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Vasárnap délelőtt tiz órakor érkezett
meg Vadász Lipót államtitkár több munkapárti képviselő kíséretében kerületébe,
Nyírbátorba. Az érkezőket hatalmas és lelkes közönség várta a szépen földíszített
állomáson. Nagy küldöttség élén
Balogh
Ferenc, a nyírbátori munkapárt elnöke üdvözölte a képviselőjelöltet. Ezután a jelölt
és kísérete hosszú kocsisor élén bevonult a
városba. A gyűlést a főtéren levő nagyvendéglő udvarán tartották. Mintegy kétezer választó gyűlt egybe a programbeszéd meghallgatására.
Vadász Lipót néhány bevezető mondat után rátért a r r a a kérdésre, mi történt volna akkor, ha 1910-ben az ellenzék
győz? Tegyük föl — úgymond — hogy
az ellenzék k o r m á n y r a jutva, megalkotja
az önálló bankot. Használt volna-e az önálló magyar bank a m a g y a r közgazdaságnak? Ha 1910-ben fölosztottuk volna a
bank érckészletét, bizonyos, hogy az önálló magyar bank semmi körülmények között sem lett volna abban a helyzetben,
hogy nagyarányú hitelt nyújtson. Hogy
ennek, ami különben is súlyos viszonyaink
között, milyen végzetes következménye
lett volna, erről beszélni is felesleges.

A kovács.
Zola,

Hatalmas alakú és erőteljes külsejű ember volt, a legnagyobb férfi az egész helységben. Arcát és karját a füst feketére marta. Óriás koponyáját tömött, torzonborz haj
borította; acélkék, tiszta szeme olyan ártatlan jósággal tekintett a világba, akár a gyermek szeme. Hogyha kacagott, a hangja ugy
dübörgött, mint a menydörgés és a lélegzet
olyan hangosan áradt belőle, mint egy fujtató fúvójából. Hatvan éves volt. de erőben
felülmúlt minden fiatal legényt és nagy, ötvenfontos kalapácsát, amelyet „kisasszony"nak nevezett, olyan erővel suhogtatta, hogy
a sok szikra valósággal porzott.
Egy évig laktam a kovácsnál és meggyógyultam.
Beteg szívvel, elboruló agygyal, magammal és a világgal meghasonlottan menekültem el a városból, hogy békés, csöndes zugot keressek magamnak, ahol valahogy öszszeszedjem magam.
Egy este az országút mentén csatangoltam, keresztül haladtam egy falun és amint
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Igy fest a valóságban, — folytatta körülöttünk lázas fegyverkezés folyik és
Vadász — az önálló m a g y a r bank jel- mi lábhoz tett fegyverrel néztük az obszava. S ezért folyt a hosszú obstrukció, a strukciót. Le kellett törni az obstrukciót.
melyet az ellenzék túlnyomó része is el- Mert mi lett volna, ha nem alkotjuk meg
itélt. Elég baj volt, hogy a munkapárt nem a véderőreformot? Szinte bizonyos, hogy
mindjárt a házszabályrevizión
kezdte a háború lett volna. Mi igenis számoltunk a
munkáját. A bankvita után jött a véderő- háború veszedelmével — mondta az álkérdés, ez a gennyedő seb a m a g y a r nem- lamtitkár. —
zet testén, ez a nagy lázakkal és delirium— Most gondoljanak azokra a jelenemal járó nyavalya, amely elvitte a kemény tekre, amelyeknek a magyar parlament a
Bánffyt,
a népszerűségben
fürösztött múlt év nyarán szintere volt. S ma már
Szélit, a legjobb szándékú Khuent, elvitte bizonyos, hogy mi voltunk az
előrelátók,
Tiszát és persze, hogy elvitte a koaliciót akik talán a nemzet életét mentettük meg.
is. De elvitt az ország idejéből vagy tiz Az a házszabály, amelyet a szónok terévet, végzetes súrlódásokkal
elportyázott jesztett be, Andrássy Gyulát is kielégíűz keserves esztendőt. Elvitte a politikai tette.
megbízhatóságunkba vetett hitet; elvitte a
Majd a választójogi
reformról
bekülföld előtti tekintélyünk legértékesebb szélt. A Kossuth-párt és az Andrássy-csoelemeit; elvitte a békét, a nyugalmat s ho- port ellene volt mindig a magyarországi
zott e helyett fegyelmetlenséget,
durva- jogkiterjesztésnek. Ezt mintha elfelejtetságot és gyűlöletet; hozta a politikai élet ték volna az emberek, mert a m a g y a r poigen sok uj emberét, akik, mondjuk eny- litika közterét elárasztották a papendeklihén, legalább is könnyűek voltak. Végig- forradalmárok és az ad hoc véresre festett
söpört a m a g y a r politika ugarban m a r a d t radikálisok, Az a választójog, amely ma
mezején a forgószél; ez fölkapta a giz- törvény, lehet jó. lehet nem jó. De bizogazt, vitte a magasba, hordta és szórta a nyos, hogy a munkapárt ugy alkotta meg,
szemetet. Aki finnyás volt, aki érzékeny hogy a magyar nemzet létérdekeit érintő
volt, aki kimélte a szemeit attól a portól, kockázat legalább csökkent. Előbb próbálelvonult, félreállott.
juk ki az életben a választási törvényt, azA véderőkérdéssel — mondotta — tán meglátjuk, lehet-e előbbre menni. Gonle kellett számolni. Tudta mindenki, hogy doljunk a francia, orosz és német hadikétovább lépkedtem, a szabad mezőn, egy ke- kisebb kalapácscsal csapkodta a vasat, egyresztútnál hirtelen a szemembe csapott a ko- szerre az apjávl. De a „kisasszony" hatalvács tüzének fénye. Olyan élesen világított, mas hangja itulbömbölte kisebb . társának
mintha az ut kereszteződésnél, lángbaborult tompa csöngését és ugy látszott, mintha bávolna; és visszfényében a patakot szegélye- torítaná társát, hogy a táncban ne lankadző nyárfák fáklyamódra ragyogtak. És mesz- jon.
sziről, az esti csöndben ritmikusan dübörgött
Vérvörös láng ragyogta be a két dolgoa kalapácsütések hangja.
zó emberalakot és árnyékukat óriásra torMegálltam a ínyitott ajtó előtt. A zaj zítva, oda festette a kovácsműhely hátsó fazúgott körülöttem, mint a vihar, de engem lára.
föllelkesített a nehéz munka látása, amint
Lassan-lassan elhamvadt a tüz, a konéztem, hogy simítja és alakítja az emberi vács abbahagyta a munkát és fölegyenesekéz a vörösen izzó vasat.
dett; homlokáról csurgott az izzadtság, de ő
Azon az őszi estén láttam először a ko- nem törülte le, mert a munkának folynia kelvácsomat. Ekevason dolgozott. Inge szétve- lett tovább és a fia már mozgásba hozta a
tődött és erőteljes mellét födetlenül hagyta fújtatót.
és amint a kalapácsot emelte és hatalmas
A kovácsműhely valahogy vonzott malendülettel lezúdította, ugy emelkedtek és gához és ott akartam maradni, Véletlenül a
sülyedtek a bordái is, amelyek,oly masszív házban, ép a kovácsműhely fölött, üresen
erővel álltak ki a testéből, mintha ércből vol- állt egy szoba, kibéreltem hát és rögtön benának öntve. Szakadatlanul, pihenés nélkül hurcolkodtam.
dolgozott. A kalapács a levegőben szabályos
Reggeli öt órakor keltett föl a gazdám
kört irt le és a szikrák porzottak, ha zúgva kezdődő napi munkája. Zúgott és dörgött,
lecsapott. A ,,kisasszony"-t táncolta a ko- hogy a ház megrengett bele, mintha egy
vács, mig a fia, egy húszéves legény, a vö- óriás szörnyűséges kacagástól megrázkódrösen izzó vasat tartotta a fogóval és egy i nék.
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sziiltségre, a Balkán földrajzának gyöke- A fiatalkorúak hatóságának
res átalakulására, nemzeti védelmünkre,
mult évi működése.
nemzetiségi
kérdéseink
komolyságára.
Ausztriával való gazdasági
viszonyaink
(Saját tudósít ónktól.) A büntető novella
életbeléptetése óta működik Szegeden is a
rendezésére.
— Az igazságszolgáltatás
terén is fiatalkorúak felügyelő hatósága, mely szociológia szempontból nagy hasznú és igen fonnagyon elmaradtunk. A minisztérium a tos tevékenységet fejt ki. Fiatal gyerekeket
reformok egész sorát készítette és készíti igyekszik megmenteni a bűntől, akiket az
elo. Ilyenek: a biztositó társaságokra vo- élet mostolhasága és a sors kegyetlensége a
natkozó rendelkezések módosítása, az uj fertőbe taszítana; s fiatal gyerekeket, akik
büntetőtörvénykönyv, a bírói és ügyvédi már bűnt követtek el, igyekszik megjavítani !
és a becsületes útra téríteni, ami az előbbivizsga egységesítése, a végleges ügyvédi nél is nehezebb föladat. A fiatalkorúak szerendtartás, az igazságügyi szervezet kó- gedi hatóságának elnöke: Orkonyi Ede dr.
dexe és az általános polgári törvénykönyv táblabíró, most adta ki a hatóság mult évi
tervezete, amelyet május 25-én
mutatunk működéséről a jelentést, amely élénken ilbe, Mindenkinek kivánnia kell, hogy a ter- lusztrálja, hogy a társadalom mit köszönhet ennek a hatóságnak, amely fáradhatatvezetből mielőbb törvény váljon. Szüksé- lan agilitással, önzetlenül dolgozik a fiatalges lenne a részvénytársaságokra
vonat- kornak érdekében.
kozó némely rendelkezés módosításra is.
A jéleirrtes első 'sorban is azokról a. tapasztalatokról
számol be, amiket a hatóság
Ami a közigazgatást illeti, erre nézve áll
szerzett
tevékenysége
közben. Elmondja,
ma az, hogy a közigazgatás a fokozatos
hogy a fiatalkorú bűnösöknél sok jót el lehet
felelőtlenség
rendszere. Föltétlenül refor- érni a személyes befolyással, amely utjám
málni kell a közigazgatást, ezt az élet kö- legkönnyebben oélhoz lehet jutni. Ez az elveteli.
ve, melyre különben a Büntető Novella is
céloz, amikor meghatározza;, hogy a biróSzívesen látná, ha az ellenzéki páruiak
a fiatalkorú egyéniségével' kell foglaltok közös elvi alapon
egyesülnének
és
kozni s meg kell annak bűnbe esését előzni,
megkezdenék az ellenőrző tisztük teljesí- akin az erkölcsi romlás tünetei matn|tkoztését. Száradjanak ki végre a gyűlölködés
•ak. Tehát a megelőzés és a bűnbe esetlek
posványos mocsarai! — ezzel fejezte be javítása a legfontosabb feladata a felügyelő
hatóságnak,
beszédét.
A jelentés ezután azt mutatja, k-i, hogy
Proprambeszéd után lakoma volt, a
a hatásáig e fontos két kérdést mint oldotta
melyen Balogh Ferenc pártelnök, Kovács .meg. Először is a fiatalkorúak bűnbeesésének
Bernardin, a minorita-rend házfőnöke és megelőzésére területi felügyeletet rendszeretöbb munkapárti képviselő mondott
kö- sített és minden községben, tanyán, pusztán
helyezett el felügyelő hatósági tagakat, akik
szöntőt Vadász Lipót államtitkárra.
ha tudomásukra jut, liogy területükön egy
k»aBBMa»B»BnnaHBaaaaaaBaaaiiaiis9aaaaHBBBBiasaasa
fiatalkorú züllésnek indult, erről jelentést
A szerb-bolgár viszály. Pasics minszter- tesznek. A hatóság ekkor íaz illető fiatalkoelnö'k 'kijelentette, hogy a belgrádi kabinet rút. kivonja környezetéből és vagy javító nenem helyesli egyes belgrádi lapok támadó velés 'elrendelését eszközli ki, vagy máskép
hangját. Szófiában megelégedéssel értesül- intézkedik. Az elmúlt évben /114 ilyen esetnek a belgrádi kormány eme magatartásá- fordult elő; ezek ,közül Ii2 esetben az árvaszék járt el; 3 esetben a szülőik intézetbe
ról, megjegyzik azonban, hogy Bulgária a vi- utalták, 14 gyereket a Szegeden ez évben alatás kérdésnek megoldását csak a szerződés kú,It Foglalkoztató Műhelybe jhoztak, egy
leányt a Patronage Egyesület Leány Otthoalapján tartja lehetségesnek.
nában helyeztek el; 13 gyerek iparosokhoz

(került inasnak, 15-öt. pedig felügyelet .alá
helyeztek. A többi esetekben más módon intézkedtek.
A hatóság nagy súlyt .fektetett arra is,
hogy a fiatalkorú nőket a,z erkölcsi zülléstől
megmentse és e óéiból összeköttetésbe lépett,
azzal az egyesülettel, amely a. leánykereskedés elterjedése ellen alakult. Továbbá a fiatalkorú nők érdekében a. pályaudvarokon iflel'ügyeletet létesített s .a helyi sajtó bevonásával .a fiatalkorú nők érdekeinek elősegítésében minidig közbejárt. Ezen irányú működése is meghozta az eredményt, amienmy.ilben a
vítjutiigazgatófságok utasjitot\fák alkalmazótf
taikat, hogy az egyedül utazó nőket fokozottabb figyelemebn részesítsék és az esetleges
zaklatások ellen megvédjék. Egy .esetben pedig egy helybeli lapban megjelent, apróhirdetés nyomán mentettek meg egy fiatalkorút.
A fiatalkorúak felügyelő hatósága ,a legkényesebb társadalmi 'kérdésben is iparkodik
állást foglalni és a bűnbe jutattak segítségére sietni.-A házasságon kiviül lévő anyák kétségbeejtő helyzetén i® enyhíteni igyekezett a
hatóság. Három .esetben történt az anyáról és
gyerekéről gondoskodás. Két esetben iá csecsemőket az Állami Gyermekmenhelyen
helyezték el s ugyanekkor a fiatalkorú nőt is
elhelyezték; egy esetben, pedig ;a fiatalkorú
nőt szüleivel sikerült a hatáséignak kibékíteni, egy helybeli ügyvédet padig felkért a hatóság arra, hogy a gyermektartás iránt pert
indítson, amelyben a bíróság marasztaló Ítéletet is hozott. .A felügyelő hatóság, mivel a
nagy városokban .rendszerint és igy Szegeden is a házasságon kívüli együttélés nagy
mérvben elterjedt, a házasságkötést is igyekezett. .elősegíteni.
A hatóság a, gyerekek szellemi művelése érdekében is közbenjárt 'ós e,gy gyakran
vitatott pedagógiád ,kérdés|t. is megoldott
aként, hogy a szegedi mozgószinháaak tulajdonosaival megállapodott, hogy .mérsékelt
-díj mellett, háromszor hetenként előadásokat
rendezzenek a közép, elemi- és inasiskolák tanulói részére.
.A jelentés ezután beszámol azokról a
fiatalkorunkról, akik bűnbe kerültek ós a
•kiket >a. hatóság megjavított. Ilyen 117 eset
volt az elmúlt évben, Nagyrészük az ÁrpádOtthonba került, ahol humánus bánásmódban részesültek és megtértek a. becsületes
munkához.

A kalapácsok táncoltak alattam és nekem ugy rémlett, mintha a „kisasszony" vadul csapkodná a menyezetet, engem lusta
fráternek szidna és iki akarna dobni az ágyból. Az egész szoba a maga szerény bútoraival, a nagy szekrénnyel, a fenyőfa-asztallal és a szalmazsákkal együtt nyögött és
csikorgott, mintha a sietésre akarna figyelmeztetni. Kénytelen voltam hát fölkelni.
Odalenn mindent lázas mozgalomban
találtam. A vas izzott, a fujtató nyikorgott,
a parázsból kékes-rózsaszinü láng csapott
föl és ragyogott, mint egy csillag. A kovács
a napi munkájához készülődött, az ekevasakat és kereket nézegette és a szögletből vasdarabokat hozott elő. Amikor engem meglátott, teli torokkal elkezdett nevetni, mulatságosnak találta, hogy a városi urnák reggel
öt órakor ki kellett bújnia az ágyból és
eszembe ötlött a gondolat, hogy óriási kalapácsával csak azért csapkod, hogy az uj
napot üdvözölje és az egész házat fölkeltse.
Kezét a vállamra tette, lehajolt hozzám,
mint egy gyermekhez és igy szólt: — Bizony, bizony, itt a vasholmi között, itt meg
kell gyógyulnia az embernek.
Ettől kezdve gyakran az egész napot a
kovácsmühelyben töltöttem, kivált télen vagy
esős időben. A munka szerfölött érdekélt.
Állandó küzdelme volt az embernek a vassal
és az ember maradt a győztes és .a vaat a saját akarata szerint igyurta-alaikitotta. Ez a
látvány ugy megindított, mint valami megragadó színdarab.
Feszült figyelemmel kísértem a fémet a
tűzhelytől az üllőig és Lufidig újból elbámultam, miként hajlik meg a vas az öreg
mester csapásai alatt, mint lesz hajlékony és

aggódott, azért leste naponta az időjárást és
fenyegette öklével a jégfelhőket.
Olyankor, amikor a földeket újra szántották, amikor az ekék mély barázdáikat ástak a zsíros földbe, gyakran otthagyta a saját munkáját, az ut szélére lépett, a kezével
árnyékot vont a szeme élé és kitekintett soksok „gyermek"-ére, amelyektől szinte nyüzsgött az egész sikság. A fogatok hosszú vonalakat vontak a mezőre és az ekék ragyogtak a napfényben, mint az ezüst; mintha csak
valami nagy vashadsereg vonult volna föl a
síkon,
A kovács intett .nekem és kiabált, hogy
jöjjek csak hamar és nézzem meg, milyen
átkozottul szép kis munkát végeznek az ő
„gyermekei".
A kovácsmühelyben való élet, körülvéve
a munka szakadatlan zajától, használt nekem, jobban fölüditett, megerősített és megedzett, mint minden orvosságom együttesen.
Annyira hozzászoktam a zajhoz, hogy valósággal életszükségletemmé vált. A szobámban, a kalapács zenéje mellett, lassan összeszedtem magam. A ritmikus bum, bum —
bum, bum volt számomra az óra, amely
munkaóráimat beosztotta és kisérte. És ha
alattam a legélénkebben folyt a munka és a
kovács, miintha ördög szállta volna jmeg,
csapkodta a pirosló, izzó vasat, akkor ugy
éreztem, mintha óriási erő égne az izmaimban, szerettem volna egyetlen tollvonással
lekaszálni az egész világot.
Mihelyt a műhely elcsitult, én is lecsöndesedtem, lementem, de a még füstölgő vasrdkotások előtt szégyenkezve megálltam:
mennyire semmitmondó az én iirapi munkám!

| simulékony, .akár a puha viasz. És ha elfcé- \
j szült az ekevas, megnéztem, megtapogat- j
tam minden oldalról és újból elcsodálkoztam; |
ugv tetszett, mintha mindenható titánkezek j
| uajíitgatnák és alakitanáik az ormótlan vas- I
j darabot kényük-kedvük szerint. Gyakran — j
akarva, nem akarva — egy volt párisi szóm- j
1
szédnőmre kellett mosolyogva visszaemlé! keznem, aki velem szemben ült az ablaknál I
! és egész nap művirágot csinálgatott karcsú
; ujjaival.
.
A kovács sosem volt fáradt vagy rosszkedvű. Napi tizennégy óra munka -után is ka; cagott és fecsegett jóságos modorában.
Gyakran ürítgettünk kettesben egy pohárka
i ottani bort. Az ereje sohasem lankadt el.
1
Hogyha összeomlott volna a ház, azt hiszem,
még a rokkanóban levő házat is föntartotta
| volna a vállával.
Szerette a műhelyét: félen nincs nála
I kellemesebb hely, mondta és nyáron tárva; nyitva hagyja az ajtót, hogy a jó szénaszag
' beáradhasson.
Végzett munka után nyáridőben szivesen
| elüldögélt a műhely előtt és én mellé teleped! leni. Az egész völgy a lábunk alatt terült el
| és ő örült a jól müveit földeknek, amelyek
csaknem a végtelenbe nyúltak és a leszálló
esti szürkületben vesztek el.
Tréfálkozva megjegyezte, hogy mindez
a sok .szántóföld voltaképen az övié, mert
j több, mint kétszáz esztendeje, hogy ez a mü! hely szolgáltatja az ekét az egész környék| nek. Gabona nem nőtt, termés nem érett az
' ő segítsége nélkül, ez volt a büszkesége. Neki
í köszönheffe a sikság, ha tavaszkor zöldéit,
' ha nyáron aranysárga fényben csillogott.
A termés volt a féltett gyermeke, azért
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A jelentést a felügyelő hatóság gyiilé- ' előtt és bejelentette lemondását. Először hásén, amely vasárnap délelőtt volt, a királyi rom hónapi szabadságra megy csak, azután
tábla dísztermében, nagy és előkelő közönség végleg otthagyja a vármegyét és a főszolgaelőtt ismertette. Orkonyi Ede dr. elnök. A
hallgatóság gyakori tetszésnyilvánítással ho- Ir.róságot. Pedig hát Magyarországon nem is
norálta azt a céltudatos és eredményes mű- olyan lekicsjiny'lendö dolog főszolgabírónak
ködést, amit a hatóság az elmúlt évben ki- lenni és hogy Petrovies miért mond le erről
fejtett. A gyűlés tárgya még két döntvény az állásról, azt bizonyosan tudni nem lehet,
volt, amely éj Nagy Zoltán törvényszéki bi- bár az alábbi adatok erősen bevilágítanak
ró dolgozott ki. A két határozat a fiatalkorúak korcsmai látogatásának
megakadályo- egy speciálisan, magyar zsentri karrierbe és
.
zásáról és a dohánytermékek
kiszolgáltatá- annak gyors letörésébe.
sának betiltásáról szólt. A gyűlés egyhangúA SIMON—PETROVICS-AFFÉR. . "
lag elfogadta a tervezetet. Bemutatták Balogh Jenő igazságügyminiszternek Orkonyi j
Petrovies Mihály, a battonyai főszolgaüdéhez intézett táviratát, amelyben köszö- bíró, azt mondta Simon Ákosnak, a battonyai
netét fejezi ki a kinevezi etése alkalmából va- járásbíróság akkori vezetőjének ezelőtt vagy
ló üdvözlésért. Ezután az uj tagok tették le négy évvel a battonyai kaszinóban egy öszaz esküt, mire a,gyűlés véget ért.
szeszólalkozás alkalmával: .
hsaaaaaiBBHBaiiiiBSBBaaHaaEiBsaBxasacaBaBasnaaFisaanKa :
„Söpörjön az ur a maga háza előtt, van
ott is elég söpörni valója". Simon Ákos becsületsértésért följelentette Petrovies Mihályt. aki a biróság előtt, a bizonyítás meglemondott az állásáról. engedését kérte.
Időközben Simon Ákost táblabírói cim— A Simon - Petrovies kártyapör fő- rnel a szegedi törvényszékhez helyezték át; a
hőse letört. — Csöndes bojkott és becsületsértési pör pedig kétszer is bejárta
fórumokat.
2 0 0 , 0 0 0 korona adósság. — A fő- az összes igazságszolgáltatási
Hónapokig húzódott el a részletéiben pikáns
szolgabíró ismeretlen helyre távozott—
és a magyar vidéki állapotokra nagyon is
(Saját tudósítónktól.) A helyi és az or- jellemző pör a legteljesebb nyilvánosság érdeklődése mellett. A szegedi törvényszék
szágos sajtót is bejárta annak idején az a több napig tartó izgalmas tárgyalás után
nagy nevezetességre vergődött incidens, a fölmentette a főszolgabírót, az Ítélőtábla
mely körülbelül négy évvel ezelőtt a batto- azonban bűnösnek találta és kétszáz koronyai kaszinóban lejátszódott. Petrovies Mi- na pénzbüntetésre ítélte a főszolgabírót. Pethály battonyai főszolgabíró és Simon Ákos rovies az ítélet ellen természetesen fölebbezett, mire a Kúria elé került az ügy. A Kúria
táblabíró, az affér szereplői, egy csomó bíró- megsemmisítette az ítéletet és ujabb tárgyasági tárgyaláson vonultak föl és keresték lásra utasította a szegedi táblát. Az Ítélőigazukat. A Kúria Ítéletével a pör aktái le- tábla a pör reviziója után ismét 200 korona
záródtak és Petrovies diadalmasan vonult büntetésre ítélte Petrovicsot, aki ismét fölebvissza főszolgabírói rezidenciájába Batto- bezett. A Kúria 1913. február 5-én mondta ki
ez ügyben a végső szót és. fölmentette
a
nyára. Azt hitte mindenki, hogy ezzel véget főszolgabírót, a szegedi Ítélőtábla ítéletének
ért a kis komédia, melyet csak országossá a megváltoztatásával.
fölfujni a szereplők személyisége tudott;
SIMON MANCI AZ APJÉÁRT.
azonban, akik ezt hitték, csalódtak, mert egy
Ezzel mindenki beféjiezcittn'eik hitte az affőszolgabíró mindig tud forditani egyet sorfért.
Ámde a szenzáció csak 'ezután követkesának kerekén, ha ez már a köznapi szürkezeit.
Két.
.nappal a Kúria Ítélete után 'leutaségbe téved. És Petrovies Mihály most érdekes szenzációt hozott a feledőbe menő ügy- zott Simon Manci, a táblabíró 15 éves leánya
be. Megjelent Makón Hervay István alispán Rattonyára és a községháza előtt, a nyiilt utcán inzultálta Petro vicsot. Bottal többször végigvágott rajta, leköpte és becsmérlő szavakA kovács azonban meg volt elégedve a kal illette. Igy akart, elégtételt venni a fiatal
magáéval és volt is oka rá.
leány azért a sérelemért, ami az apját érte
Minden tekintetben pompás ember volt. Petrovies részéről.
Forró nyári napokon gyakran láttam övig
lemezitelenedve, láttam kidagadó, feszült izEz a:z inzultus február 7-én törtónt, két
mait, amilyeneket Michelangelo nagy alak- nappal a. Kúria Ítélkezése után. Az egész orjain láthatunk.
szágban nagy feltűnést keltett ós a lapok
Láttam az én kovácsomon azt, amit a
szobrászok fáradságos erőlködéssel keres- Bártel Lujzával, Boroevics hadtestparancsgélnék a görögök holt szobormüvein: a mo- nok inzultáló jávai hasanliitgattálk össze ia bádern szobrászat alapvonalait. A munka hő- tor fellépésű leányt. Igaz agyain, hogy Simon
sévé inőtt a szememben, korunknak ez a fá- Manci tette ismét felkavarta az egész Simon
radhatatlan fia, aki tűzzel és vassal dolgozik —Petrovies ügyet. Egymást követték a laaz eljövendő társadalmunk mintázásán.
pokban ia nyilatkozatok. A Bélmagyarország
A munka nem volt számára pusztán kötelesség, öröme és éltetője is volt és ha na- részletesen megírta ékkor ezt az ujabb botgyon akart gyönyörködni valamiben, akkor rányt és a lap munkatársa beszélt Simon tábmegsuhogtatta a „kisasszony"-t és menydö- labíró val és a leányával is. A táblain róniak
rögve lesújtott vele az üllőre. A fujtató nyö- nem tetszett a leánya cselekedete és hatágött kiséretképen, a tüz zizegve, rózsaszínes rozottan elítélte azt; hangoztatta természetecsillogással kavargott fölfelé — dörgött és
zúgott — és nekem ugy tetszett, mintha egy sen azt is, hogy előzőleg arról mit sem túegész dolgozó nép ziháló lélegzetét halla- llőtt.. Simon Manci azonban, a. bátor kis
nám.
leány, tettének teljes öntudatában vallotta,
És ott, abban a kovácsmühelyben mind- hogy amit tett, azt meggondolva tette s azért,
örökre kigyógyultam fanyar kedvetlenséhelyt áll.
<
gemből és pesszimizmusomból.

Petrovies

Mihály

Petrovies 'Mihály is nyilatkozott az inzultusról. Azt mondta, hogy abból egy szó
sem igaz, hogy az inzultus tényleg megtörtémt volna. A leányt, látta ugyan a battonyai
ifőszolgabiróság előtt, sőt találkozott is vele,
mikor az épületet elhagyta. A leány eléje
ment, de hozzá sem nyúlt, csak hadonászott
előtte, azután megfordult és hirtelen elsietett.
Mégis mikor az a hiír kélt szárnyra, hogy Simon Manci őt inzultálta, becsületsértésért
feljelentést tett Simon Manci ellen, de ezt a
feljelentést később visszavonta,
AMI AZÓTA TÖRTÉNT.
Jó negyedév telt el az inzultus óta s a
Simon-Petrovics ügyről hallgatott a krónika.
Battonyán azonban már az inzultus óta suttogtak az emberek, Petrovies távozásáról. A
főszolgabíró nagy lábon élt és folyton költekezett. A vármegyében mindenki az ,ő dolgairól beszélt és ha pöre egy-egy jobb, sikeresebb fordulóhoz jutott, Petrovies nem
sajnálta barátaitól a pezsgőt és a cigányoktól
a tizest. Ugy élt, mint az igazi mágnás, lovat, kocsit tartott és ünnep volt Aradon meg
Makón, ha a költekező zsentri behajtott a
városba négy lovas hintóján.
. . . És az inzultus óta, megfogyatkozott a nimbusz. A barátok és a cimborák, a
kik az együtt-mulatáson ki vili néha váltón is
szerepeltek, egyszerre eltünedeztek
Petrovies mellől. A megyei urak sem keresték már
olyan szivesen társaságát és Petrovies egyszerre csak azt vette észre, hogy ,uj váltókra
már nem akad kezes és uj kölcsönökre nem
akad hitelező.
Ellenben jöttek egymásután a régi hitelezők, jelentkeztek szép sorjában a máskor
olyan alázatos kávésok, szabók és főpincérek, — de a zseb üres volt. A barátok, az intelligencia, a z ismerősök serege elhidegült,
azonban a bankok és uzsorások követelések
kéréseibe belemelegedtek. Ez a zsentri szomorú sorsa. És pénteken fölült Petrovies a
jó öreg motorra, bebumlizott Makóra és
megjelent Hervay István alispán előtt. Kérelme ezúttal csak annyi volt, hogy a makói
központi főszolgabírói hivatalból küldjenek ki
helyére Baltonyára egy helyettest. Bejelentette, hogy ő három hónapi szabadságra
megy, de szabadságának leteltével sem megy
vissza többé Baltonyára, hanem lemond állásáról.
Hervay alispánt nagyon meglepte Petrovies kijelentése, de minden észrevétel nélkül kijelentette, hogy teljesiti Petrovies kívánságát és még aznap elküldött helyére egy
szolgabírót Battonyára. A hivatal átadás
már meg is történt és Petrovies el is távozott, de hogy hová azt senki sem tudja . . .
Amit hátrahagyott Battonyán és Csanádvármegyében holsszu közigazgatási működése alatt, az mindössze 200,000 korona
adósság. Ennyit hiteleznek manapság egy
főszolgabírónak. A hitelezők között, mintegy
30—40,000 korona érdekeltsége van Szilágyi
Kálmán és Urszinyi Endre szolgabiráknak,
akik Petrovies váltóin szerepelnek.
Petrovies lemondása most már valószínűleg a nevezetes Simon-Petrovics ügynek a
szomorít fináléja.
— Szabadságolt a monarchia délen is.
Bécsből jelentik: E hónap 29-én a boszniai, hercegovinál és dalmáciai csapatok legénységének egy részét szabadságolják. A
szabadságolás fölosztva történik. Egyszerre
csak 8 százalékot szabadságolnak 14—14
napra. Ha ezek szabadsága letelik, akkor is-

sok pénzt takaríthatnak meg, ha

szükségletüket

első

kézből

s z e r z i k be. Erre alkalmat nyújt a most alakult

„Egyesült

Jtfüasztalosok

Juterraktára"

(Szeged, Tisza Lajos-körut 19., Kertész-féle péküzlettel szemben.)

ahol kizárólag helybeli, elsőrendű asztalosmesterek készítményei, mindenféle kivitelben, részletfizetésre is kaphatók.
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irrét 8 százalék szabadságolása következik és
igy lassankint az összes csapatok részesülnek 14 papi szabadságban.

SZÍNHÁZ, művészet.
Színházi műsor:
KEDD: Aranyeső, operett. Páros 1/a.
SZERDA: Hegedűs Gyula vendégf ölléptével Az elnökné, bohózat. Páratlan 2/3.
CSÜTÖRTÖK d. u: Rigó Gizi ifölléptével
Az elvált asszony, operett.
CSÜTÖRTÖK este: Hegedűs Gyulával Az
ördög, vigjáték. Páros 3/3.
PÉNTEK: Hegedűs Gyula vendéggel Az
ostrom, 'szanimü. Páratlan */»•
SZOMBAT: Bűvös vadász, opera. Páros " / a .
VASÁRNAP: Bűvös vadász, opera. Páratlan 3/s.

Feste fich gróf avidékiszinészetröl

1913. m á j u s 18.

* Rut botrány a szegedi színpadon.
Hétfőn este Drégelynek „Az isteni szikra" cirrlü színjátékát játszották a szegedi szinházban harmadszor. A szinpad — amelynek pedig az iró elég módot ad ahoz, íhogy darabiá előadásán finom levegő áradjon lé róla
— ez alkalommái ismét kitűnő szórakozóhelynek bizonyult a ,színészek, botrányfészeknek és városi komédiássátornak azok
számára is, akik teljesen lefokozott igénnyel
szekták a színházba elmenni. Volt: két nappal a premier után szerepnemtudás, szerepek teljes elferdítése és szövegek, vaskos,
ízetlen kitélelése, színészek mókázá'sa egymásnak és mulatása egymáson és még sok
egyéb, ami eléri a legvastagabb burleszk komikum legszélsőbb határát és jelenti mindarról való könnyelmű és merész megfeledkezést, amivel a színész önmagának, hivatásának, színpadának és közönségének tartozik.
Az est jellemzésére, aminőhöz hasonlóra még
az Almássy-éra alatt sem tudunk visszaemlékezni, több szót nem vesztegetünk. De figyelmeztetjük az igazgatót, hogy ezeknek a
dolgoknak következményeiről hallani akarunk. És emlékeztetjük a városi tanácsot a
monopóliumot élvező 'szegedi városi színházzal szemben fennálló kötelességeire. , Nem
hagyjuk a közönséget kiszolgáltatni egy-két
mulatós kedvű, a közönséggel és a színház
ni vápával mit sem törődő felületes és hanyag
színésznek. iHa pedig az igazgató azonosítja
magát ezzel á szellemmel, tudni fogjuk a vele való leszámolás módját is.

(Saját tudósítónktól.) A vidéki szinészetről mostanában .aggasztó hírek .keringenek. Hol itt, hol ott .beszélnek társulatok ös.z.szeomiásáról; a színészek panaszkodnak, az
igazgatók
sopánkodnak, 'folyamodványok
jönnek, segélyek mennek és a legtöbb vidéki
társulat hadban v.an. A
Délmagyarország
budapesti tudósítója megkérdezte gróf Festefich Andort, az országos vidéki színészet főfelügyelőjét, hogy a kultuszminisztériumban
milyennek látják a vidéki színészet helyzetét
s milyen intézkedések azok, amelyekkel segí* Hegedűs Gyula vendégszerepiese
teni .akarnak az országos színészeten? Festeiránt, mint a színházi iroda jelenti, élénk érikül Andor gróf a következőiket mondta:
deklődés nyilvánul. ,A kiváló művész, akinek
— A vidéki színészet csődje csak frázis. működése egyik legjelentősebb fejezet lesz a
Harmincnyolc vidéki színigazgató van, akik magyar színészet történetében, három estén
körülbelül 16.00 szinésznek biztosítanak rendes három ragyogó szerepeit játssza él.
megélhetést. Persze így nyár felé mindig van
valami kis baj,
,
Ilyenkor .aktuális az igazgatói engedélyek meghosszabbítása, amelyekről említés
sein történhetik mindaddig, mig a színigazgatók le nem fizetik szimészegyesüleii tartozásaikat. Különösen a felgyülemlett nyugdijitletéki tartozások okoznak gondot; ilyenkor aztán segélyakciók indulnak meg. A kulIgazgató: Vas Sándor. Telefon 11-85.
tuszminisztériumban a vidéki színészet segélyezésére 280.000 koronát forditainak. Nagyobb Összeomlásokról szó sínes. Az Újpesti
Kedden
Színház csak az, amelyen nem lehet segíteni.
Már Papír Sándor életében iis kiderült, hogy
az Újpesti Színház, mint állandó éves színKizárólagos előadási joggal.
ház nem reuzálhat; tetézte mindezt az, hogy
a. színház egy abszolút laikus ember, valami
Nordisk film Comp újdonsága.
Winternitz József kezébe került. A színház
esődbe jutott s a társulat feloszlott. iA pozsonyi társulattal, apnak elhelyezésével szintén sok ba j van. Polgár Károly pozsonyi társulata októbertől áprilisig van állandóan egy
helyben, majd Kaposvárott játszik egy hónapig s a hátralévő időt Fiúméban szokta tölteni. Az idén a fiumei Feniee-szinházat lebontották s igy a pozsonyi társulat hely nélkül
maradt. Azt hittük, hogy erre .a célra, a Lukács-fürdő parkjának !y|gy részét. me|gk|t!|pjuk, de a fővárosi közmunkatanács azt csak
p'arkoélna engedi kihasználni. Kiismerem,
Dráma 3 felvonásban. A főszehogy mások sincsenek túlságosán jó helyzetszerepben a dán szinészek.
ben s a színházi pályán beállott tulprodukció rontja a színészek
helyzetét.
Megkérdeztük, hogy mint vélekedik
Beöthy László centralizáló törekvéseiről?
Színházi trösztről még itt sem lehet
beszelni. Nem tartom egészséges tünetnek, de
bárki bármit mond!, el kéli minemű hogy
Beöthy kitűnő szinbázember ás az az anyagi
Dráma 2 felvonásban.
garancia, amelyet, ő nyújt, favorizálja őt er- Ü
re a helyre. Gondoskodtunk azonban arról,
IS
hogy ebből a precedensből semmiféle kal'amitáisf ne származzék: Beöthy külön társulaValamint a két órás uj műsor.
tid \k<itc)h\s l^erZtődMfii lDe\br]ecen száim\áéa
é« mindenben tartozik magát ,a szinészegyesülpt szabályainak alá vetni.
e í m ^ P M ^ H H r a n B

orzo mozi

gCarlö bosszúja,

1

* Bűvös vadász. A színházi iroda jelenti:
Szorgalmas próbákkal készül a társulat a
Bűvös vadász fölelevenitésére. A darab az
elavult régi szöveg helyett uj átdolgozásban
kerül szinre. Kiállítására nagy gondot fordít
a szinész. Legérdekesebb lesz a farkasbarlang, melynek beállitása a legnehezebb technikai föladatokat rójja a rendezőre. Pompás
énekpártikhoz jutnak Nagy Aranka, Déri Rózsi, Torma és Ladiszlay. Részt vesz még az
előadásban Kállay Margit, Virágháty. nemkülönben a kar két taléntumos tagja, Erdély
Sándor és Biró.
Legjobb színházi cukorkák Líndenfeld Bertaián Első szegedi cukorkagyárában, Kárász-utca 8. szám alatt kaphatók.

KALEIDOSZKÓP
(Káló bácsi.) Eltűnt az utcáról az utolsó
magyarok veteránja, a patriciuínarcu, derült
tekintetű öreg ur: Káló Antal. Harmonikus
csizmája nemi kopog többé az Ipar-utca gödrös kövezetén, sujtásos fekete attilája .megroskadva, kiterítve fekszik a Szent Mihály
lován, szelíden takarva le a legnemesebb és
ilegáldottahb szivek egyikét.
Elmúlásának módja olyan egyszerű volt,
mint egész élete. Az öreg ur nem sokkal ezelőtt, egy héttel talán, ezzel a szóval lepte meg
környezetét:
— Meglássátok, hogy nemsokára este
lesz. Az én estém. Este nyolc órakor fogok
meghalni . . .
És vasárnap este pont nyolc órakor Káló
bácsi ugy tett, amiként beszéle . .. . Im!máron este van nagyon, mondhatni öreg éjsza.ka, melynek vége. sem lesz sóiba.
Husfc évvel ételőtt ép olyan komóly,
méltóságteljés arccaL lépkedett a belváros felé Káló bácsi, ákárcstk. a .legutóbbi időben.
Pászomántos mentéje gondosain, tisztára kefélve, kis pörge kalapja a szeméré húzva. Hanem az arcán Ugyanaz a szelíd, jóságos nyíltság és becsületesség, ami a .régi beúszni,ött
szegedi polgárt jellemzi az ujjal, a gyanakodó váí es kevéllyel szemben. Annak az elmúlt,
bánatosan ködlő időnek az emléke tükröződött a Ká'ló Antal' szemében, melynek áiár
hírmondója is. alig él e város falai között.
Legfeljebb csíák tornácos, kis udvarok, roskadozó vizel őt ti házak és megkopott biedermeyer bútorok jelzik, hogy valaha más levegő,
más világ, más emt/BÜetk, más örömek itlanyáztak itten: puritán erények, kis álrhodások, befelé hangzó, csöndes, hangtalan lélekbugások . . .
A régi iparos-világ tisztes embered: ez
volt az igazi Bzeged! A mai hivatalnok város a .maga eifrálkórtó ínyomoruságávál Óvár
alig-nlíg emlékszik rá. Pedig abban az időben 'alakult ki a szegedi polgár jelleme és á
tértéueleín későbbi folyamán, miikor a régi
szegedi családok fiai hivatalt vállaltak, az
ősi céhbeli karakter dominál minden földi
dolgaikban. A benszülött szegedi pölgáe befelé arisztokrata, kifelé leereszkedő és a tulságig szerény, ivem is szerény, hanem szemérmes Volt. Hányszor faggattam hősi mesékért
kicsik orömlban a szetat tamási hőst,, Molnár
Mártont! Nem mondott volna róla az istennek se egyebet, mint hogy „igen, igen, hát
bizony megraktiik egy kicsit a szerviánokát
. . ." Ki emlékszik még az 'öreg FéTrháye'r
kékfestőre, meg Kátai Pista bátyánkra, aki
szép csöndesen belemuzsikáltatfa magát a
koporsóba? M i Sfeinhardt Nácira, áki a
Nagy Péter-utcán levő háza padlásán szellemidézést játszott, mikor minden árrajáró-
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fiak látatlanul felmondta őszes bűneit? Hát
a jó Salamon Zsigára, aki nagy lesipuskás
létére olyan (nyulat ilőtt le, amelynek a nyakában már ott lógott a cédula, megörökítve
rajta a Salamon Zsiga mesteri lövésének története? Ki emlékszik az öreg Fodor Károlyra, kinek (kertjében ágyugolyóbis-nagyságu
tizfontos körték nőttek? A Dám Ferenc, Vadász Manó, Bérezi nász, Kainer József alakja ugy ködlik át a messzeségen, mint a sella
eurulison ülő Papirius .konzul hófehér szakálas, derült és fönséges arca. Vidám és mégis
komoly, nyugodt ós (talpig becsületes emberek voltak valamennyien.
(Ebből a fajtából való volt Káló Antul, a
régi magyar gombkötő. Tipikusan szegedi
mestersége lassankint .kiment a divatból és
a sujtásos fekete dolmányokat, kacskaringós
zsinórzatu szüknadrágokat többé nem vásárolta már senki más, esak Beek Pista. Elment ő ,is, ama kevesebb közül való, akik
nem tudtak soha beleszokni a német pantallóba. Talán a legutolsók egyike volt Káló bácsi, aki még ragaszkodott a régi emiékekhez,
habár mesterségét már régen feladta. Nem lehetett többé becsülettel megélni belőle, viszszatért hát az ő uri magányához, csöndes,
'kiskertes kúriájának emlékei közé.
Hej! iDe sokiat érne pedig, ha a régi szegedi magyarok inem vitték volna magukkal,
sirha a puritánság és polgári szerénység nemes szökiásait, melyek ép ugy kiveszőben van
naik már, mint a derült tekintetű, kedves
egyszerűségű, vajszivü Káló bácsik . . .

A vásárcsarnok pályatervei.
— Ezen a héten dönt a zsöri.

-

(Saját tudósítónktól.) A vásárcsarnokra
beérkezett pályaterveiket három hét óta permanens üléseken vizsgálják fölül az erre a
célra kirendelt bizottság, amelynek tagjai
Tóth Mihály főmérnök, Ligeti Béla és Tóbiás
László műépítészek. A pályatervek átvizsgálásának munkája most már befejezéshez
közeledik, amennyiben a jelige alatt benyújtott tíz pályaterv közül hetet 'jölülvizsgáltak. A hátralevő három pályatervvel egykét nap alatt szintén végez a bizottság, azután összeül a héttagú zsűri és dönteni fog a
felett, hogy az 1 millió 400,000 koronás építkezésre melyik pályaterv legmegfelelőbb kivitel és olcsóság szempontjából. A zsűri elnöke Lázár György dr. polgármester, tagjai pedig ezek: Bokor Pál polgármester helyettes, Taschler Endre városi főjegyző,
Tóth Mihály főmérnök, Csernovics Agenor
igazgató-főmérnök, Hoffer Imre műépítész,
ipariskolai tanár, Ligeti Béla és Tóbiás László müépitészek.
A pályatervek közül a szűkebbik örii biráló-bizottság hármat már eddiig is díjazásra
alkalmasnak" talált. De van még egy-két pályaterv, amelyek szintén érdemesek a dijazásta. Minthogy azonban összesen három dij
van: 4500, 3000 és 1500 k o r o n a , ^ többi díjazásra-érdemes pályaterveket Tóth Mihály főmérnök — amint munkatársunknak mondotta— megvételre fogja ajánlani a városnak:
(
— Általában nagyon szépen sikerültek a
pályatervek — mondotta a jfőmérnök. —
Szebbnél-szebbet találtunk közöttük, pedig
mondhatom, hogy ha akárhány neves budapesti müépitészt is hívtunk volna meg a bíráló-bizottságba, akkör sem lehetett volna
alaposabban megbírálni a pályamunkákat.

— De ha olyan sok jó terv van — vetette közbe munkatársunk — akkor nehéz
lesz a választás.
— Nem lesz — volt a felelet — mert
van a pályázatok között egy legszebb, ha
csak a hátralévő három közül valamelyik ezt
is nem haladja felül.
— És melyik az, név szerint?
— Azt nem tudjuk magunk se, legfölebb
a jeligét, de most még ez sem kerülhet a
nyilvánosság elé.
— Tulhaladják-e a pályatervek az 1
millió négyszázezer koronát?
— Nem, valamennyi alul van a költségvetésben előirányzott összegen.
Építész és vállalkozókörökben türelmetlenül várják már a pályázatok sorsának eldőlését annál is inkább, mert a pályázók között több szegedi cég van. Szerencsére ezen
a héten, ha csak valami különleges akadály
nem lép közbe, meg lesz már a döntés és
megtudjuk: kinek a tervei szerint épül a vásárcsarnok?
........................................sas.tiaiasi

Ünnep
a városi főgimnáziumban.
— Szinger Kornél és Nováky
Bertalan jubileuma. —
(Saját tudósítónktól.) A szegedi városi
főgimnázium vasárnap délelőtt ünnepelte az
intézet dísztermében Szinger Kornél igazgató
tanári működésének negyedszázados, Nováky Bertalan rajztanárt pedig 40 éves tanári működése alkalmából. Itt töltötték be
mindketten tanári működésűket a városi főgimnázium tanszékén és generációkon át működve a tudományok és a művészet ágaiban. Ma, a jubileumuk alkalmából, ifjúi lelkesedésüket megtartva, jóleső szivvei s nyugodt lelkiismerettel tekinthetnek vissza becsülettel megfutott pályájukra és az elért
szép eredményekre. A szépen sikerült ünnepélyen az ének és zenekar biztos tudással
előadott darabjai, Kelemen László és Ráner
Ödön, VIII, osztályú tanulók tartalmas beszédei és Kövesi Lajos tanár költői szépségű
alkalmi költeményei után, melyeket Jakobovics VIII. és Balogh Gábor I. B) szavaltak,
az igazgató a következő beszédet tartotta:
Kedves
Tanártársaim!
iSzeretett Tanítványaim! Az az ünnep, malyiet a mai napon az én tanártársaim .gyöngéd figyelme és
a ti szeretetek és ragaszkodástok először tudtomon .kivül, később pedig óhajom ellenére
is rendezett iaz öröm érzetével tölti el lelkemet, látva a ti ragaszkodástokat, másrészt
'azonban aggodalommal tölti el szivemet: aggodalommal, mert nekem, kedves Tanártársaim és Tanitványaim, a legmagasztosabb
fogalmam volt a jubileumról, .amelyet mindenkor niagy érdemek j utalm a zásának tulajdonítottam. Most, mikor magamba-szállok, aggódva látom, hogy ez a 25 év rövid idő volt
nekiem arra, hogy megtegyék mindent, mit
tennem keltett volna. Még nagyon sok tennivaló és nagyon sok .eszméinek megvalósítása várakozik reám, amelyekre a jövő évekre ,is szükségem van, hogy meghódolhassak a
közönség elismerése előtt, amellyel érdemeimet. a k a r j a jutalmazni.
A két érzelem közt azonban mondhatom
a jelen ünnepélyes pillanatban mégis csak az
öröm, a boldogságnak érzete eresebb e Ikettőnél. Az öröm és boldogság érzete tölt el 'egyrészt, hogy látom a Ti szeretetek és ragaszkodástok megnyilvánulását, másrészt, hogy
sokoldalú teendőim között alkalmam nyílt
egy pillanatra megállni és visszaemlékezni a
25 évvel ezelőtti évekre, amidőn megihlette az
i f j ú t az Istennek szent lelke, aki azt- sugalló,
hogy erre a pályára lépjek, amelyen az egész
életemet hazám ifjúságának nevelésére ás
oktatására, az emberiség boldagitására (fordíthatom. Ezt a választást mondhatom, sah a
életemben egyetlenegy pillanatra meg nem
bántam.
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Kedves Fiaim! 25 évvel ezelőtt az isteni
gondviselés idevezetett .és iderendelt engem
az Alföld nagy metropolisába, hazámnak
ezen második nagy városába, hogy ennek nevelés és tanitásügyét szolgáljam, egy életen
keresztül. Ez a körülmény, hogy idekerültem, megkönnyítette az én működésemet.
Olyan lakossága, van 'ennek a, városnak, a
mely engem szeretettel fogadott, megértette
az én törekvésemet, szenetetteljiesan istápolt.
Ez ,a szeretet évről-évre fokozódott, és második otthonommá, szülőfalummá tette nekem ezt ia inagy várost és ennek szeretetéből
merített lelkesedés tartott fönn egyrészt
munkásságomban. De Kedves Fiaim, volt.
még valami, ami énnekem segítségemre jött
abban az időben. Idekerültem egy ragyogóan
felépített intézetbe, amely csak éppen akkor
tárta fel kapuit a tudományoknak és ;a nevelésnek, félszerelve a modern igények szerbét és oly hjrbfan állott, (hogy az ország
egyik első intézetének tartották. ,Ez megihletett s arra késztetett, hogy lelkesedéssel, lássak munkámhoz. A Gondviselés pedig oldalam mellé egy olyan vezetőt állított, mint
intézetünk akkori nagyérdemű igazgatója,
'Magyar Gábor volt, aki .a kezdő tanár lépéseit irányította, a csüggedőt, az önmagával
szemben bizalmatlant bátorította, erősítette
az éveknek bosszú során át.
Itt állok ebben az ünnepélyes pillanatban, ,hő fohászom száll a Mindenhatóhoz, adja meg nekünk jutalmát azért ,a sok jóért,
amelyet ennek az intézetnek ifjúsága generációkon át élvezett és azért az útmutatásért
és szerető vezetésért, amely minket, kezdő
tanárokat évek hosszú során keresztül bátorított s vezetett és lehetővé tette, hogy sikereket mutassunk fel, a d j a meg a Mindenható
szép lelkének az örök üdvösséget.
Aztán volt még valami, .ami az én munkásságomat abban az időben megkönnyítette.
Olyan tanártársak környezetének engem, kik
rámutattak arra, hogy ezek legyenek a te ve - •
zetőid, ezeket kövesd, ezek a példaképei az
ifjúság buzgó nevelésének s mintaszerű oktatásának.
Kaptam még, hála Istennek, mindjárt az
első 'esztendőben olyan növendékeiket, akiknek lelke megértette az én lelkemet, akik
szeretettel környékezitek, akikkel dalgozhii
,nem volt soha fáradtság, keserűség, hanem
élvezet.
lEze'k a tanártársaim és tanítványaim tették lehetővé, hogy ón talán szerény eredményeket tudtam felmutatni ezen 25 éven keresztül és amikor én most, ebben az ünnepélyes pillanatban mindezeket a szerény eredményeket magamról elhárítom és áthárítom
az én környezetiemre és a szeren esés körülményekre, akkor nem az álszemérem beszól
belőlem, .hanem a merő .igazság. Különösen
az a körülmény, hogy tanítványaim
megértő
lelke környékezett engem, vo.lt kulcsa azoknak a szerény sikereknek, amelyeket én felimutattam.
A lelkesedés szárnyain röpülve, nem ismertem a munka nehézségeit. Megtanítottam
tanitványamat arra, hogy a vallási vigasz a
legfőbb kincs és az az ereklye, az a vagyon,
amely egy egész életen át fentart bennünket.
Ezek feltárták szivüket akkor, amikor a
hasznos ismereteket tanítottam és feltárták
szivüket akkor, amikor nemzetünk történelmének és irodalma történetének segítségével
megtanítottam őket nemzetünk
múltjának
tiszteletére. Feltárták fogékony szivüket, akkor, amikor az emberi lelket vizsgálva,
egyes jelenségeinek magyarázatából és a
lélek működéséből, továbbá .az elmének fegyelmezőiképességéből megtanítottam őket
ember értékének és az igazságnak megismerésére és feltárták szivüket, amikor a
művészetek segítségével igyekeztem ízlésükéi
finomítani, l e l k ü k e t nemesíteni, lcogy ideális
'lelkesedéssel kerüljenek ki az életbe és ebben a sokszor prózai életben az idealizmusnak .hódolói legyenek továbbra is.
Ilyen tanítványok körében könnyű volt
25 éven keresztül működni ebben az iskolában. És az első 25 évből elmúlt az első 14
esztendő és akikor az én rendem kormányának kitüntető bizalma ennek a 200 éves társháznak vezetését hozta reám. Ujabb gondok s
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bizalmatlanság önmagam .iránt, önkénytelenül éreztem annak a tapasztalásnak, annak
az életbölcsességnek .hiányát, legalább fogyiatékosfeágát, amjely megkívántatott égy
ilyen társház vezetésére.
Azonban itt is volt valami, ami maigy
munkámat megkönnyitetto: ennek a társháznak 200 éves tradíciója, az a szellem, amely
ivadékról-ivadékra
szállott, amely a vezetőtől nem kívánt másít, csak ennek a tradíciónak a fantartását. Olyan társak környékeztek ebben, hála Istennek, évek hosszú során
át állandóan, akiknek egyrésze ma is oszlopa
ennek ,az intézetnek, másik része pedig az
ország különböző vidékeinek különböző intézeteiben .részint mint buzgó munkás, részint
m.init vezető működik. Ezek a társak megkönnyítették .az én munkáimat.
Ehhez az elfoglaltsághoz jött aztán ujabb
három .esztendő múlva rendkonmányom kitüntető bizalma, amely ennek az intézetnek
vezetését is reám ruházta. Gyenge váltaimmal ismét .aggódva néztem ia jövő elé, de itt
is ,megkönnyítette munkámat intézetünknek
hagyományos
szelleme,
megkonnyit,ették
azok, akik én .mellettem szünet nélkül, .csüggedést nem Ismerve munkálkodtak. Az egységes gondolkodás, a nemes cél megértése és
felfogása, a soha nem szűnő munkának szeretete, az ideális lelkesedés és .mindenekelőtt
az egymást megértés, egymás elveinek tisztelete békés harmóniát hozott mindenkor a mi
munkálkodásunkra és igy megengedte azt,
hogy .eredményeket mutassunk fel .a. nevelés
és tanítás terén.
.Nekem nem jutott egyéb feladat, mint
munkáikat a mult szellemében irányi tani és
munkámnak mindig volt, eredménye.
íme kíedves Tanítványaim! és Társaim,
ez a 25 évnek rövid története. Ismétlem újból,
hogy az én munkám könnyű volt, mert a
szerencsés körülmények és ,a szerencsés környezet segített engem munkámban és önkéntelenül ,is vezetett a sikerhez. És mikor ma
körülnézek, iáitom kedves Fiaim, hogy ezen
munkáért bőségesen .kaptam elismerést, mert
végtelen boldogsággal tölt el .annak a látása,
hogy azok ,az ifjak, akik innen kikerülteik az
én 25 évi működésem alatt, ma már Szeged
város müveit társad almának miniden rétegében szerepelnék, néhol vezetőszerepe,bet töltenek be, sőt az ország Délvidékének és .az
ország más különböző részeinek legexponáltiabb helyein működnek azoknak az egyéneknek diadalra emeléseért, amely eszméket
nem én magam, hanem ,az intézet szelleme
ültetett egykor fogékony gyermeklelküikbe.
Kedves Fiaim, oly jutalom, amelynél szebbet az ember nem kívánhat a .kincs, hir, gyönyör elhalványodik azoik mellett ,a jutalmak
mellett, amelyeket a hiven teljesített kötelesség tudata nyújt az emberi szivnek.
Ezért <a szép ünnepélyért pedig, amielyet
ti rendeztetek és .amiért- alkalmam nyílott
sokoldalú elfoglaltságom közepette egy percre megállani és visszatekinteni a múltra, a
mely visszatekintés jóleső érzelemm.e.1 tölti
el lelkemet, hálás köszönetiet mondok nektek és a ti vezető tanáraitoknak. Köszönetet
mondok nektek ugy a magam, mint annak a
férfiúnak nevében, aki szeretett tanártok':
Nováky Bertalan, akinek a maii napon sokkal nagyobb címe volt ünnepelni, mint az én
szerénységemnek, mert ő 40 évi (munkás életre tekinthet vissza, amely neki
hasonlóan
csak gyönyörűséget nyújtott mindenkor ezeken a hosszu-hosszu éveken keresztül; megáldatott ő .a szükséges egészséggel, amely
megadta neki .azt az erőt, amellyel az eredményieket évről-évre felmutathatta, .hanem a
.modern igényeknek megfelelően haladva fokozhatta, ugy, hogy intézetünk művészi neve
a rajztanítás terén valóságos példaképe lehet ma az intézeteknek, amihez megadta neki a jó Isten .a szükséges erőt, megadta azt a
kedves családot, amelyre példaképen tekinthet, .akármilyen család, .amikor nézi .azokat
az eredményeket, amelyeket ő gyermekeinek
boldogítása körül elért. Köszönetet, mondok
mindazoknak, akik segitettek nekem abban,
hogy eredményeket mutathassunk fel, Szeged város érdemes tanácsának, — .amely mindenkor rendelkezésünkre iboe&áj tette. az anya
ginka-t, hogy mi haladhassunk, — a szülök-
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nek, .akiik megértve a mi törekvéseinket, mindenkor velünk együtt, tudtak érezni és .elénk
érdeklődéssel kisérték munkámat. Köszönetet
mondok mindazoknak a tisztelőknek és .jóharátoknak, .akik szeretetükkel környezitek és
tehetővé tették, hogy munkám eredményes
legyen, lehetővé tették, hogy a mai nap, mikor visszatekintek a múltra, ilyen jóleső érzéssel tölthette el lelkemet. Most, mikor ismételten köszönetet mondok kedves Tanitványiaimnak és a Tanári karnak, elmondhatom,
hogy a mai ünnep arra, is jó vo.lt, hogy uj
lelkesedést merítsenek belőle; a szeretet és
ragaszkodás, amellyel ti környeztetek ós a
melynek kifejezést, adtatok, uj erőt fognak
nekem adni a jövő küzdelembe és ón Ígérem ezen ünnepélyes pillanatban, hogy azon
leszek, hogy ezután is soha rnem lankadó buzgósággal fogok tovább működni ezen intézetben, hogy hasonló enedirményeiket 'tudjunk
.felmutatni, sőt, ha a jó Isten megengedi, -ezeket iaz eredményeket fokozzuk, ment ha ;a jó
Isten áldása van .az ifjúság munkáján, akkor
,a mii feladatunk könnyű lesz.
Óriási lelkesedéssel, megindultan hallgatták Szinger Kornél igazgató gyönyörű,
szivből jövő és szivekhez szóló beszédét. És
nemcsak a huszonöt év óta működő igazgatót, de a közel félszáz év óta munkálkodó
Nováky Bertalan tanárt is rendkívül sokan
gratulálták, Szeged társadalmából és az országból.

A rejtélyes 800000 frank.

— Titokzatos levél Madridból egy szegedi
kereskedőhöz. —

Vadis
SIENKIEVIC HENRIK világhírű regénye után készült 6 felvonásos mozgófénykép.

ft Keresztény iildozft
Jtero császár idejlben.
A kép lejátszási ideje
teljes 2 óra.
Csak számozott helyek lesznek. —
Jegyek mi tói kezdve már válthatók
a Korzó pénztáránál.

A jegyek csakis azon előadásra érvényesek, melyre váltatnak, mert az
előadasok nem folytatólagosak. —
Helyárak: Zsölye 1 K, I. hely 80 fii.,
II. hely 60 fill., III. hely 30 fillér.

Az előadások pénteken és szombaton d. u. 4, 6, este 8, 10 órakor,
Vasárnap d. u. 2, 4, 6 és este 10
órakor kezdődnek.

(Saját tudósítónktól.) Nem tudni, miféle
„Fekete kéz" vagy más hasonló bűnszövetség munkája lehet az a titokszerűségbe burkolt levél, amelyet néhány nap előtt kézbesített a posta egy szegedi kereskedőnek. Kék
boritékban 25 centes spanyol bélyeggel ellátva jött és ugyancsak ámulatba ejtette a
kereskedőt, akinek évtizedek óta fönnálló, elismert üziete és gyára van Szegeden, de
olyan kiváló üzleti ajánlattal még aligha kecsegtették, mint amilyent a rejtélyes levél
tartalmazott. Az írója a madridi fogház szerencsétlen lakójának ecseteli magát,
nevét
azonban nem árulja el, amig a megállapodás
közte és a kereskedő között perfekt -nem lesz.
Azt mondja, hogy csőd folytán ül most, ő,
akinek nyolcszázezer
frank vagyona
van
készpénzben. Nincs ugyan birtokában a pénz,
hanem egy külföldi pályaudvar
raktárában
hever a kofferjában, de pénz híján nem tudja
kiváltani a — koffert, összesen kilencezer
frank kellene a titokzatos férfiúnak, állítólag
a perköltségek és pénzbirság kifizetésére, valamint annak a kis kézi táskának a kiváltására, amelyben az állomáson lévő koffer kiadásához szükséges bárcáik vannak. Széditő
rekompenzációt Ígér a fogház lakója: a 'kilencezer frankért vagyona
harmadrészét,
azaz kétszázhatvanezer frankot! De ehez feltétlenül szükséges, mondja, hogy a kereskedő Spanyolországba
utazzék.
Van eszében. Mert bármennyire is kecsegtető a busás ajánlat, nem hajlandó magát kitenni annak, hogy valami veszedelmes
madridi bűnszövetkezet banditáinak a kezére jusson. Madridból különben érkeztek már
hasonló levelek Szegedre, ezeket a cimzettek
átadták a rendőrségnek és ki is derült, hogy
egy szélhmos banda nagyobb zsarolási manővert akart keresztülvinni. A mostani levét
azonban fölülmúlja az összes eddigiéket,
annyira leplezni igyékszik a csalás legkisebb
látszatát is. Naivnak azonban eléggé naiv,
mert azt aligha hininé el bárki, íhogy akinek
nyolcszázezer frank vagyona van, az rászoruljon az én kilencezer frankomra, bármilyen
körülmények közé jutott is. A titokzatos
madridi itt tehát fölsült a tervével.
íme a német nyelven, szép kaligraíikus
Írással irott levél magyar fordításban:
Madrid, 1913. május 14.
Igent lisztéit ; U.raim!
ön előtt egyelőre ismeretlenül ugyan, de
a legjobb referenciákkal a .kezemben becses

1913. m á j u s 20.
személye felől, vagyok bátor Önhöz fordulni
az alábbi ügyben, hangsúlyozva, hogy azt a
legszigorúbb titokban tartani szíveskedjék.
Nagyon szerencsétlen helyzetem v.am az
itteni központi fogházban, .ahova csődbejutás
miatt .kerültem. Ezeket a sorokat egy bizalmas emberemmel iratom ós arra kérem Önt,
legyen segítségemre 800,000
(nyolcszázezer)
frank
készpénz
visszaszerzésében,
amely
Ősszeg, egy külföldi pályaudvaron
fekvő
kofferben bankjegyekben van elrejtve.
Feltétlenül szükséges, hogy ön mielőbb
Spanyolországba jöjjön avégből, hogy perköltségeimet és pénzbírságomat (.összesen körülbelül 9000 frank) ;az itteni bíróságnál lefizesse, továbbá pecséttel ellátott kézitáskámat kiváltsa. Ebben a kézi táskában vannak
azok a bizonyos okiratok, amelyek feltétlenül szükségesek ahoz, hogy vagyonomat a létéiből magamhoz vehessem.
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kalendárium.
IDŐJÁRÁS: A meteorológiai intézet jelentése iszerint: Nyugatról némi hösülyedés várható,
elvétve
esővel, Sürgöny prognózis:
Enyhe, elvétve
csapadék.
Déli hőmérséklet: 20.2 C

fok

volt.
A VÁROSHÁZÁN:
délelőtt 10-1-ig fo
gad a polgármester,
a főkapitány
pedig
ll~.l-ig.
A KÖZKÓRHAZBAN:
A beteg látogatási idő délután 1—3-ig tart.
VÁROSI SZÍNHÁZ:
Este 8 órakor
Aranyeső; operett,
URÁNIA SZÍNHÁZ:
Délután 5 órától
kezdve „A feltaláló", dráma 2 felvonásban,
VASS MOZI. Délután hat órától kezdve
„A megtért ördög", vígjáték 3 felvonásban.
EDISON-MOZGÓ:
Délután
fi órától
kezdve „A milliós örökség", dráma.
KORZÓ-Mozi: Este hattól
féltizenegyig
„A köpenyes ember", dráma 3 felvonásban.

nyílt meg előtte. A magyar ujságirás harcos
gárdája olyan erőt nyert benne, akinek jelszava a megállást nem ismerő, szakadatlan
munka és az érték felé törő komoly elmélyedés; bizonyos, hogy amit Róna Lajos uj
pozíciójában, követendő eszményeként a társadalom olvasó szeme elé fog állítani, abból
termékeny lélekhullámzások, nagy társadalmi energiák és mindenképen jelentékeny uj
értékvalóságok fognak keletkezni.
Az olvasó meg fogja érteni, hogy örömünk első fellobbanásában ily módon köszönthetjük hajdani kenyeres pajtásunkat és nehéz
kiiziködéseink volt osztályosát; de Róna Lajos ujságirói fényes kvalitásai nem ismeretlenek annyira a mi közönségünk előtt sem,
hogy .karrierjének mostani szép megindulását egy pillanatra itt le ne szögezhetnénk. A
férfin, kiről szó van, könnyen és lehető gyorsan igazolni fogja szeretettől áthatott érdeklődésünk és büszkeségünk jogosultságát.
(d)

— Perczel Dezső meghalt. Perczel
Dezső, a legtöbbet emil.aget.etit .magyar politikusok .egyike, iaki a szerencse viáltozaudóságát valamennyi politikusunknál jobban 'tapasztalhat,fa, vasárnap reggel három,negyed
hétkor bonyhádi kastélyában meghalt. Perczel igen előkelő, gazdag családból származott; az a tyja igazságügy m in iszter volt,
majd a királyi Kúria elnöke lett. Perczel
Dezsőt '.azonban nemcsak a származása segítette pályafutásán, hanem a talentuma, is, a
Uj ságiró-karriér
mely >a megyei életben bontakozott, ki. Már
Különös gyönyörűséggel irjuk le a mai meglett ember volt, minit Tolnia vármegye
nap intim szenzációját, mely a szegedi sajtó alispánja, tekintélyes állásban, miikor 1887Bánffy
munkásainak hozott örvendetes újságot. A ben mandátumot vállalt. 1892-ben
Dezső
báró
mellett
.a
képviselőház
alelnöke,
nemrég nagy apparátussal megindult s már
Is tekintélyes fővárosi újság, a Pesti Tükör, 1894-ben pedig Bánffy kabinetjében belügymai lapszámán Róna Lajost, Szegedről eh miniszter lett. Bánffy bukása, után Perczel
származott kitűnő újságíró kollégánkat neve- is lekerült .a politika színpadáról. 1994-ben,
zi meg felelős szerkesztő gyanánt. Rövid idő a Tisza-kormány megalakulásakor Perczel
alatt ez már a második hasonló híradás; az lett. a képviselőház elnöke. Életének bizonyáelső Liptai Imréről szólott, ki a Pesti Napló ra legtöbbet, emlegetett eseménye volt az
szerkesztésének: felelősségét vette át nemré- .1904. november 18-iki ülés, melyben az obstrukeiós vita végét be nem várva, és állítógiben.
lag ia zsebkendőjével .initve, .megszavaztatta a
Róna Lajost eddigi munkássága, nyug- szabadelvű párti többséggel a házszabályokat
talan ujságirói vére, a progresszív eszmék Szigorító javaslatot. Két hónajp mlulva, az
iránt való fogékonysága és kitűnő képzett- 1904. januári választáson a szövetkezett elsége egyaránt predesztinálják a most el- lenzék jutott többségre, melynek első dolga
foglalt díszes pozíció betöltésére. ízig-vérig volt Perczeit a maindátumától megfosztani
temperamentumának embere, ki eszményekért .azon a, cimen, hogy Perczel .miniszteri nyugél és meggyőződésből harcol; humanista és diját a kiráily kegyelemből mintegy másfélA levélhez mellékelt távirat, amelynek az eretnek, emberbarát és lázadó egy személy- ezer .koronával fölemelte. Pört is inditottnk
elküldése azt jelentené, .hogy a kereskedő az ben. Ilyennek ismertük őt, mikor még velünk Perczel ellen a. darabont-csapat szervezése
egy sorban járta a szürkeség lélekbénitó út- miatt, a pört azonban utóbb visszavonták. A
ajánlatra reflektál, igy szól:
jait; ő már akkor is kivált biztos és fölényes szövetkezetit ellenzék bukása után a nemzeSpanien
akarásával, mellyel a maga elérendő céljait ti munkapárt ifényes elégtételt szolgáltatott
kijelölte. Szegedre egész fiatal korában kev
Ahfredo Busmrd
Berezelnek azzal, hogy őt választotta, elrült s már nem sok idő múlva a Szeged és nökévé. Perczel azonban, .akit családi életé5. Homo de la Matia — 5. tieroero
Vidéke helyettes szerkesztője lett. Az újság- ben is sok csapás ért ás vagyonának legnaMadrid.
írók szociális szervezkedése eszméjének lel- gyobb részét is elveszitette, már beteg és
kes hive volt s a megalakított céhbeli szö- megrokkant ember volt ; pár hónappal ezelőtt
Nummer 319. empfangem.
vetség vezető emberére akadt benne, ö rin- .le is mondott a pártelnökséigről, visszavonul 1
gatta a szegedi Társadalomtudományi Tár- bonyhádi kastélyába, alhol vasárnap hatvan( Aláírás.)
saság bölcsőjét is, melynek megalapítása óta öt éves korában befejezte életét. Kedden
Alfredo Bussard — ez valósziuüen a már ezerszer bebizonyosodott, hogy e nélkül után temetiik. Lukács László miniszterelnök
„bizalmas ember" neve, lehet azonban, hogy az egyesület nélkül a mai világot jelentő Perczel Dezső halála alkalmával a követkea bűnszövetség valamelyik zsiványának az progresszív eszmei haladás a szegedi talajba ző részvéttáviratot, intézte ifjabb Perczel
igazi nevét rejtegeti. Nem volna kár az utasi- egyetlenegy gyökeret sem tudott volna eresz- Dezsőhöz Bonyhádra:
tás szerint továbbítani a táviratot csak azért, teni. Róna Lajos részt vett a Délmagyar— Legőszintébb és legmélyebb .fájdahogy a 800,000 frank rejtelmes tulajdonosa ország megalakításában is, de ez egyúttal
lommal
vettem! (tudomásul Bfeegóny éde?i„behatóan" ismertesse „az ügyet" és közöl- már utolsó itteni cselekvése volt, mert nem
atyád elhunytát. Kérlek, fogadd ugy a maje a nevét. Igy talán több adattal lehetne a sok idő múlva A Nap munkatársa, ma pegam, mint ia kormány részéről őszinte sajrendőrség kezére játszani az agyafúrt go- dig a Pesti Tükör-tői távozó Bethlen Osználkozásunk kifejezését. Lukács László.
nosztevőket.
i
kár dr. örököseként az emiitett délutáni újság felelős szerkesztője lett.
A munkapárt ma .este ülést tartott és
A harmincas évdk legelején, acélos erők Khuen-Héderváry elnök kegyeletes szavakbirtokában, a Róna Lajos neve enthuziazmu- kal emlékezett Berezel Dezsőre. A temetésen
i > sának és munkakedvének valóban alig nyíl- ,a igyászbeszédeit szintén Khnem! Irmomdja, a
hatott szerb perspektíva, mint amilyen most munkapárt nevében.
Fáradságának és szolgálata inak
jutalmazása fejében a. 800000 frank harmadrészéi
adom Önnek.
Itt, a fogdában semmiféle levelet nem
fogadhatok el.
Ha tehát On mindezekben egyetért velem és komolyan elhatározta Spanyol országba való utazását, hogy az .emiitett 9000
frankot iá bíróságnál, lefizesse, ugy küldje a
mellékelt sürgönyt a megjelölt címre. Amint
távirata kézhez jutott, az egész ügyet nyomban sajátkezüleg behatóan ismertetem
Önnel és a teljes nevemen megnevezem magamat.
Amíg ön az én legközelebbi levelemét
megkapja, a n.a.gy távolság miatt természetesen egy kis idő telik el, .de kérem, legyen
türelemmel, ne beszéljen erről senkivel a világon és legszigorúbb hallgatását őrizze meg.
A mellékelt távirat és levélcím az én sajátkezű írásom!
Kérem, hogy semmi levelet, csak táviratot küldjön.
Kiváló tisztelettel
K. v. H.

Hiidessen a
Délin agyai oi szagban

Brtosilést
Telefon 1203. sz.

Legolcsóbb k á r p i t o s - á r u k beszerzési forrása.
Dus választék kész diván, ottomán, matracok, garnitúrák,

gyermekágyak stb. Javitások jótállással

szakszerűen eszközöltetnek.

Tisztelettel

• •
• •

kárpitos-üzlet

•«
• •

Kossuth Lajos-sugárut 6. szám.

14.
— Egyelőre nem lesz központi pályaudvar. Szombaton a Máv igazgatóságának
négy kiküldöttje: Papp János igazgató, Felovics Kornél, Horünszky Gyula helyettes
igazgatók és Bolgár Sándor mérnök tanácskozást tartottak Lázár György dr. polgármesterrel a szegedi pályaudvarok kibővítése
dolgában. A tanácskozáson részt vett Uray
Zoltán üzletvezető is. A polgármseter szóba
hozta a központi pályaudvar létesítésének rég
vajúdó tervét, a kiküldöttek azonban azt
válaszolták, hogy ilyen nagy befektetésről
egyelőre nem lehet szó. Igaz ugyan, hogy a
Máv. tervbe vette ezt is, mert az államvasutaknak az a törekvése, hogy az összes személyvonatoknak egy helyben legyen a központja. Az ma még nagyon bizonytalan kérdés, hogy központi (pályaudvar létesítésével,
vagy a meglévő pályaudvarok nagyobbszabásu (kibővítésével oldják meg ezt a kérdést
vagy sem. A kiküldöttek több módozatról
folytattak megbeszéléseket és ugy állapodtak
meg, hogy legközelebb folytatják a tanácskozásokat, amelyeknek végső eredményét
föl terjesztik Beöthy László kereskedelmi miniszterhez.
— A DKE. uj elnöke. Elnökválasztó
.közgyűlést tartott vasárnap Budiapestien a
Dunántúli Közművelődési (Egyesület, amelynek irégi, nagyérdemű elnöke, Pallavicini Ede
őrgróf tudvalevően lemondott tisztségéről.
Az ülés vezetésére az egyesület megalapítóját
és díszein ökét, Széli Kálmánt, kérték meg, a
ki 'fenikölt tartalmú, gyönyörű beszédét mondott a magyar kultúra feladatairól. Antal
Gábor püspök indítványa utáa Széli Kálmán meleg szavakkal ajánlotta, hogy az egye
sülét Rákosi Jenőt válassza meg elnökéül. A
közgyűlés nagy lelkesedéssel fogadta az indítványt és egyhangúlag elnökké választotta
meg Rákosi Jenőt, aki meghatottan, keresetlen szóval köszönte meg az ovációt s a,z egyesület lelkes elhatározását. Társelnökké választották még Hertelendy Ferencet, majd
újból kinevezték a választmány tagjait.
— Félszáz éves jubileum. A Szegedi
Polgári Dalárda szombaton ünnepelte buzgó
és érdemes alelnökének, Priváry Pálnak ötven éves jubileumát. Priváry félszázada tagja már szegedi öaiosköröknak és negyvenöt
év óta énekese a Polgári Dalárdának. Az ünnepségen Derszib Béla elnök és Kotrisz Andor titkár üdvözölték szép beszéddel. A testvér daloskörök nevében Kőnig Péter zeneiskolai igazgató köszöntötte föl. Priváry Pál
igen sok üdvözlő táviratot kapott, amelyek
körül ki kell emelni Bárczy Istvánét, Budapest főpolgármesteréét, aki az Országos Dalszövetség nevében gratulálta az ünnepeltet.
Priváry Pál meghatottan köszönte meg az
ünneplést s szép beszédben vázolta a Polgárj,
Dalárda félszázados múltját.
— A magyar orvosi kar gyásza. Ma
délben hosszas betegség után. meghalt a magyar orvostudomány doyenje, Korányi Frigyes báró egyetemi tanár. Az európai hirü
tudós három hónapja betegeskedik s szombaton állapota válságosra fordult. Kiujult a
régi szívbaja és ma délben tizenkét órakor
meghalt. Korányi 1828-ban született, tehát
most nyolcvanöt éves volt. Naigykállóból került Budapestre, majd egyetemi tanulmányai
végeztével visszatért Nagykálióba körorvosnak. Tudományos tevékenysége csakhamar
fölkeltette a szakkörök figyelmét és 1865-ben
Korányit az idegkórtan magántanárává nevezték ki a budapesti egyetemen. Később átvette a belgyógyászati klinika vezetékét is
azóta fáradhatatlan dolgozott a katedrán és
a kórteremben. Keze alól orvosok ezrei kerültek ki, egész légió, mely Korányi tanítását
szivta föl, terjesztette áldásosán. Korányi
rengeteg szakmunkát irt s különösen társadalom-higiéniai működése marad felejttletet-
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len. ö indította meg nálunk a tüdővész elteli
az első komoly akciót.
— A lugosi püspök körútja. Frentíu
Valér a. lugosi görög katolikus püspök most
van körúton egyháaiuegyéjében, hogy hívéit
H m a g y a r t u d o m , s z í n h á z , [aj] ás községeit személyesein miegösmer.besse és
B.
tanulmányozhassa. A mai napon érkezett
B
Vara dia községbe, ahol a járás, (határán Kó®
rossy György verseci főszolgabíró fogadta.
B
Varadia község ünnepélyes díszt öltött és a
B
magyar nemzeti színék .díszébe öltözött kaH
pu alatt ünnepélyesen fogadta a püspököt a
®
község elöljárósága, melynek nevében a közB
ségi jegyző, Heszler Emiil tartalmas magyar
szavakkal üdvözölte, majd pedig a görög keleti román bitközség nevében Miok Pál lelkész beszélt a püspökhöz, ahonnan azután a
B
B
díszes menet a görög katolikus templomba
vonult. A falette szimpatikus megjelenésű
fiatal egyházfénfiu először magyar nyelven,
majd román, nyelven szívélyesen köszönte
i
meg fogadtatását, dicsérettel nyilatkozott arról az egyetértésiről, amely a helybeli görögDráma 2 felvonásban.
keleti és görög katolikus román egyházak
közt. fennáll, végül isten áldását, kérte ezen
ül
a sors, főleg a tavalyi árvíz által annyira
A Gaumont filmgyár szenzációs
sújtott községre, A püspök, a község derék
újdonsága.
és hazafias érzelmű görög katolikus plébánoB ( sónál, Radu Ágostonnál szállt ineg. Holnap
iá
ünnepélyes istentisztelet után a plébánosnál
Kiváló francia színészek
díszebéd lesz, amely után az egyházfő innen
üravicára távozik.
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— Templom avatás. Vasárnap délelőtt
tartották meg fényes ünnepség keretében a
rösz'kei templom fölavatási ünnepségét. A
templomszentelési Glattfelder Gyula dr. püspök végezte. Az ünnepségen a várost Lázár György dr. polgármester képviselte.
— Meghívás a vasarnapi körmenetre.
A következő sorok közlésére kérték föl lapunkat. A Szegedi Katolikus iNővédő Egyesület .ós .a Szegedi Oltáregyesület testületileg
vesznek részt Űrnapján, a Szent Demeter
templomban tárt|andó (.szentmisén s laz ezt
követő körmenetben. Fölkérjük azért az egye
sületek t. tagjait, hogy ebből a célból csütörtökön, f. hó 22-én, reggel fél nyolc óraikor
.a k.at. kör. disztermében minél nagyobb
számban megjelenni szíveskedjenek. iSzeged,
1913. május 19. Raskó Istvánmó, a Szegedi
Kat. Nővédő Egyesület elnöke, Nagy Aladámé, a Szegedi Oltáregyesület h. elnöke.
( - - ) Az elhanyagolt Templom-tér. A
Templom-teret valószínűleg még ebben az
évben rendezik. A tanács ma tartott ülésében
ugy .határozott, hogy abban az esetben, !ba
.a város rendezése körül megtakaritásokat
tudnak elérni, a megmaradó összegből elsősorban a Templom-teret rendezi.
— Halálozáz. Káló Antal, a Szegeden
általánosan ismert öreg polgár vasárnap,
nyolcvan éves korában meghalt. Fiatalabb
korában virágzó mestersége volt. Az egész
Délvidékről jöttek vásárlók, megrendelők
Ipar-utcai paszományos és gombkötő műhelyébe. Amikor aztán megöregedett, első segédjének .adta át az üzletet, ő maga pedig boldog nyugalomban töltötte a napjait. Még
utolsó éveiben is vasegészségnek örvendett
és csak a tél óta kezdett gyöngélkedni. Vasárnap este .nyolc órakor halt meg. Az élhunytat számos tisztelő barátján, kiviil leánya, Juhászné Káló Matild, fia Káló Gyula
szentesi társulati főmérnök, továbbá unokái:
Juhász Gyula szakolcai gimnáziumi tanár, a
jeles (költő, Kőnig Rétemé Juháfcz Margit,
Juhász Endre, Káló István, Káló Antal és
Káló (Kállai) Margit színésznő gyászolják.
Temetése kedden délután négy órakor lesz
az Ipar-utca 13. számú házból.
— Egy terv — ötven korona! Foerk
Ernő, a fogadalmi .templom építője, ima négy
sokszorosított példányban megkűldötte a városnak a fogadalmi templom építkezési terveit. Egyet belőlük kifüggesztették, hogy az
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égyes munkálatok pályázatánál mindenki szá- ujabb agent provokátorról, aki az Ameriká- a rész vény társaság ós a z eladó parcellák
mára hozzáférhető legyen, a többi három el- ba vándorolt -orosz forradalmárokról küld ügyében bármilyen irány-u fel világosit ássál
adásra kerül. Megvehetik mindazok a vál- titkos jelentések-et az -Odhranának. Azevnek kés-zségge.l szolgál Gyerkes Mihály igazgató
lalkozók, akik a templom építkezéseinél ér-' ez az utódja Degajev Szergej-n-ek, a hírhedt Székely udvarhelyt. Támogatásra ajánljuk
dekelve vannak, vagy ezután lesznek. Egy áruló tornorius/áriák l|fc\vérö|Ocsei* Vladimír. ezen életre való mozgalmat a hazai tanítóRégebben orosz tengerésztiszt volt; már ak- ságnak és hathatós pártfogásába a nagyköilyen terv ára ötven korona.
— Társadalmi tevékenység a nevelés, kor is az Ochrana szolgálatában állott,, a zönségnek is.
melynek
számos
forradalmárt
ós
forrad-alközoktatás és közgazdaság ágazataiban -cím
— A divatos hajfrizurák szükségessé
alatt Gyerkes Mihály székely udvarból yi márnőt árult el. Később a forradalmárok rá- teszik póthajak és hajkellékek beszerzését.
Igazgató tanító a szülők, tanítók és -a köz- jötiték Ikétezinüségér^ ugy, hogy metudkül- Különös figyelmébe ajánljuk ezt fürdőkbe
ügyi téren működők számára 'közhasznú út- n-i-e kellett. Azóta nem tudták, hol van. Az készülő hül-gyeink-nek, mert amit -a fürdőhemutató könyvet irt s azt ,a közeli napokban „Utro Rosszij" most elmondja, hogy Dega- lyeken drága pénzzel kell megfizetniük, mind
sajtó alá feűdezi. A családi és -isk-ol-ai n'eve- jev Polevoi néven ,a washingtoni nagykövet- azt elutazásuk előtt beszerezhetik sokkal julés-oktatás,- valamint :a társadalmi -téren való séghez v,a.n beosztva, -egyúttal -az Ochrana tányo&abban Gottschall János hölgyfodrászeredményes munkálkodás kútforrása -ezen szolgálatában is áll, amelynek rendszeres je- nál Szeged, Kölcsey-utca (Royal-szállodával
m-ubkia, -inelynek értékes voltát, gyiak-ofláti lentéseket küld az Amerikában élő oroszor- szemben.)
kasztrál biztosítják a szerzőnek a tanítót és szági menekültekről. Az orosz rea-keton-árin-s
társadalmi közéletben kétón forgó naás mun- lapoknak „Fi-elds" álnév .alatt tudósításokat h 9331
k á i is. Előfizetési á í a 2 korona. E szo-ciál- küldött, amelyekiben barátait és ismerőseit
p-ecíáigógiai matti-kára már csak azért, -is óíde- den-umciálta- A .kormány taz „Utro Rosszij"
meé (siérző-ikiádónál élőfiz-etei, -hogy a nye- ama számait, amelyekben ezeket a -leleplezérertSfe jöéedelé'm'm;el fedezhesse a 'tanítók tár- seket közölte, elkoboztatta. A leleplezések
( ) utót vesz a város. Modern keresadalmi gyógf fhirdójének szervézési -költsé- egész Péterváron n.agy föltűnést keltettek és tekbe illő ujitás lesz nemsokára Szeged váa
dumában
valószínűleg
interpelláció
tárgeit.
rosnál: a tanács elhatározta, hogy automogyává fogják tenni.
bilt
vásárol. Eddig ugyanis látogatások vagy
— A pozsonyi ÍSzvést. Az egész ország
— Schutneier gyilkosa.
Februárban külterületi utak alkalmával fogat vitte a polrészvéttel vett-e tudomásul Pozsony öreg Vá- történt Bécsben az az igzalmas, megdöbbentő
rosrészének puszttffását. Érolly Tivadar 'ki- szenzáció, hogy Schumeier Ferenc reichsrati gármestert és a tisztvielőket. Mai ülésén a
rályi tanácsos, a város főpolgármestere, a képviselő, a szociáldemokrata párt egyik ki- tanácsnak szóba került, hogy alkalmazkodsegitő-akclófá vonatkozóan a következő ki- váló vezére ellen gyilkos merényletet köve- ni kéne a technika vívmányaihoz és Szeged
elég gazdag ahoz, hogy a képviseletében aujelfntést tétté:
tett el egy Kudschak Pál nevű ember. A me- tón járjanak a városi faktor-ok. Erre aztán
— L í a csapás súlyosan nehezedik vá- rénylő az északnyugati pályaudvaron revolrosunkra, de azért fierrf fogjuk panaszos sZó- verrel lőtt Schum-eierre, aki belehalt sebeibe. kimondotta a tanács, hogy hacsak lehetséges
lesz, a jövő -évi költségelőirányzatba fölveszi
vaf terhelffi áZ -egész Országot. A szándékunk
'
Bécsben,
mint
tudósítónk
jelenti,
ma
kezdte
egy -autó beszerzésének a költségeit is. A
az, hogy amfní máskör tettük, ezt a kataszmeg
az
esküdtszék
ennek
a
btinügynek
a
terv csakugyan szép és 'helyes, de kérdjük,
trófát is a saját érőnkből orvosoljuk. Ma déltárgyalását,
rendkívüli
érdeklődés
mellett.
miért
nem inkább a rendörségnek ad autót a
előtt füMcsiilést tartottunk, amelyben előkétanács?
Ez sokkal jobban rászorul, hiszen ha
—
Matiné
egy
iskolában.
Nagy
közönszítettük a holnapi közgyűlést. Az volt az 61valami
történik,
például öngyilko-sság, sokség
vett
-részt
a
Dugonics-utcai
polgári
lánylásborttim-k, hogy nem indítunk országos akszor
egy
óráig
is
eltart, amig a konflis kiiskola.
vasárnapi
sikerült)
matinéján.
Ott
v-ol}
ciót. fia valaki fölkeres bennünket támogadöcög
a
külvárosi
utcákba. Á tanács szemluk
Glattfelder
-Gyula
megyéspüspök,
Jászai
j
tásával, köszönettel vesszük és reméljük,
pontjából
inkább
kényelmet
szolgálna az
'Géza
c.
püspök,
Gallér
Kristóf
pápai
prelá!
hogy H fiém is fog -elmaradni. De mi fiefrí
autó,
mig
a
rendőrség
szempontjából
rég értus,
Lázár
-György
dr.
polgármester,
Gmál
]
-követeljük. Egyelőre az a föladatunk, hogy
zett
szükséglet
kielégítése.
Előbb
tehát
fölEndre
dr.
kulturtaniácsnok,
Jánossy
tainlföllak ást meg enni adjunk a .szerencsétlenektétlenül
ez,
azután
esetleg
a
komfort.
-ügy-e-lő
és
még
igen
sokam.
Az
ünnepélyt
nek. Táplálásukról most már a magánosok
(—) Közigazgatási bírósághoz a mijótékonysága gondoskodik r-endkivüli bőke- .4dám Sáncío-rné igazgatónő imiaga-ss-zá.rnyialázűséggel. A lakás kérdésében, a végső meg- 8u beszéde nyitotta m-eg, a,mely-ben -üdvözül- niszter ellen. Anyakönyvi dijakból az utolsó
oldásig a következőket tehetjük. Üresen áll te a vendég-eket és megköszönte az álfám, 'a négy év alatt 4689 'k-or-on-a .követelése volf a
a régi gimnázium hatalmas épülete, ide már város és -a nagyközönség jótékony pártfogá- varosnak az államtól. A tanács fölküldte az
ma este sok százan beköltöztek. Á .katona : sát. Az énekkar ia Nemzeti indulót, -népdaloságtói kértünk és kaptunk szalmazsákokat", kat -ás -az ünnepély böfejieaéseül -a Rákóczi- összeg kiutal tatása céljából az -anyakönyvi
amelyeket megtöltötték és -elhelyeztek az is- indulót énekelte Piukovits Ilonka énekitanár- kimutatásokat a minisztei-n-e-k, .a mi-nisziter
kolában. Ugyancsak majdnem teljesen üres -nő pr-eciz vezetésével. Az ügy-es szereplők Az .azonban 4689 korona helyett 286 -koronát küla hajléktalanok menedékhelye, ott is -igen so- összeesküvők és -az Uj nevelőnő eiimü vígjá- dött ia városnak. A tanács miután a 4689
kan kapnak megfelelő szállást. Fölajánlot- ték előadásával n-agy sikert arattak.
— A házasság szentsége. A Vorwarts korona jogosan megilleti, a közigazgatási bítak több termet a Ferenc-rendi -szerzetesek,
az irgalmasok, a kapucinusok, a Katolikus iíj-a: A „Köluis-che -Zeitung" vasárnapi szá- rósághoz fordult követ-élésével.
Szövetség, valamint mások. Végezetül van mában egy hirdetés jelent meg, -a-melynek
(—) Háztulajdonosok kérelme. A szeegy régi tüzérkaszárnya, amely most szin- komolyabb része igy szól:
gedi háztulajdonos jár-da-költsógeiknek résztén üres, ebben is hajléktalanokat fogunk elletekben való fizetésére kért -engedélyt. A
GRÓF
helyezni. Az -adakozás — hivatalosan — még
•;y.pui([aja-jj- u a ^ p s o C p p uoqospin inui sonuwj
házasságot akar kötni vagyonos hölggyel!
nem kezdődött meg. Mindazáltal már ma ér( ) Rosszak a közvágóhid mérlegei.
Polgári, valamint idősebb hölgyek (özvekezett hozzám négyezer korona, amelyből
A -közváigóhidi mérlegek megrongálódtak s
gyek) .nincsenek kizárva. Persze 500.000
ezer koronát Zichy József gróf, ezret a tárjavításra szorultak. A tanács :a mérlegek ki-korona
tkész-pénzbozicjmiá.nyra szaibajd
saskáptalan és ezret .az egyik pozsonyi pénzjavitásá-r-a 450 koronát utaltatott ki a pénzintézet -küldött. A negyedik ezer koronát töbrendelkezési joggal igényt tart. A gróf
tárral.
ben küldötték kisebb ölsszeg-ekben. Délután
elegáns, csinos, harminc év körüli férfi,
(—) Építés a Mars-téri kaszárnyában.
tartotta alakuló ülését az a bizottság, amely
egészséges, igen intelligens és müveit,
A
Mars-téri
kaszárnya raktár, -ahol -a -gépa zsidóság körében intézi a gyűjtést. Bár az
-előkelő jell-emii, -stb., stb.; az osztrák főpuska-osztály
van .elhelyezve, alapos renováadakozás nem szerepelt ezu'ttal még a pronemesek közül való, akinek na.gy részélásra
szorult.
A
tanács -a javítás munkálataigramon, néhány perc alatt 'köz-el tizennégyvel rokonságban, a többiekkel pedig szora
ma
tart-ott
ülésében
751 koronát utalt ki.
ezer koronát adtak össze a módosabb pozsorosabb barátságban v-an . . .
nyi zsidók. — Félhivatalosan jelentik, hogy
Páratlan szemérmetlenség szól ébből a
a király a pozsonyi égettek segítésére mahirdetésből.
Az „egészséges,'-csinos, i-g-en ingánpénztárából húszezer koronát adományozott. A magyar kormány tízezer koronát ado- telligens" harmincéves fiatalember feleségül
mányozott az égetteknek. A pozsonyi tűz- vesz -egy öregasszonyt, csak legyen neki szavész alkalmából Stürgkh gróf osztrák mi- badon -rendelkezésre bocsátandó milliója.
niszterelnök a következő táviratot intézte Vallást, -nemzetiséget, stb. mellékesnek tart -a
Lukács László miniszter-elnökhöz:
fő nemességhez tartozó egyén. Minthogy en- hygienikus modern kozmetikai intézetében.
— A megrázó katasztrófa alkalmából, a nek a nemesnek a n-ev-e ismeretlen marad, a
Szépséghibák eltávolitása: szeplő, májfolmely a magyar szent korona országainak jövőben büntetlenül -oktathatja valahol az
pattanás, bőratka (mitteser) stb. Zsirosarcbőrt,
egyik legrégibb és hírneves városát sújtotta,
kezelése, s a legelhanyagoltabb arc rendbevan szerencsém a császári és királyi kor- egyszerű népet erkölcsre, a házasság szentséhozása. Villanyvibrációs és kézzel való arcmány nevében legbensőbb részvétemet kife- gére és egyebekre.
massage párisi mód szerint. Hajfestés. Bérletrendszerü arcápolás. Dr. Jutassy József,
jezni.
— Tanítók fürdője. Nagyarányú, orszáMagyarország legelső kozmetikai szakorvosá— Ujabb Azev. Oroszország nem tud gos mozgalommal indult ú t j á r a -a Tanítók
nak szépségápoló és szépséghibákat eltüntető
ell-enni Azievek tnélik-ül. Az -Ochrana valóság- Fürdője Részvénytársaság szervezése egy évártalmatlannak bizonyult szereinek elárusisitása, u. m.: bőrápoló, bőrgyógyitó, és hajg-ail tenyészti a becstelen árulókat, akik for- vel előbb oly célból, hogy ez, iaz alakulás
gyógyitó, szőrvesztő készletek. Arckrémek,
radalmároknak játszák ,k:i magukat, hogy a után megvegye s Magyarország tanítói és a
arcpor, szappanok, kézfinomító, hajfesték,
forradalmárok között információkra tehesse- n-agy közönség számára tovább fejlesztve kihajszesz stb.
nek szert, amiket aztán jó pénzért eladnak a építse, olcsó -üdülő és nyaraló helyévé, továbtitkos rendőrségnek, -Most -az „Utro Eosszij" bá gyermekinyaraló telepévé tegye a székely- F E K E T E S A S - U T C A 20/a. szám alatt.
cirrtü 1-ap közöl szenzációs leleplezéseket egy udvarhelyi Sz-ejke fürdőt. Ugy a fürdő, mint (Wagner-palota.)
Telelefon l Z - j a
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F O G A
zájpadlás
nélkül.

Az általam készített rágásra kitűnően használható a valódi fogaktól
fel nem ismerhető, az eredeti fogakat teljesen
pótolják. Készítek továbbá arany koronákat és
levehető arany hidakat jutányos árak mellett.
Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve. Bármilyen javítást 4 óra alatt készítek.

B A R T A Á G O S T O N fogtechnikus,
Kigyó-utca 1. sz. SZEGED.

S P O R T .
S z A K — M A C

3 : 1

súlyát is (latba veti, azonban mindhiába,
mert. a néhány percig tartó ostromnak a
György, Rudolf és Weisz triász biztosan ellentóll. Az 'első félidőben nagy rúgásokkal
dolgozó .fedezetsar mintegy magához térve,
most már szépen stoppolt, finomabban előreadott labdákkal, lassan a iMAC térfelére tereli a játékot és a 15. perctől úgyszólván
uralja a helyzetet. Most már semmi .kilátása, a MAC-mak a kiegyenlítésre, mert a iSzAK
csodálatosain szívós játékkal veszély.esnél-veszélyesebb pillanatokat szerez ;a MAC védelmének. 22. p. A ma peches Huff rettenetes
lövése a felső kapufától pattiam vissza, ugyan
nem i.s érdemel gólt, mert- a helyzetek kidolgozásában vajmi kevés szerepet játszik. Reméljük, hogy a bajnoki meccseken ez máskép
lesz. Tovább is a SzAK a veszélyesebb és
mindem percben várható egy ujabb góllal a
mérkőzésnek megpecsételése. Ez ia 35. percben
1 o is következik. Bimm remekül adja be a
MAC által vétett sarokrúgást, melyet, a ma
kiváló Szoiesányi véd hetetlen ül befej al. Ezután még néhány veszélytelen támadást látunk .mind a, két kapunál és végül is Puskás
biró lefújja a 3:1 góllal iá SzAK javára végződő szép mérkőzést.

1913 m á j u s 20.
meg (híveit. Az első félidőben ia mindkét részen tartalékokkal játszó csapatok .egyenlő
erőseknek bizonyulnak, de helycsere után hamarosan kifullad a városi ós ellenfele Hapa
bravúros játéka révén biztosan nyeri a
meccset és ezzel egyidejűleg az ifjúsági bajnokságot, Szépen játszott a városiaknál Leopold, Jordán és Hegyi, a bajnokcsapatból
.messze kimagaslott Hapa :a centerben, azonban még1 is csak iá jobbszélső helye az ő igazi
helye. Önzetlen volt Meisl.

A japánok gyakorlati érzáke
azonnal felismert* az M T «J

(Saját tudósítónktól.) Élvezetes, gyönyönyörii játék után megérdemelt győzelmet
o Magyar Svéd válogatott. Mintegy j
aratott a SzAK a MAC kombinált csapata i 22.000 néző volt kíváncsi a legjobb svéd
ellen. ígérete dacára nem küldte le a most ! footballisták játékára, akik kielégítették a
fenomális MAC teljes első csapatát, hanem j közönséget, azonban nem ugy a dédelgetett
eljött az első csapat teljes védelme és a II. I magyar legjobbak, mert általános boszankocsapat teljes csatársora. Igy a védelemtől dásra jobb játékuk dacára csak az utolsó öt
nagyszerű munkát láttunk, ellenben a táma- percben Pataky és Schlosser révén szerzett
dósor nem volt képes a SzAK kitűnő védel- 1—1 góllal vivták ki a 2:0 arányú győzelmével megbirkózni és mivel a SzAK csatár- met.
sora klasszissal jobbnak bizonyult, az ered- ,
o Bácska - SzTK 2 : 0 . A szegedvidéki
mény nem mardhatott el. A SzAK eme győbajnokság
kimenetelére nézve nagy fontoszelmére mindenkor büszkén tekinthet vissza,
f
mert elvégre nem lebecsülendő dolog a leg- sággal biró mérkőzést a Bácska jó formájobb kvlaitásu fővárosi csapatok egyikével ban lévő csapata nyerte meg. Az első félszemben, ha az mindjárt öt tartalékot is sze- ; időben a győztes Bácska meglehetős fölényBerzoMmOvek RudOMil, n .
repeltetett, oly imponáló győzelmet aratni. ben van, azonban helycsere után már egy
A kedvezőtlen időjárás dacára nagy közön32SESBBBjSHBBSSaaBBBaaBBKBaHSSaSBBaSBaBaaBB
ség gyönyörködött a végig fair, ide-oda hul- nívón álló csapatok küzdelme látható. De a m
míg
Bácska
félidőnként
1—1
góllal
végzi
tálámzó, friss játékban.
i
A MAC legjobb embere Lassingleitner madásait, .addig SzTK gólikóptelen csatárai
Telefon 133.
Telefon i33.
és Ocskay hátvédek voltak. Előző azelőtt az 'a sürü és jó helyzeteket kiaknázatlanul hagyNSC I.-ben játszott. Kitűnő formában van. A ják. Ezen eredmény folytán rendkívül érdecsatársorban kiváló Bodnár II., a többi in- kessé nőtte ki magát a SzAK és SzTK csükább összjátékra való törekvéssel tűnt ki, de
T u d o m á s á r a hozom
gyönge góllövők. Ujságh a kapuban jó, a ka- törtöki találkozása. SzTK a bajnokság első
pott gólokat nem védhette. A SzAK meglepő helyére most már körülbelül minden sanszát
a n. é. közönségnek,
lelkesedéssel, mindvégig kitartó, óriási tem- elvesztette, a SzAK-nak pedig rendkívüli
::
hogy a z
::
pót diktáló és átvevő stílusban játszott. Egyi- erőfeszítésébe kerül .a bajnokság .megnyerése.
ke legszebb meccseinek játszotta meg. A me- Ezt csak ugy érheti el, ha ugy az SzTK-át,
zőny legjobb emberei Blum és Weisz voltak,
mm
különösen nagy feltűnést keltett az eddig mint a Bácskát nagyobb gólaránnyal legyőgyöngébb Weisz hihetetlen formajavulása. zi. Amint ezekből kiviláglik, Szegeden soha
Kapcsolásai és nagy rúgásai valóságos szen- nem tapasztalt forszírozott játékra van kizációt keltették. A többiek is jól és odaadóan látás, melyre mindkét fél roppantul készül.
látszottak, csak a halfoknál nélkülöztük a
o A Szegedi Tornaegyesületbői. Szom9 9
csatárokat támogató játékot, de a második
£
bat
délután
tartotta
a
Szegedi
Tornaegyesüfélidőben ez is bekövetkezett.
A mérkőzés részletes lefolyása: MAiC .tá- let szokásos havi választmányi ülését Lövész
madásával kezdődik a játék. A visszautasí- Antal elnöklete alatt. — Jelen voltak Meáík
tott .labda Blumhoz ikerül, aki a fólvonaion Gyula, Bérczy Ede, Blau Ármin, Belle Jecikkek árusítását
•kicselezi a MAC imincLkét hátvédjét, utolér- nő, Eisner Manó dr., Bogyay Vilmos, Barna
h etotlenül egyedül rohan ós ia kapu jobb felső Nándor, Rostos Nándor, Várad! Imre, Ökrös
sarkába védhetetlen, nagyszerű gólt lő. A Gyula, Sebők Ferenc, ,a hölgybizottságból dr.
gyors eredmény nem téveszti el hatását. A Szivessy Lehelné, dr. László Gyuláné, PaSzAK folyton támad ési imár aj következő pik Irén és Piukovits Ilonka, továbbá Faragó
percben Hu ff nak váratlanul jött éles lövése Sándor dr. egyesületi titkár. A választmány
majdnem gólt eredményez. Igen szép mezőny elhatározta, hogy junius 1-én délután három
játék fejlődik ki most, azonban a Mac kép- órakor átrándul hölgy ' és íérfiesapatával
telen gólhelyzetbe kerülni. A 10. percben Hódmezővásárhelyre, hogy részt vegyen az
Ajánlom a kedvező váBlum jó labdát, ad Huffinak, Jkinek lövését ottani tornaklub által rendezendő disztornán.
sárlási alkalmat a ji. é.
.a MAC osalk kornerre védheti. iNagy Szél Ábrándul ekkor a bajnokcsapat is. Az egyekerekedik a SzAK javára. Állandó ostrom sület fölkéri ugy a férfi, mint hölgy tagjait,
közönség figyelmébe.
alatt tartja a MAC kapuját, melyet Ujságh hogy a következő tornaórákon pontosan megkitűnően véd. A 28. percben Csizik beadásá- jelenjenek. A választmány megbizta Lövész
ból Rluim majdnem gólt 'lő, majd a jobbszélen Antal elnököt és Eisner Manó dr. egyesületi
Tisztelettel
vitt két támadás Huff eredménytelen lövé- ügyészt, hogy a városnál minyl hathatósabseivel végződik. 40. p. MAC szabadrúgáshoz ban sürgessék a tennisz-pályák céljaira megjujt, melyből sikerül andlkli kiegyenlíteni. ígért telkek átadását. — Az egyesület tenAzonban nem sokáig örülhet az egalizálás- nisz-pályáinak használatára, a fizetendő diunk, mert a következő percben Blum Csi- jakra nézve egy kiküldendő bizottság fogja
Széchenyi-tér 2.
ziknek és Majkónak révén kap jó helyzetben a szabályokat megállapítani. A választmánylabdát, melyet most a változatosság kedvéért nak az a törekvése, hogy a tennisz-pályák mia felső balsarokba plassziroz.
előbb használatba vétessenek.
Telefon 133.
Telefon 133. :•
IJjra felállás után nagy vervvei kezd a
o Állami Kereskedelmi—Városi főgim•
MAC. Látszik rajta, hogy mindenáron sze- n iziuni 5 : 2. (1 : 2.) Amint előre jeleztük, a
•
s
retné a győzelmet megkaparintani. Testi túl- két intézet ifjúsága tetszetős játékkal lepte

Bach Antal
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NEMENYINE
FOG MÜ VESTERME

Városi

író
W

színház

Folyó' ?.ám 315.
Szeged, 1913. május 20-án

ARANYESŐ.

Kárász-utca 6a. sz.
alatt létezik. Készít mindenféle
f o g munkákat kaucsukban és
aranyban. Vidékiek 24 óra alatt
lesznek kielégítve. < Bármilyen
javítás hat óra alatt elkészül. 522

VersenyírnUz
Református-palota, gőzfürdővel szemben.

Női szövetek, Spongyavászon, Grenadin, Madéra. R ő f ö s á r ú k , K e z t y ü k ,

Harisnyák s i c só;.-

b á m a ü a i 33
..írRIMMllMHaMI'S"""?'""^"""1''""""""'""
Delén é s ' k r e t o n pongyolák
Delén és vászon blúzok'
.
Díszes női ingek
. . . K
Clott női szoknyák , . .

Szabott áralj!

K 4.—
K 1.9u
I .90
K I .90

iííkalmi vételek!

M e r á n - s z á l l o d a ,
Budapest, V., Váczi-körút 82/a.
a N y i u a t i pálya d a r r a l szemben. Legmodernebbül
berendezve. Szolidcsaládi ház, figyelmes kiszolgálás
Igazgató: BALOG JÓZSEF. — Egy ágyas szobák
:: 4 K-t ól 7-ig Két á g y a s szobák 7 K-tól 16-ig. ::

EDISON

MOZI SZiNHAZ
Csekonits- és Feketesas u. sarkán.

Kedden

Óriási

sláger

műsor!

örökség.
A slágert megelőzi:
Pali jósol, humoros.
Cél szentesit! az eszközt, humoros.
Egy kacsa naplója, humoros.
Melzik a kettő közül, humoros.

Előadások kezdete 3 , 5 , 7 , 9 órakor. Minden hétköznap délután ifjúsági előadás félhelyárakkal.
Helyárak: Páholy 5 K, páholyszék 1 K, zártszék 80 fill., I. hely 60 fill., II., hely 30 fillér.

Operett 3 felvonásban. Irta dr. Béldi Izor. Zenéjét Mérei Adolf verseire szerzette Zerkovitz Bela
Rendező: FERENCZY FRIGYES.
SZEMÉLYEK:
Báró Turbolyi Dénes
Heltai Jenő
Aladár, az unokaöccse
Oláh Oyula
Bánki Jolán
Déry Rózsi
Jeffernson, a benzinkirály
Erdélyi Sándor
Gwendolín, a leánya
Antal Erzsi

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

Szegedi Altalános Bank
RudalMér

5.

szám.

KÖZGAZDASAG
Lótenyésztők kocsiversenye
Szegeden át
— Bankét a rendégek tiszteletére. —
(.Saját tudósítónktól.) A mezőhegyes-vidóki tájfajta lótenyésztés körzeteibe tartozó
lótenyésztő gazdák .negyvenhat Jóval, huszonhat fogattak azámszierinit, hatvamh&tan, vasárnap délben tizenkét órakor Szabadkáról
jövet 'Szegedre érkeztek. A gazdák D'Orsay
Olivér gróf ezredes ,lótenyésztési felügyelő
vezetésével május hatodikán indultaik el .Makóról fogataikkal s .a Csongrád, Cegléd, Budapest, Székesfehérvár, Keszthely, Bonyhád,
B,aja, Szabadka, Szeged közötti mintegy ezer
kilométert kitevő utvonalat minden haj nélkül tették meg, kizárólag Nonius apától ós
anyától származó,, bélyegzett táj fajta jellegű
kancákkal.
A gazdákat a város közönsége nevében
Bokor Pál helyettes polgármester, Tmchler
Endre főjegyző ós a törvényhatóság számos
gazdálkodással foglalkozó tagja fogadta Szabadkáról Szegedre padig Völgy essy János
városi gazdász kalauzolta. A távhajtásban
részt vett Lovak elhelyezéséről 'és élelmezéséről a város gondoskodott,.
A v áros a gazdák tiszteletére ,a Tisza szálló kistermében este 8 órakor bankettet
rendezett, amelyen a vendégeket Bokor Pál
helyettes polgármester köszöntötte fel. A
vendégtársaság nevében D'Orsay Olivér gróf
megköszönte a város .kiválóan szíves figyelmét. és Lázár György d,r. polgármestert és
Bokor Pál helyettes polgármestert köszöntötte. D'Orsay Olivér gróf ugyancsak megköszönte a helybeli huszártisztikarnak azt ,a figyelmét, hogy a gazdák > fogadására iSzentmihálytelekig kilovagolt. Samarjay
Sándor
huszárszázados ,a gazdákat éltette. A gazdák
nevében Nagy István makói gazda köszönte
meg a város szíves vendéglátását, mire a
társaság nyugodni tért. Hétfőn reggel hat
órakor indultak Makóig, ahol a verseny véget ér és a dijak kiosztása következik.
A gazdák valamennyien s ,a külföldről
,résztvett hiráló-bizottsági tagok a Széchenyiteret, a városi muzeumot, képtárat, az újszeged i népligetet, megtekintettek és a Legjobb emlékekkel távoztak Szegedről.
x Üzlettelenség. A mult heti üzlettelenség tovább tartott a mai értékpiacon is. A
délelőtti megnyitásikor élénkséget hozott,
hogy a Közúti vasúti részvény, amelyet

11.
szombaton délben favoritértékké léptettek
elő, az egyre emelkedő áraknál is talált vevőre, de csakhamar megszűntek a nagy vásárlások és igy a Közúti sem tarthatta meg
legmagasabb jegyzését. A többi értékeket figyelemre sem méltatták, elvétve ugyan történt egv-egy kötés, de ez legnagyobbrészt
változatlan áron jött létre. A spekuláció
kénytelen bevárni, mig a balkáni helyzet
ujabb bonyodalmai elsimulnak és igy a forgalom addig nem tehet szert nagyobb lendületre, annál kevésbé, mert a nagyközönséget a pénzviszonyok akadályozzák leginkább nagyabb tevékenység kifejtésében. A
déli tőzsdén az árnivó valamivel gyöngült.
x A pozsonyiadért. Az értektőzsde ma
Krausz Simon .kezdeményezésére gyűjtést inditoftak a pozsonyi tű,/károsultaknak. A .
•gyűjtés — mely Krausz Simon, és Bettelheilm
Miksa 200—200 koronás adakozásával indült
meg, eddig 2500 koronás 'eredménnyel járt.
A gabonatőzsdén Freud Izsó és Pung Gyúl t
vezetésével 3000 korona gyűlt össze a pozsonyiak javára.
x A hivatalos és a gabonatőzsde. A
hivatalost nagyobb izgalommal várták, mint
érdemes volt. Nem hozott meglepetést, a
magán jelentések már előre beárulták a féltett mezőgazdasági titkokat. Ezért ma igen
nyugodtan kezdték az üzletet és csak később kezdett javulná az irány, amikor a
nagy cégek vásárolni kezdtek. A forgalom
azonban igen csöndes volt és csak zárlat felé mutatkozott nagyobb érdeklődés. Felmondtak: 11000 q búzát, 500 q rozsot, 9000
q zabot és 15000 q tengerit.
A budapesti gabonatőzsde.
A szombati hivatalos mezőgazdasági jelentésnek eleinte alig volt hatása, az áralakulásra, mert a jegyzéseik, — különösebb impulzus hiányában — a szombati zárlat árnivójáin mozogtak. Délelőtt azon,ham megszilárdult a határidőpiac iránya. Néhány naigyobb
helyi spekuláns vásárolta a. búzát és rozsot,
mert a vetés állásáról érkező magán jelentések tartalma, iűr szerint, nem kedvező. iPel,mondás búzából 11.000, rozsból 5000, tengeriből 1500, zabból 9000 métermázsa. Az árfolyamok ia következők:
Buza májusra 10.74—76, októberre 11.44
—45. Rozs cktóherre 9.59—60. Tengeri májusra 7.87—88, juliusra 8.04—05. Zab októberre 8.48-49.
A készáruvásáron, tartott áron mintegy
10.000 métermázsa buza kelt el.
A budapesti éttéktőzsde.
A tartalékosok elbocsátásának a hivatalos közlését, a békésebb szerb-bolgár híreket
nálunk szívesen fogadták, de a spekulánsok
jó kedve a pénz,piac változatlan, feszültsége
miatt nem juthatott kifejezésre. A szezon előrehaladottsága komolyabb tevékenység kifejezését megakadályozza. A mai előtőzsdén a
nemzetközi piac iránya tartott volt, a helyi
piacom a közúti vasút,részvény hamaros,am 7
—8 koronával emelkedett, aimiit .egy bizományos vásárlásának köszönhetett, anélkül,
hogy ia legújabb emelkedés közül kolportált
birok bármelyikét hivatalosan beigazolták.
Utóbb az árnyereség javarésze elveszett ismét. A készárupiac forgalma stagnált, .a Főbus, a temesvári szesz ia múltkorinál kissé olcsóbban cserólt gazdát.
Kötöttek: Magyar hitel 825.826.50. Jelzálogbank 433. Magyar bank 564.50—566.50.
Temesvári szesz 553 —563. Főbxts 217—218. O.
m. államvasút 722.50—723.50. Városi vasút
372—373. Közúti vasút 655—661. Urikányi
406.
A bécsi börze.
Kötöttek: Osztrák hitel 628. Magyar hitel 824. Angló bank 335. Lamderbank 516.50.
Osztrák államvasút 723.75. Déli vasút 132.50.
Rimamurányi 716.50. Alpesi bányarészvény
993.50. Török sorsjegy 238.-50. Márka készpénzért 117.90. Skoda 850.50.
Felelős szerkesztő : Pásztor József.
Kiadótulajdonos : Várnay L.
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APRÓHIRDETÉSEK.
Hajöszülés

i

i

Várnay L.

Legjobb hajfesfő

könyvkereskedésében,
Szeged, Kárász-u. 9. sz.
a következő irodalmi

ellen

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

országosai elismert Leinzinger-féle Ara 2 korona,
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeg íd.
Széchenyi-tér
502

újdonságok

1013 május 2 0

Csipke
es szövetitiggönyök különös gonddal vegyileg tisztíttatnak oicsó árak mellet! és rövid idö a lati

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

Szab.

beszerezhetők:
i

L E M E Z T Ö RE

Diplomata,

Nagy dolog a háború

Gyári

5—
3'—

Hajó Sándor,

Lakájok, tragikomédia

2-50

Ambrus Zoltán,

4'5Ü.

Vezető elmék

portás,

cséplőgép
ROSTA.

Egyedül gyártja a feltaláló:

GRAEPEL HUGÓ

ki lehetőleg kiszolgált k a tona vagy csendőrőrmester
és vizsgázott tűzoltó is,
felvétetik. Ajánlatok H. E.
jelige alatt e lap kiadóhi:: vatalába intézendők. ::

Drasche,

A nő és a kigyó

G r a e p e l

betéti társaság,
BUDAPEST, V., Váci-ul 40—46. sz.

Árjegyzék és minta kívánatra ingyen és
bérmentve.

Kaffka Margit,

4.—

Mária évei

8584/1913. tan. szám.

Bemhardt,

Lakásbérleti jog

15 —

Városi jégeiadás.

4--

A közvágóhidi jéggyárban termelendő
ártézi műjég táblánként 25 fillér összegért
naponta a kora délelőtti órákban, a jelentkező előfizetőknek házhoz fog szállitatni.
A jégszállitás vállalata Singer Jakab szegedi lakosnak adatott ki, aki köleles az
előre megrendelt jeget a házhoz szállítani.
Tiz napi előfizetési dij előre befizetendő,
vagy vállalkozónál Boldogasszony-sugárut
37. szám, telefon szám 809., vagy a közvágóhidi felügyelőségnél, telefon 282. sz.
A jégszállitás csak az esetben veszi kezdetét, ha legalább 25 métermázsa jég megvétele előre biztosíttatik.

Zabel,

Egy császárné regénye
Drégely,

Az isteni szikra,

komédia

2.~

Ráth,

Iparművészet könyve

16-—

Magyar Géza,

Magyar polgári perjog

26-

Matlekovits,

Iparosok és kereskedők adója 4-—
Knoblauch,

A faun szinmü

Városi Tanács.

2'-

Márton Jenő,

Magántanulók útmutatója

3'60

Dr. Dános Árpád,

Nyugdíjtörvény magyarázatokkal

1-50

Dr. Máday,

A háború és a béke szocilogiája

1 ;

Máday Andor,

A magyar nő jogai

3—

Murger,

Bohémélet kötve

1-90-

Walter,

A Renaissance

1-90

Pásztor,

A munkavezetők irásmunkái

5* —

Fürdőkre és nyári üdülőhelyekre utazók
b. figyelmébe ajánlom nagy választékban raktáron levő

fiirdöismerteíöket, vezetökönyveket.
Nyári vasúti menetrendek.
A Cigányprímás és Aranyeső
operettek hangjegyei füzetenként 3 koronáért kaphatók.

jfíoskooits
Kárász-utca 14.

cipőárúháza,
•

Szeged

Telefon 10-59.

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