartóztatást. Például az rosának és az egész országnak föladata, hogy a közöny váltotta fel. A kör élt ugyan elég
egyik szegedi korcsmában történt, bogy két t. i. a második ezredévben is annak a meg- élénk kaszinói életet, de nagyóbib mozgalmak
macedón pék'legény italozás közben lármá- valósítására kell törekednünk, amit a katöli- nem tarkították életét. Csaik hétköznapjaink
zott. A 'korcsmáros leánya hamar rendőrért cizmus eddig is maga elé tűzött. A kör spe- voltak, ünnepeink ritkán. Egy-egy felvetett
futott, akinék kétségbeesetten újságolta, ciális érdekeinek megfelelőleg pedig arra tett eszme kivitele, sokszor még ünnepség rendehogy a két legény „lázított" a magyarok el- Ígéretet, hogy mindenekelőtt az uj helyiség zése is annyi nehézségbe ütközött, hogy anlen. Hiába tiltakozott a két szerencsétlen ma- és a katolikus sajtó megteremtésén fog fára- nak .megvalósítását néha jobb időkre kellett
cedón, letartóztatták mindkettőjüket. A tör- dozni. E munkásságához a kör minden tagjá- halaszt apUok. iAz érdeklődós _ tehát _ valavényszéki tárgyaláson aztán kiderült, hogy a nak közreműködését kéri.
mennyire megcsappant, de teljesen ki még
két macedón nem is beszél magyarul és a
A tetszéssel fogadott beszéd után Jászai sem .aludt, mert mindig voltaik, akik é Veszkorcsmáros leánya nem tud macedónul. Te- Géza püspök felhívta a tagok figyelmét Mik- ta-tiiz élesztősén fáradozni .még igy sem volhát egyáltalán nem is tudhatta, hogy miről lóssy István tanárnak a szabadkőművesség- tak pestek. S ha okát keresem e tagadhatatlármáztak. Talián azért dühöngtek, hogy ről a kör helyiségében elmondandó beszé- lan változásnak, jórészhen megtalálom azt a
milyen rossz a bor, amit isznak. A biróság '
mai helyiségünk célszerűtlen voltában. Köri
természetesen fölmentette őket — miután dére, majd a Prohászka püspök által tartan- helyiségünk igen szűk, alacsony, előadások
dó
konferenciákra
és
ezzel
fél
II
órakor
az
már három hónapot szenvedtek vizsgálati
tartására,, összejövetelek rendezésére teljesen
fogságban.
\
;£•" ülést bezárta.
alkalmatlan, 200 embernél többet, még nagyÜlés után a tagok a kör helyiségében termünk sem fogadhat be ,s mivel' kévés emmég
sokáig ünnepelték az újonnan megvá- berrel megtelik, nem egyszer kellett már a
Igy végződtek a hírhedt izgatási pörök,
amelyekben lámpással sem találtak izgatást. lasztott alelnököt és háznagyot.
múltban is ünnepélyeinkről számos vendégAz történt, hogy egy csomó ember ártatlaAz évi jelentésben harci riadó szólal nek eltávoznia. Aki pedig helyet kap, az a
nad szenvedett hónapokig az ügyészség fog- meg. Mai számunkban majd egész terjedel- meteg és zsúfoltság miatt .annyit szenved,
házában és a kincstár — megkönnyebbült mében közöljük és még foglalkozni fogunk hogy neim a legkellemesebb emlékekkel t'ávosok ezer koronával. Megtörtént igen gyak- vele.

Sok hühő semmiért.

A katolikus kör működése.

1913. február 25,
zi,k innen. Ezért van, hogy sikeres ünnepélyeket, táncmulatságokat e (háziban, amelynek
a padozata is rossz s amelyet főleg az alsó
részekben, az idő vastfoga nagyon is megviselt, már nem rendezhetünk. Itt a legsürgősebb teendő az u j otthon megteremtése a
kör megmentésére. És talián már tettünk volna is e tekintetben elhatározó intézkedéseket, ha a minidenkit és mindent lenyűgöző
gazdalsági depresszió bennünket is niem fojtogatna vasmarkával. De még igy is meg van
már az első Lépés a javulás felé, amennyiben
fő védőnk közbenjárására .Németh József felszentelt püspök u r ő méltósága, minit a Bonnaz-féle alap kezelője, 10.000 koronát juttatott e hagyatékból a kör állandó otthonának
megalapozására. Bírjuk ujabb támogatására
vonatkozólag a megyés püspök u r ő méltóságának igéretót .is; de nekünk tagoknak is
meg kell tennünk a magunkét a nemsokára
újonnan kibocsátandó részvények jegyzésével; sőt nemcsak magunknak kell anyagi
erőinkhez mérten aláirásnnikka'l egy-egy téglát adni ,az épülethez, hanem .agitálnunk is
kell mindenfelé, hogy mások adománya párosulva a magunk áldozatkészségével és fáradságos huzgóságával, segítsen felemelni azt a
palotát, amelyre ez liaszen irva: Katolikusok háza.
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ciális erőnket ennek a feszültségnek
enyhítésére fordítsuk. Ha ebbeli helyzetünk megjavuk ami hála jóakaróinknak, már tajllán
csak rövid idő kérdése, minden erőnkkel odahatuuk, hogy e nagyon szép keresztény célnak: a szegények támogatásának is eredményesebben szolgálhassunk.
IDŐJÁRÁS:
Az időnek
Tisztelt Közgyűlés! Béna ember, sánta
enyhébbre
fordulása
várharcos nem menti meg a hazát Mi is bénák
ható.
Sürgöny
prognózis:
voltunk ez évben, megbénít ott bennünket a
Enyhébb, száraz. Déli hőmindent lenyűgöző anyagi nehézség és helyiségünk állapota s ezek akadályoztak meg
mérséklet: 2.2 Celsius,
bennünket abban, hogy ennél eredményesebb
A VÁROSHÁZÁN:
dél
munkát végezhessünk. De h a meggyengülelőtt
10—l-ig
fogad
a
poltünk is egy kissé, amint Antaeus küzdelme
közben folyton p földre hajolt lte, hoigy u j gármester, a főkapitány pedig 11—l-ig.
A KÖZKÓRHÁZBAN:
A beteg látogaerőt merítsen magába, ugy nekünk maradiig
csak a Golgothán ifelfesziteit Krisztusunkra tási idő délután 1—3-ig tart.
kell tekintenünk s onnan u j erőt nyerünk. Ez
VÁROSI
SZÍNHÁZ:
Este 8 árakor
az istieni erő lakozzék állandóan mindnyájunk szivében, hogy m i itt ne csak megél- a „Cárnő", Beregi Oszkárral,
URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután hat órától
jünk, hanem erősek is legyünk s eszméinket
ki tuldjnk vinni az emberek 'közé jobban, kezdve „Boszuálló lángok". Szinmü két felmint, eddig, s apostolai legyünk azon igaz- vonásban. „A kulisszák mögöttDráma
3
ságoknak, amelyektől mi a sikereket s 'egy- felvonásban.
úttal soraink megizmosodását is várijuk. 885VASS-MOZ1.
délután
hat
órálól
en vagyunk ma e körnek tagjai, de leszünk
kezdve
„Tűz
a
színházban".
Dráma
4
felvotizszer.au,nyian is, h a nem állunk meg a kör
ablakán belül kifelé merengve és ha népi néz- násban. „Két nővér". Amerikai dráma 2 felEnnek hiánya a legfőbb oka annak, hogy zük tétlenül elleneink eredményes, ide rom- vonásban.
körünk kulturális, társadalmi és humanitá- boló munkáját. Elég volt már a merengésÁPOLLÓ-MOZOÓ: Délután hattól este
rius céljait ez évben nem elég sikerrel szol- ből, lássunk a társad alom-gyarapító munkáfél
11-ig
,iHü szerelem". Társadalmi dráma 2
gálhattuk.
hoz: ezt (hallom felém hangzani az Önök ajfelvonásban.
kairól.
Mielőtt azonban én az önök hívására
Kulturális tevékenységünk eredménye
egy esperanto előadás és egy finn L astély volt. megindulnék, meg kell még eliöbb egy kissé
Az eszményi hit,
Kiss János dr. prelátus ur, a. tudományegye- állanom, hogy önöknek bejelentsem, hogy
— Prohászka Ottokár előadása. —
tem rektora, előadásában különös tekintettel egyik vezérünk, világi alelnökünk szerepét
A Szegedi Katolikus Nővédő Egyesület
a katolikusok céljaira, helyiségünk szűk vol- leteszi, állásától megválik. Nem a munkától
ta miatt a Dugonics-társaságban beszélt az fél, hisz a határozott fellépés, a tettek embere Korona-utcai székházának tágas, pompás
esperanto nyelvről és előadására körünk tag- ő, de korlátokat lát maga előtt, amelyeket az termében ina esté fél hétkor nagyszámú halljait külön meghívóval ihivtluk .meg oda s azon ő finom lelkülete csak igy vél legyőzhetni. gatóság előtt az eszményi hitről előadást
tömegesen részt is vettünk. A finn-estélyt pe- Ismerjük tiszteletreméltó egyéniségét, tkid- tartott Prohászka Ottokár, Székesfehérvár
dig Ispánovics Sándor fővárosi t a n á r tar- juk, hogy megfontolás volt alapja lépésének, népszerű püspöke. Szónoki 'lendülettel, a hitotta, amelyen 95 vetített képben mutatta be .meg kell tehát előtte hajolnunk, de egyúttal vő öntudatos fanatizmusával beszélt az igazi,
az Ezertó országát és .népének kulturáját. Ez meg kell neki köszönnünk egyrészt eddigi belső hitről, a legszebb emberi ideálról!, a
alkalommal ,a kir. kat. tanítóképző énekkara sok fáradságát, melyet úgyis mint háznagy, melynek a lélek a forrása. Azon .kezdte,
finn dalokat énekelt, amelyeknek édes-bus úgyis mint később alelnök, a kör alapításá- hogy osak gondolatokkal'és eszmékkel nem
melódiái meghatóan fejezik ki ,a velünk ro- ban, majd vezetésében .kivett magának, de lehet világeliváltozást teremtem, ahoz a szelmásrészt azt :a jóindulatú támogatást is, a lemnek érzésbeni inspirációra, tettrekész
kon nép elnyomiott állapotát.
Idei közművelődési estélyeinket a választ- mettyel a kör ügyei iránt ezután i® viselte- energiára valló megmozdulása kell. Mindenről van gondolat, de amit Krisztus hozott —
mány határozatából kifolyólag már belépő- tik.
bár'vannak róla tanok, teológia, filozófia, —
Egyben
sajnálattal
értíesitem
Önöket
még
díj .mellett tártjuk, mert az a szándékunk,
maga
a szellem és élet, A kultúrának, az igazi
hogy az esetleg elérhető tiszta hasznot kato- arról is, hogy Szeless József dr., körünk házkultúrának
a magasabb, nagyobb, súlyolikus célokra, különösebben a szegédi foga- nagya egészségi állapota miatt .tisztisiégéről
sabb,
fontosabb
része ,nem a mathamatikíj,
szintén
lemondott.
Az
ő
disztingvált
,ízlését,
dalmi templom-alap javára fordítsuk.
nem a villanyosság és nem az aviatika, hanagy
munkaerejét
és
lelkes
agilitását
min(A lelki élet megtermékenyitésére jótékonem a z a belső lelkivilág, melynek az emnyan ható vallásos konferenciáink, M'ki gya- denkor maigyrabecsül'té körünk. Hála és kö- ber önmagában hódol. A kulturáltak igazi érszönet
tölt
el
bennünket,
eddigi
munkássákorlataink eddig még nem voltak ugyan, kitéke aranyérték, az az érték, mely nem
látásunk van azonban arra, hogy a most be- gáért és áldozatkészségeért s kérjük, legyen cseng és gurud a márványasztalon vagy a ruállott Böjti idők folyamán ilyenek tartására támogatója törekvéseinknek továbbra is.
letten, hanem magában az emberben van, a
katolikus közéletünk egyik előkelőségét sikemelyet az.ember érez á t i é s melynek önmarül megnyernünk. Résztvett azonlban körünk
gában hódol.
testületileg az október 2-án tartott eüöharisPolitika! hirek. Wekerle az „Esf-ben
„Az a fontos dolog, — nionldötta, — hagy
türus körmenetien, amelyet megelőzőleg püs- nyilatkozott, amelyre a Budapesti
Tudósítót emberek, világotoknak ti maigatokíhan hódolpök fővódőnfcnek az Oltáriszentségről szóló
fölhatalmazták a következők közlésére: We- jatok, hogy az erőket ti magatokban szabaemelkedett beszédét hallgattuk meg.
dítsátok fel. És valamint problémái vannak
A szellemi művelődésre alkalmat, n y ú j t kerle azzal vádolja Lukács László miniszter- az aviatikának, filozófiának és fizikának, mekönyvtárunk is, amelynek állománya ezideig elnököt, hogy „piszkolódó gyanúsításaiban lyekkel az. emberi szellem erősen tapogat, ép
716 mii, 971 kötetben, 4480 korona értékben.
ugy vannak nékünk is óriási problémáink,
A könyvtárt használták 90-en, használati for- őt is belekeverte". Ezzel szemben az a való- nagy céljaink. I t t is vannak /gravitációk, engalom 1050 kötet. Minit mindem évbetn, ugy az ság, hogy a miniszterelnök Wekerlét soha nek a világnak is kellenek központok, kelleidén is voltak tagjaink, akikik a könyvtárt semmivel nem gyianusitotta, sőt mindig el- nek orientiálódások és ezt szoligálja az aritajándékaikkal 'gyarapították; igy adományometika, ezt szolgálja a filozófia, fizika és minzott Jászai Géza c. püspök 17 mlüvet 18 kötet- ismerő hangon beszélt a működéséről. We- denekfelett ,a religió — a vallás. Ez kell neben, Révay József dr. 1 müvet 1 kötetben, kerlét tehát valószínűleg rosszindulatú besú- kem, az én szellemi világomat eíbben az
Aitli Lajos .1 müvet 1 kötetben1, Prelogg Jóirányiban alakítom ki. Mint az olajcsepp, fajzsef 1 müvet 1 kötetben, Torma Károly 6 mü- gok félrevezették. — Egyes lapok azt a hírt súlyánál fogva, ha akár az óceánt is öntevet 6 .kötetben.
közölték, hogy Szacellány György kilépett nek rá, föléje kerül, épngy a szellemi élet 'diSzűkebb otthonunkban, itthon állandó a munkapártból. Illetékes helyen a hírt meg- csősége is r-T mondjuk ki őszintén — ott van
az összes erők előtt, az Összes nagy kérdéösszeköttetést tartottunk fenn a NővéclőEgyesülettel, amely már vezetőink lángbuz- cáfolják. — Serényi Béla gróf földmivelés- sek előtt- p e nekem nemcsak értelmi gravigaImáival és támogatóink áldozatkészségével iigyi miniszter súlyos vakbéloperáción ment tációm van, de erkölcsi is. A mechanikával
kinőtt falaink közül, állandó otthont terem- keresztül, amely kitűnően sikerült. A a mi- nem lehet a világot megmagyarázni, az egésznagy - valóságot nem lehet megmagyarázni,
tett magárnak és 'gyarapítja sikereit a gyermek- és nővédelem humánus munkájában. niszter most két heti üdülésre Montreuxbe mert vannak itt tényék, dicsőséges tények,
Hűséges társunk a Katolikus Legény Egye- utazik. — Duka Géza báró halálával meg- melyeket lehet tagadni, de nem telhet eltagadni. Ezek a tények: erkölcs, felelősség, jósület is, amelynek munkánkba való bevonásával a jövőben még sok sikert remélünk el- üresedett az oravicai kerület mandátuma. A ság, erény, eszmény, kötelesság, törvény. Ki
érhetni. Humánus célokra körünk
ezidén munkapárt Baehr Rudolf dr. földbirtokost je- e tények megmagyárazását nem tartja szükcsak kisebb segélyeket utalványozhatott
ki, lölte. -— A nemiéti munkapárt szerdán este ségesnek, az lehet determinista; de akkor én
nem értettem meg .magam, akkor én önmamert a telek révén előállott anyagi lekötött^
gam tagadom la. Nem szaíbad e probléma alól
ség arra int bennünket, hogy minden finan- hét órakor ülést tart.
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kitérni, hanem azt mondoai, 'hogy megold lak
titok >s mint sötét felhőből rámszakaldó fényt
foglak fel s mondom ez -az én világosságom.
Ha a gyökér azt, mondja: nincs közöm a
napsugárhoz, hiszen én a földhöz tartozom,
nem monld igazat, mert jóllehet a földiben
van, de. voltaképen a ragyogó napfény fáiplálja, épugy az emberinek, jóllehet itt ,a földön él, jóllehet a fizika, a nehézség törvény
hatalma alatt áll, egy érthetetlen, de fenséges világhoz van köze, mely mint 'kétszerkettő nem magyarázható. Ez a lelki világa.
(Minden ember —-folytatta tovább — az
ő értelmes öntudataival centruma az egéoz
viágnak. Azért kell egy világszemlélet, a
melynek a központja én vagyok. És olyan
fajsúlya van az embernek, hogy kikerül a
mindenség perifériájára 1 saját faljsulyánál
fogva. Ez a sajátos fajsúly, a lélek, az ember
lelke. Ez a makrokizmusz és nem a mifcrokiizmusz. Leüthetik az embert á matematika
bunkójával, rá borithatják a filozófiai pokrócait, megtölthetik Nietsöhe fekete gondolataival, de a fajsúlyúnál fogva mégis ki fog emelkedni minidenféle erők zuzójáiból 'és megmo-.
sakodilk a hitben. Csak a hitben tisztulhat
meg attól a sok, szennytől; ami a világban
reá tapad. Csak ugy közeledik az istenséghez,
ha odaadja magát a hitnek. Ez az igazi, emberi idealizmus, szebb és (fenségesebb minit
Bergsonnak, a zseniális zsidónak az idealizmusa; a,kii legtöbbet használt a modern ideáloknak. ;A hittel kapcsolódunk bele a végtelenségbe, a hittel közelitjük meg az istenséget és lehet kifogást tenni az egyház, vagy
a papok eüen, de a religió, a vallás, az én
belső világom ellen, ahol jobbnak, nemesebbnek könyörületesebbnek, emberibbnek akarom tudni magamat— ez ellen nem lelhet."
A beszéd végén Prohászka Ottokárt lelkesen megtapsolták. A lelkigyakorlatul szolgáló konferálást a püspök holnap folytatja
a . Nővédő-Egyesület székházában, délután
fél iniégy órakor a hölgyeknek é s este fél hét
órakor a férfiaknak.
— A munkásbiztositó uj szervezete.
A mumkáshiztositó-pénztár igazgatósága abból az alkalomból!, hogy az eddigi titkárt
igazgatónak választották meg, különös ideával foglalkozik. Olyan terv fekszik ugyanis
a vezetőség előtt, mely a titkári állást meg
akarja szüntetni és az igy megtakarított pénzen az alacsonyabb fizetési osztályba sorozott tisztviselők helyzetén akar javitani. Fölötte helyeseljük, 'hogy a munkásbiztositó
vezetősége a pénztár szegényesen javadalmazott alkalmazottainak helyzetén javitani
akar, de nem értjük és elitéljük, amiért ezt
az intézmény rovására akarja tenni. Nagy
intézet a szegedi munkásbiztositó,
16,000
tagja van és azzal a szervezeti módositással,
amelyet a pénztár vezetősége tervez, elérnék azt, hogy nem lenne, aki az ügyeket vezetné, ha az igazgató szabadságon van, beteg, vagy behívták katonának. Hogy majd
az elnök áll ilyenkor az ügyek élére? Fölösleges annak a z indokolásába kezdeni, hogy
ez a kombináció mennyire lehetetlen. Javitani köll a pénztár tisztviselőinek helyzetén,
de nem ugy, hogy ezzel megbomoljék az eddigi státusz egészséges szervezete, tiszta
összhangja. A titkári állásra szükség van
és ha az igazgatóság meg akarná szüntetni,
lesz fórum, amely az ilyen sánta határozatot
kioperálja. És gondoskodik arról, hogy az
igazgatóság üléseit ne a nyilvánosság kizárásával tartsa.
. I
— Egy szegedi orvos kitüntetése. A
belügyminiszter Kardos Géza dr.-t, a szegődi
állami 'gyermekmenhely alorvosát megbízta
a szombathelyi
gyermekmenhely
igazgatófőorvosi teendőinek ideiglenes végzésével. A
kitűnő fiatal gyermekorvos érdemeinek az elismerése osztatlan örömet kelt, A miniszteri
megbizás csak ideiglenes és igy
remélhető,

hogy Kardos dr. a kiküldetés befejezése országúton álló paratszekérnek, melyen Pap
után hamarosan Sezegedén folytatja nagyra- Sámuel szikszói fuvaros igyekezett hazafelé
három falujabeli .asszonnyal. P a p Sámuel
beesült. orvosi működését.
nyomban meghalt, a három asszony könnyeh
— Müjicheni szenzáció a trónörökösröi. ben megsebesült, A szekér két lova I s nyomMünchenből jelentik: A müncheni lapok, köz- ban kimúlt. Az automobil utasainak semmi
tük azok is, amelyeik összékötettésben álla- bajuk sem történt. A szikszói csendőrség
nak az osztrák keresztényszocialistákkal, megindította a vizsgálatot.
szenzációs hirt közölnék Ferenc Ferdinánd
— Életfogytiglani fegyház. Két hónaptrónörökösről. A hir szerint a trónörökös a
pal
ezelőtt, december huszonegyedikén, borfeleségével már itöbb izben járt inkognitóban
zalmas
rahlógyilkcsság történt Szatmiár,néMünchenben, ahol hírneves professzorok
metiben.
Egy szerencsétlen inasgyereket, a
komizuliumot tartottak fölötte. A trónörökös
tizennégy
esztendős Fóris Antal mészárolták
ugyanis tüdőbajban szenved. A müncheni orvosok azt ajánlották a trónörökösnek, hogy le, hogy elrabolják tőle azt a másfélszáz kohosszabb ideig üdüljön a Riviérán. Ferenc ronát, mellet a gazdája bízott reá. AnnakFerdinánd egy hires prágai orvossal iis meg- idején magy feltűnést keltett a rémes eset.
vizsgáltatta magát, aki azt tanácsolta, hogy Inglik Józisef szatmári szabómester megfeizá trónörökös legalább nyolc hétig feküdjék ta a kis Fóris-fiut, hogy a műhelye részére
ágyban. Ferenc Ferdinánd elfogadta a prágai dolgozó külső munkásoknak hordja szét a
orvos tanácsát. A birre vonatkozólag Bécs- hetibórüket. Az egyik munkás, Nagy József,
már előző napon, pénteken megtudta, hogy a
ből még nem érkezett cáfolat.
béreket Fóris Antal fogja sziétlhöndani s jó
— Közgyűlés. A Szegedi Kisdedóvó és borravalót igért. neki, ha először neki hozza el
Jótékony Nőegyesület Leányosztálya most a pénzt, Igy is történt. Szombaton .este Fóris
tartotta III. évi tisztújító közgyűlését Polgár a műhelyből egyenesen Nagyhoz ment s átLászlóné védnöksége és Abafy Rózsa elnök- adta neki az őt megillető tizennyolc koronát.
lete alatt, A tisztáikar a régi maradt, csupán Nagy husz fillér borravalót adott a gyereka megüresedett alelnöki tisztségre lett Ker- nek s teával kinálta meg. Miközben a kis
tész Vilma megválasztva. Az osztály műkö- Fóris fra a teát szürcsölte, Nagy baltával nedését. Tóth László titkári jelentésében ösmer- kitámadt s széthasította a fejét. Az állatias
tette, amely szerint az elmúlt évben egy köz- gyilkos azután magához vette a fiu pénzét,
gyűlést, 2 választmányi gyűlés, 8 rendező-bi- majd baltával feldarabolta s egy ládába rejzottsági teljes, 3 nőegyesülettel legyüttesien tette a holttestet. A csendőrség két napi nyotartott, tehát összesen 14 'gyűlést tartott. Szé- mozás után kézrekeritette az elvetemedett
kely Marislka pénztárosnő részletes elszámo- embert, aki tagadott, de később azonban a
lást. tartott. A karácsonyi öltöztetés 257 ko- bizonyítékok súlya alatt beismerő vallomást
rona. A számadások
felülvizsgáltatván, tett. Ügyében ma volt a főtárgyalás a szatmárendben találtattak. Néhány kisebb jelentő- ri királyi törvényszéken. A tárgyalást Pa
ségű ügyrendváltoztatás után a közgyűlés polczay Gyula dr. táblabíró vezette, a vávéget ért.
dat Fabó Zoltán dr. királyi ügyész képviselte
s a védő Tamódi Endre dr. sztmári ügy— A zsidó hitközség közgyűlése. A
véd
volt. A vádirat, a büntetőtiölrvénykö'nyy
zsidó hitközség kedden délután öt óraikor
278. szakaszába ütköző gyilkosság és a 344.
képviseleti közgyűlést tart,
szakaszba ütköző rablás bűntettével vádolta
— Kinevezés. A kereskedelemügyi minisz- Nagy Józsefet, A tárgyalás iránt Szatmáron
ter Beiáhárdt Vilmos kir. iparifelügyelőt a rendkivül nagy érdeklődés nyilvánult meg.
szegedi faiipari szakiskola felügyelő bizottsá- A belépőjegyeket napokkal ezelőtt .elkapkodgának tagjává nevezte ki.
ták s ma már korán r eggel valósággal meg— Az u j táblaelnök esküje. Vén András, ostromolták az érdeklődők a törvényszék
tárgyalótermét. A vádlott általános kihallgaa szegedi Ítélőtábla uj elnöke csütörtökön tása. után az elnök részletes elmondatta vedélelőtt teszi le az esküt a tábla disztermé- le a gyilkosság elkövetésének módját, majd
ben. Az eskütétel után a hivatalos üdvözlé- néhány tanúkihallgatás következett. Az esküdtek igazmondása alapján a törvényszék
sek következnek.
életfogytig
való fegyházra ítélte Nagy Jó— Táncmulatság. A szegedi kisdedóvó
zsefet.
és jótékony nőegyesület láinyosztálya szómhaton este kilenc órakor az Otthon termében
— Nyilvános vasárnapi előadás. Az
táncmulatságot rendez. A .mulatság előtt ka- állami felsőkereskedelmi iskola tágas vegybaré lesz. Prológust szaval Brauswetter Bo- tani termében tqgnap tartotta meg a nyilváriska, Abafy
Rózsa és Gerencsér Rózsa nos vasárnapi előadásokat rendező bizottság
Grieg négykezesét zongorázzák,
Benedek •az idei tizenötödik előadását, ezúttal is nagy
Erzsi Szántóné L. Mariska kíséretében zon- ós figyelmes közönség előtt, Az első óra alatt
gorázik, Kamochay Ida és Tóth László pár- Illy József állami felsőkereskedelimi iskolai
jelenetet aldnak elő, Papp Klema pedig Úr- tanár ,;a Magyar nemzeti irodalomról", a mában zenekarának kíséretével magyar dalokat sodik óra alatt Szakáll Zsigmond dr. szintén
ád elő zongorán.
állami (felsőkereskedelmi iskolai tanár „a Né— Két autókatasztrófa. Pozsonyból je- metek császárjáról" tartottak szép és haszlentik: A bécsi országúton, ötszáz lépésnyire nos tudnivalókban bőséges előadásokat, meá magyar határtól, tegnap délben súlyos au- lyekórt a hálás hallgatóság részéiről sok taps
tomobilkatasztrófa történt. Gelb Alajos bécsi ós éljenzésben volt részük.
nagykereskedő, a felesége és három ur auto— Slágerek műsora a Korzó-moziban.
mobilkirándulást rendeztek TrencsénteplitzDacára,
ihogy csak kicsi eziidő szerint a Korre, alhol eigy temetésein akartak részt venni.
zó-mozi
nézőtere, azért elsőrangú szórakozó
Útközben egy parasztszekérrel találkozott az
automobil s mikor ennek ki akart térni, ne- helye a szegedi közönségnek; kényelmes szinkiszaladt az országút karfájának. Az auto- házi székek, egészen, újonnan felszerelt sízelmobil összetörött, a benneülők kiestek belőle s eszméletlenül terültek az országút lejtő- .lőztetők, műsora pedig még a legkényején. A soffőrnek semmi baja sem történt, mi- sebb igényeket is kielégíti, naponta bárom
kor azonban látta, hagy vigyázatlansága mi- sláger van műsoron: akárcsak a fővárosi leglyen hajt okozott, egy közeli erdőbe futott s előkelőbb mozi színházak műsorán. Kedden,
elkeseredésében felakasztotta
magát.
Egy szerdán és csütörtökön olyan látványosságBécs felől jövő .másik automobil találta meg
a. szerencsétlenül járt utasokat s a halott ban lesz része a közönségnek, amilyet Szegesoffőrt. Értesítették a pozsonyi mentőket, a den mozgó-szinlház még nem produkált, A pákik Gelbet bevitték az irgalmasok kórházába. risi Gaumont gyár legnagyobb világ slágere
A többi utas még a helyszínén visszanyerte a Hontalanok 3 felvonás, Humor 2 felvonás,
eszméletét. Gelb esak éjfélkor ébredt fel ájulásából. A soffőr holttestét átadták Wolfsthal Uj élet szintén 2 felivonás, A három nagy sláosztrák község hatóságának. — Szikszóról geren kivül eigy remekül színezett természeti
jelentik a másik szerencsét lenségek Az ujfa- felvétel Ós egy kedves humoreszk kerül belusi határban tegnap este Szekalics Milán mutatóra. Az előadás teljes 2 óráig tart. Tekassai ezredes automobilja nekiment egy az lefon 11—85.
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NYILT-TER*)

TORVENYKEZÉS.

Jelzálogkölcsönt

Az algyői halálbál.

(Saját tudósítónktól.) Emlékezetes még
az
a
véres bál, amelyet az allgyóí legények
földbirtokra, továbbá köztisztrendeztek 1911. augusztus huszonhetedikén.
viselőknek és katonatiszteknek
Mintegy háromszáz legény és leány gyűlt
előnyös törlesztéses kölcsönt és
össze Salamon István korcsma udvarában, a
részvényekre, sorsjegyekre előkik csöndesen mulatoztak, aimig aztán néhány virtusos legénynek a fejébe nem szállt
nyös kölcsönt nyújt
o-o
az ital. Az összeszólaillkozásbóil verekedés
Szegedi Altalános Bank fejlődött, amelyet két csendőr akart megakaIyozni. A legények erre mind összefogtak és
nekitámadtak
a csendőröknek. Székkel, söR u d o l f - t é r * 5. s z á m .
rösüveggel dobálták a csendőröket, akik erre
a tömegbe lőttek. Virág Mihály huszonhét
minden állami tisztviselőnek fontos! éves gazdálkodó nyomban meghatói Annus
György tizénnyolc éves legény néhány napig
tartó szenvedés után megható a szegedi közAz
kórházban, Bokor Mihály tizenkilenc éves
legény pedig életveszélyes sérülést szenvedett.
A ihadbiróság a halálbál ügyében vizsgálatot indított, amely kiderítette, hogy Kiss
Dezső őrsvezető és Laskai János csendőr jo(1912. LXV. t.-c.)
gosan, önvédelemből használták a fegyverüMagyarázatokkal ellátta:
ket. A tömeg olyan fenyegető magatartást
tanúsított, hogy a csendőrök másképen nem
dr. D á n o s Árpád, védekezhettek. Kiss Dezső energikus közbelépeséért még kitüntetést is kapott.
min. fogalmazó.
Az ügyészség tizenegy legény ellen hatóság
etóeri való erőszak miatt vádat emelt.
Ára 1 K S O fillér. — Kapható:
Ezt az ügyet hétfőn tárgyalta a. szegedi törV f l P n f l V
1
k S n y v k e p e s - vényszék második büntető tanácsa, Hevessy
Kálmán elnökletével, Bartók Illés, Petróczí
V d r n a y
kedésében
István, Biczók Mihály, Molnár János, Czirok
SZEGED, Kárász-utca 9 sz. András, Suli Sándor. Czirok Imre, Boldizsár
Mihály, Bokor Mihály, Szél Pál és Török
Mihály ültek a vádlottak padján. Ezt az
ügyet a mult év decemberében már tárgyalta a törvényszék. A tárgyalást azonban néhány tanú távolmaradása miatt elnapolták.
A hétfői tárgyaláson Kiss őrsvezető már mint
szegedi detektiv jelent meg, a másik csendőr
pedig fölcserélte a csendőruniformist a Máv.
kalauz egyenruhájával.
A bizonyitás befejezése után a vádhaKárász-utca 6a. sz.
tóság képviselője négy vádlottal szemben elejtette a vádat. A biróság csak Bartók Illést
alatt létezik. Készit mindenféle
és Petróczy Istvánt találta bűnösnek, akiket
fogmunkákat kaucsukban és
egy-egy hónapi fogházra itélt. A többi vádaranyban. Vidékiek 24 óra alatt
lottat, akik közül Molnár Jánost Eisner Manó
lesznek kielégítve. - Bármilyen
dr. védte, fölmentette a biróság. A többi vádjavítás hat óra alatt elkészül. 522
lott védő nélkül jelent meg.
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D élni agyarország
politikai

napilapra

1913. január 1-tői uj előfizetést

nyitottunk

A DÉLMAGYARORSZÁG
Szeged
és a délvidék legelterjedtebb és leggazaagabb tartalommal megjelenő
reggeli
politikai napilapja. Nagy
elterjedtsége
közleményeinek a legteljesebb nyilvánosságot biztosítja, aminek különösen a
hirdetők szempontjából van nagy jelentősége,
A DÉLMAGYARORSZÁG
előfizetési ára
Szegeden
vidéken
egész évre 24 —
28'— K
félévre
12—
14 „
negyedévre
6—
7— „
egy hónapra 2'—
2'40 „
Kérjük tisztelt előfizetőinket
hogy
lakhelyváltozás esetén uj címüket velünk
közölni szíveskedjenek.
Mutatványszámot
egy hétig díjtalanul küld a
K1ADÓH

VATAL

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

§ Schwarz Johanna gyilkosai. A Rosenfeld-fiuh rablógyilkossági bűnügye, a
múltkori elnapolt tárgyalás után, ma ismét
napirendre került. A Dohány-utcai szálloda
szerencsétlen áldozatának, Schwarz Johannának pályatársnői tömegével vonultak föl
a tárgyalásra, részint, hogy tanúságot tegyenek a rablógyilkosság külső körülményeiről,
részint, hogy szemtőli-szembe láthassák a
gyilkos testvérpárt) A tárgyalás mindjárt
nagy meglepetéssel kezdődött.
Baloghy
György elnök, aki a múltkor Ajthay professzort megbüntette s költségére a tárgyalást elnapolta, nam vett részt a tárgyaláson.
Helyette Mikovics biró elnökölt, aki Ajthay
tanár helyett Szikszay Sándor dr.-t, a pestvidéki törvényszék orvosszakértőjét rendelte be a tárgyalásra. A folyosón alig lehetett
járni az emberektől. A rendes főtárgyalási
kibioek egyre szaporodtak, de alaposan csalódtak is. A biróság ugyanis a vádlottak kihallgatásának' időtartamára kizárta a jó meleg szobából a nyilvánosságot. A publikum
a hideg folyosón is kitartott rendületlenül.
Bent a teremben először megalakították az
esküdtszéket s azután egyenkint kihallgatták
a vádlottakat, akik teljes beismerésben vannak. Védőik, Török Sándor dr. és Baumfeld
Lajos dr. persze mindent elkövetnek, hogv
védenceiket az akasztófától megmentsék. A
kiszorult hallgatóság ezalatt totalizatőrié
alakult. Tippelnek az Ítéletre s tizet az egyre
adnak, hogy nem lesz akasztófa. A tárgyalást délután is folytatták. ítéletre csak holnap kerül a sor.
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Drámai szinmü két felvonásban
irta E. Ferder. — A főszerepeke
George Grand és a Comédie
Frangaise tagjai játszák.

Dráma 4 felvonásban, irta Jakobsen Jens Péter. — A szerepeket a dán királyi szinház tagjai játszák.

nővér.

Amerikai dráma 2 felvonásban.
Játszák az amerikai színészek.
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Egri győz Orosz elten, Györkéi—Hirschl, Ikonity—Rozijar, Nagy—Török II., S z a b ó Mészáros és Ori—Török I. elten. Palágyi erővesztő. 11. körmérkőzés: Török II.—Rozijar,
Hiirschl^—Orosz, Törők L—Meszáros, Győrkei—Egri, Palágyi—Konity, Nagy—Szabó és
Ori (álnév) —, Hirschl ellen. III. körmérkőzés: Török L—Török II., Palágyi—Györkéi,
és Ori—'Nagy elten. A döntőben: Palágyi.—
Török I. és Ori—Palágyi ellen. Miivel Ori
(álnév) versenyen kiviil indult, első Palágyi
Tamás, második Török Ernő, harmadik
Györkéi Lajos lett.

KÖZGAZDASAG
A Szeged-csongrádi takarékpénztár közgyűlése.

SPORT
o A SzAK atlétkai szakosztálya vasárnap délután, tartotta alakuló ülését Somogyi
Szilveszter dr. elnökletével. A SzAK Korzókávéházbeli külön helyiségében a tagok tefc.les számban jelentek meg. Buday Gyula művezető beszámolt a február hó óta folyó tornaórákról, Örömmel tudomásul vette az osztály, hpgy a meglehetős látogatottságnak örvendő állami főgimnázium tornatermében a
tornászok szorgalmasan, dolgoznak és meg
van minden remény arra, hogy ezen sportág
szintén kellő nívóra fog emelkedni a SzAKban. Mivel több jóképességü tag rendszeresen
foglalkozik birkózással elhatározta a szakosztály alkalmas szőnyeg beszerzését és a
tréninget a művezető a tornaórákba beilleszti. Atlétikai tréningnapok lettek minden hét
hétfő, szerda és pénteki napja. Végül elfogadta a szakosztály azon határozatot, hogy
a nyárig több atlétikai versenyt, junius 21-én
pedig országos versenyt rendez.
o Húsvéti fotthall-mérkőzések. A SzAK
és SzTK a barátságos spór tv iszony apollása
éltetekében megállapodtak abban, hogy a húsvéti ünnepek alkalmával közösen rendeznek
mérkőzéseket. (Módiinkban van .már közölni,
hogy a szenzáció erejével ható mérkőzések
mind a három ünnepnapon a kiváló formában lévő ^3"-ck elten tartatnak és pedig olykópen, hogy első nap a SzAK, azután a SzTK
és harmadik nap a két. szegedi kllub komlbinált csapata lesz a fővárosiak ellenfele.
o Fővárosi eredmények. MTK 2 : 0
arányú győzelmet aratott a WAC felett. Az
első eziidei nemzetközi győzelmet csak nehezen vivtia ki az MTK, mert u j játékosai még
nincsenek eléggé összeszokva és mert. nejm
játszhattak még az angol Oiven. — Könnyen
érte el 8:0 arányú diadalát FTC a mindinkább gyöngülő NSC fölött. — MAC—TTC ellen szerencsével 4:1 góllal végzett. A második osztályban győztes m a r a d t a KAOE a
Fővárosi TK és a III. ker. a BAECbal szemben. — Az MTK által rendezett jubiláris
foruarünnepély fényes sikerrel zajlott le. Budapest bajnoka a Szegeden is megcsodált
Gellért Imre lett. Második szintéin MTK
Szalay révén, harmadik Pászthy BTC.
o Birkozóverseny. A Szegedi Munkásbestedző Egyesület jól sikeriiltí birkózóversenyt reqidezett a M ^ k á s Otthon helyiségeiheá. Szép j f e v k ö v p t é ^ méltö példáj L mutat
sporttevékenységével a derék MTE a szegodi munkásságnak, amikor bemutatja, hogy
különb ^.zórakocaást talál a .munkás a festetlelket feliüditő birkózásban vagy .más általluk
űzött sportban, mint a korcsmákban és egyéb
lebujokban. Ámbár a látogatottság elég nagy
volt, mégis sajnáljuk, hogy a MTE nem értetette a sajtót a versenyről, mert- komoly
munkájukat mindig hajlandók vagyunk
pártfogásunkba venni. A versenyt a jury elnöke, Ormós Béla, a SzAK kiváló birkózója,
szakszerű és példás renddel rendezte. Részletes eredxaáDy » következő: J. körmérkőzés:

(Saját tudósítónktól.)
Vasárnap, 23-án
délelőtt 10 órakor Széchenyi-téri székházának emeleti termében, részvényeseinek élénk
érdeklődése mellett a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár 68-ik évi rendes közgyűlését, a
melynek lefolyásáról, a következőképen értesülünk:
Gól Kálmán, alelnök meleg szavakkal üdvözölte a részvényeseket és megnyitotta az
ülést, fölkérte a jegyzőkönyv vezetésére
Gróf Árpád dr. 'intézeti ügyészt, hitelesítésére pedig Czukor Ignác dr. és Kovács János részvényeseket. Ezután Koós Elemér intézeti vezérigazgató olvasta föl az igazgatóság és a felügyelő-bizottság jelentését, valamint a mult évi zárószámadásokat, melyeket a közgyűlés helyeslőleg tudomásul vett
és ugy az igazgatóság, mint a felügyelő-bizottság részére a szokásos fölmentéit megadta.
A közgyűlés, által elfogadott haszonfölosztási terv szerint az 1912-ik üzletévi
754.974 korona 54 fillér tiszta haszonból az
alapszabályszerü járulékok, a tarfalékalapok
és a nyugdíjalap bőséges dotációja és a nagyobb összegű jótékony és kulturális célokat szolgáló adományok mellett az intézet
480.000 koronát fordít a mult évi osztalékokra, mely részvényenként 240 koronát tesz ki
és folyó hó 24-től kezdve Szegeden az intézet
pénztáránál, Budapesten a Magyar Általános Hitéibanktól, valamint az utóbbi intézet
vidéki fiókjainál kerül kifizetésre. Az intézet
tartalékalapjai, még pedig a1 rendes tartalékalap 2,730.000 koronára, a külön tartalékalap 240.000 koronára, mig a nyugdíjalap
456.910 korona 59 fillérre fognak az elfogadott haszonfölosztási terv szerint emelkedni, ugy, hogy az intézet saját alapjai ezzel
közel 6 és fél mil'Mó koronára rúgnak.
Az igazgatóság előterjesztett javaslata
alapján az intézet elhunyt érdemes elnöke,
raggaimbi Fluck Ferencnek, aki 52 évig működött a z intézet kötetékében és 12 évig volt
a trásaiság elnöke, mely hosszú Időn keresztül mindenkor igaz szeretettel, önzetlen buzgalommal tevékenykedett az intézet érdekében és a mult év folyamán, szintén, elhunyt
választmányi tagja, Schütz János érdemeit
jegyzőkönyvében megörökíteni határozta.
Majd a megüresedett elnöki tisztség betöltése következett, amelyre Gál Kálmán, az
intézet eddigi tevékenységű alelnöke, ennek
helyére alelnökké Ró$a Izsó dr. igazgatósági
tag és a megüresedett igazgatósági tagsági
állásra Kovács József dr; felügyelő-bizottsági
t a g választattak meg egyhangúlag, közfelkiáltással. Áz újonnan megválasztott elnök,
Gál Kálmán q többi megválasztottak nevében
iis la bizalomért meleg szavakban .mondott
köszönetet. A felügyelő-bizottság megbízatása ezen közgyűléssel lejárt s igy annak megválasztása képezte a napirend további pontját
s ezen bizottságba megválasztották: Gál János, Csányi Sándor, Lázár György dr. és
Tóth Páll dr. eddigi tagokat és uj tagul Kiss
Arnold részvényest. Szavazatot nyertek még
Pálffy János dr., Becsey Károly dt., Csikós
Nagy József, Fluck Dezső, Horváth Cajos és
Kiss Gyula részvényesek. A választások befejezése után a közgyűlés a vezetőség éltetése mellett véget ért-.

1913. február 25.
A budapesti gabonatőzsde.
A határ időpiaccn semmi üzlet sincs
mostanában. Ma sem volt. Hogy a1 jegyzések néhány fillérrel mégis csökkenték a délelőtt folyamán, annak az az oka, hölgy a kulisz, amely a vidék tartózkodása folytán miost
úgyszólván egyeldül vesz részt a .jforgalömhan", — újból eladásokkal próbálkozott! A
kisebb kontremin-müiveletek kölesére pedig
leginkább a malmok üzemnadnkciójának a
valószínűsége, az enyhébb időjárás, továbbá
az késztette, hogy .ma ismét valamivel kedvezőbben vélekedtek a nemzetközi helyzetről.
Éppen azért a zabból is több tétéi került lebonyolításra a kulisz részéről. Déliben a következők az árfolyamok:
Buza áprilisra 11.57—1158, októberre
12.14—12.15. Rozs áprilisra 9.85—9.86, októberre 9.64—9.65. Tengeri májusra 7.69—7.70,
j.u.liusra 7.92 -7.93. Zab áprilisra 10.22—10.23,
•októberre 8.87—8.88. A készánivásároni 5 fillérrel lanyhább iránynál 10—15.000 métermázsa volt a buzaforgalom.
'A budapesti értéktőzsde.
A tegnapi bécsi sajtóban igen. kedvező
közlemények láttak napvilágot, amelyek —
szinte egyhangúan — azt a reményt kelttették, hogy a háború befejezése már igen közelfekvő dolog. Hozzájárult még KokowceV,
az orosz miniszterellnök békés nyilatkozata
.is az optimista hangulathoz, ami már megnyitáskor is nagy árjavulást hozott. A helybeli spekuláció vásárlásiba, bocsátkozott., s
bécsi piacról is vásárló megbízás érkezett,,
mire az ármirvó tetemesen emelkedett'. A nemzetközi 4—5, a helyi piacon 3—4 koronára ingott az árjavulás. A készárupiacon az Általános kőszén, a Nasici-tannin, és Kereskeidielm.i Bank részvény 10—15 koronával emelkedett. A járadókpiac is szilárdult. A zárlat
barátságos, de igen csöndes volt.
Kötöttek: Magyar hitelrészvéiny 814—
815.50. Osztrák hitel,részvény 621.50—623. Jelzálogbank 428.50—430.50.
LeszámitolÓbatk
514—516.50. Ker. bank 3592—3599. Magyar
bank 561.50—565. Városi vasút 370—370.25.
Közúti 668.50—,671. RimamiuTányi 705—707.50
Által, szón 1050—1053. Salgó 763—765. Magyar vili. 498. Tannin 778—785.
A bécsi börze.
Kötöttek: Osztrák hitel 622. Magyar hitel 815. Anglóbank 339. Bankverein 509.50.
Unióbank 589. Landesbank 510. Osztrák .Magyar államvasút 703. Déli vasút 113.25. El'bavölgyi 322.50. Rimamurányi vasmű 705.50.
Alpesi 1030. Török sorsjegy 224.50. Márka
készpénzért 118.13. Skoda 823.
Felelős szerkesztő : Pásztor József.
Kiadótulajdonos : Várnay L.
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Szintáték 3 felvonásban. Írták: Biró L. és Lengyel M.
Rendező: FEREgjCZY FRIGYES.
SZEMÉLYEK:
A cárnő
Gömöry Vilma
Soltikoff, kancellár
Csiky László
Cserni Alexej gróf, hadnagy
Beregi Oszkár m. v.
Roncourt vicomte, francia kévét
László Tivadar
Ronszky, ezredes
Baróti József
Kasnmovszky, kapitány
Unghváry Kálmán
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gyer-

mekek és betegség után
mindenki erőre kap a
Leinzinger-féle „C h i n avasbortól". Ára 2-40 fillér
a
Leinzinger-gyógyszertárban, Szeged.
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K9ftyVHcrcsK«Áís€bctt Urísz-tttca 9. szám beszcmhclíH:
Magyar törvénytár

(orpns Jnris 1912. íélb. 21H

Csipke-

Szilárd

és szövetfüggönyök különös gonddal vegyileg tisztittatnak olcsó árak mellett és rövid idő alatt

Mezőgazdaságtan
Kempelen

LUCZA JÓZSEF
kelmefestő és vegytisztáénál

Magyar nemesi családoXV. 20 X

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

Schopf Kálmán
A hívatásos gyámság ás a ttfrVfny
felett gytrmtK Védelme

8K

Fenyő

k i v á l ó b ó r - és
W lithiumos

gyógyforrás

vese- és hóly&ghajoknáJ, köszvénynéí, czu&oroetegségnél, vörhcaynél, emésztési és
lélegzési szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyúvíz.
s
$ Kapható ás ványvizkeres'red éstekben és
gyógy ssedára&baa.

SCHULTES ÁGOST t Ö ? % ? S S £ $ Z Í %

Városi anyagVizsgálá áU. 1X
£«ngy«l M«nybírt

Xáza néni, VígjátéX

T V A Y

É S

R Ó N A

köztisztasági gépek és eszközök gyára

BUDAPEST, V. KER. ALKOTMÁNY-UTCA 4. SZÁM.
Telefon 63—28. szám. Utcaseprőgépek. Locsolókocsik. Aszfaltmosógépek,
Aszfaltmosógummilapok. Hóekék. Szeméttargoncák,
162
J L
Szemétgyiijtőszekrények. Hulladékkocsik és szeVjjK
meteskocsik. Úthengerek. Pöcegödörtisztitók. Szivattyúk. Kátrányozógépek. Kátránymelegitő üstök,
Állandó mintakiállitás. • • •
Legmodernebb kivitelben.

,Ja»»«,fljjátéU
Az első ás a másodiX

£fVai Ödoa dr.

XönyV a csecsemőről

Telefon 10-591

Nem állítólagos amerikai, sem Bécsi, hanem f h a z a i elsőrendű
amerikai
é s francia forma, férfi-, uri- és gyermekcipők legszebb és legjobb kivifelben. Szabott
egységes 10—13—17—22 korona árban.
567

3X

A világkönyvtár legújabb monKtja:
Carlyle

A francia forradalom története
3 Kötet

Drasche Lázár Alfréd

•

H 2*50

Ü Tanulmányon az igazságügyi polittyi
Kírftíl
2K

MiszteriumoX

14.

2X

Jftandcl Zoltán

Balázs Bfla

€Moskovits cipóárúháza, Szeged\

3X

Knoblandi

RuttKay György

Kárász-utca

4X

A nő és a Xigyő

jjr. Caljos Bfla

Algéria és Tnnis
Untba ÁKos

S Uj VersesXőnyVe
Míricz Zsigmond

TaVaszi szél
*

K 5.70

3X
X 3.80
3X
3X
4X

I*

1913 február 2 5

DELMAGYARORSZAG

'WWW WWWW W W WWWWWWWWWWWW WW WW

VÁRNAY L.

SZEGED, Kárász-n. 9. — Telefon 81.
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Ajánlja Wjesen újonnan átalakított üzletét a nagyérdemű közönség szíves figyelmébe.

Könfvkereskedésében
a magyar é s külföldi irodalom termékei nagy választékban raktáron tartatnak, a raktáron
lévőket a legrövidebb idő alatt beszerzi.

esetleg nem

Divatlapok és folyóiratok
a leggyorsabban eredeti árakon megrendeltetnek.

Zefieműkereskodésében
minden újdonság raktáron v a s .

írószerek és papirneműek
osztályában minden e szakmába vágó cikkek a legjobb minőségben és legjutányosabb árakon szolgáltatnak ki.

írógép kellékek
úgymint irógép szallag, szénpapir, Írógéppapír, gépolaj stb.-ből „a legjobb minőséget
S C N A R O L O t i f t A F é s N I I I H E O G R A F sokszorositó gépek raktára.

tartja

,

t

raktáron,
.

Könyvnyomdájában,
mely villanyerőre é s a technika legújabb vívmányai szerint felszerelt^gépekkel van berendezve
nemű nyomtatványok, úgymint:

Körlevelek
,
Levélpapír és borítékok
Számlák
Árjegyzékek
Memorandum
Utalványok

Részvények

Eljegyzési, esküvői és
báli meghívók
Alapszabályok
Gyászjelentések
Egyleti nyugták
Étlapok
Rovatozott pénzintézeti
Mindennemű ügyvédi
és üzleti könyvek
és gazdasági nyomtatDíszoklevelek
ványok és könyvek

•előállítása szép Ízléses kivitelben kifogástalan pontos szállítással váüaltatnak el.

K ö n y v k ö t é s z e t e
éJgtmunkák és minden egyéfeb könyvkötések gyors és pontos elvégeésére modernül berendezve.

Közigazgatási és agyvédi
nyomtatványok állandó nagy raktára.

Ruggy a niabély egzők
•sinos kiállításban gyorsan és pontosan készülnek saját műhelyében.

ízleli könyvek
dús választékban vannak raktáron és külön rendelésre is szépen és gyorsan készülnek.
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