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lete van. Ismertünk valakit, aki születésénél fogva bejáratos volt nagyon előkelő
Csak ugy, minden apropos nélkül jut- társaságokba. De igen szegény hivatalnok
nak eszünkbe a következők:
lévén, ott alig akart vele valaki is szóba
Alexejev, orosz professzor, aki psi- állani.
chológus lévén, az orosz leiket analizálta,
Aztán fordult a kocka, hivatalos miegyik könyvében megirja az orosz 1 éleik nőségében rengeteg pénzeket keresett a
természetrajzát. S megállapítja ott, hogy köz pénzéből, még pedig olyan feltűnően,
a lélek milyen különbözőképen érez, gon- hogy felettesei másik ügyosztályba voltak
dolkozik és viselkedik az egyénről, asze- kénytelenek áttenni. Mindenki tudta róla,
rint, amint az egyén a ranglétrák különbö- hogy lopott sok pénzt. S ma ugyanabban
ző fokán áll. Igy a miniszteri titkár tiszteli a társaságban hangadó, irigylik, tisztelik,
az osztálytanácsost, nagyrabecsüli a taná- grófokkal kezel, ezrekbe fogad és felsöbbcsost, bámulja és csodálja az államtitkárt ségesen tegezi le a rendőrtiszteket, akikés feltétlenül hasravágódik a minisztere től pedig félnie illenék. De ez az ur nem
előtt. Igy van ez fölfelé. Ellenben átnéz a lopott eleget. Ez csak néhány rongyos
segédtitkár feje fölött, lenézi a fogalma- százezer koronát csent el, nem tarthat tezót, megveti a segédfogalmazót, goromba hát egyébre számot, mint
harmadrendű
a dijtalan segédfogalmazóhoz s undoro- megbecsülésre. Másodrendű
megbecsülés
dik a kezelőszemélyzettől, amelyet alapjá- csak azoknak jár ki, akik legalább egyban véve nem is tart a létezésre érdemes- milliót loptak. De persze, mindig a köznek.
pénzből, mert nálunk büntetlenül
csakis
A m a g y a r lélek másképen taksálja az ebből lehet lopni.
embereket. Ott ?<a középpontban nem a
Vannak aztán szédületes karriérek, a
ranglétra áll, hanem a lopás révén szer- kik egészen lent kezdik szegényen, senki
zett pénz. Aki csak közhivatalnok — áll- által észre nem véve. De földolgozzák mahat az a ranglétra bármelyik fokán, ha gukat lassanként. Előbb csak hivatalok előegyébként szegény ember — nem tarthat szobáiba járnák, aztán ott kijárnak, végül
számot a közbecsülésre. Lehet becsületes, beleülnek abba a hivatalba. Kezdenek tollehet geniális, az mind nem számit. Ha- lasodni, lopnak, csalnak, nagy pénzeket
nem, ha ügyesen alkalmazta enyves kezét, gyűjtenek. Egy-két milliót szereznek. Kezha a közpénzekből el tudott lopni százez- dik őket észrevenni. Ügyes ember, mondrekét és milliókat, akkor igen nagy becsü- ják felőle, ahelyett, hogy azt mondanák:

Luzfsányi,
Mária Terézia királynő ő felsége gárdistahadnagyának egy karácsonya.
Irta: Krúdy Gyula
Mindenkinek van karácsonyi története;
akinek nincs, az álmodik. Nekem is van karácsonyi mesém, lehet, hogy én is csak álmodtam.
A gárdista a faluvégén lakott, régi nemesi udvarházában. Gárdistának hivta az
egész világ az öreget, mi sem fogjuk másképen nevezni. A legenda szerint az öreg
hajdanában, a szép időkben, testőrző hadnagya volt Mária Teréziának. Tömérdek idő
előtt volt e2f. Az öregnek volt egy akkora
medáliája, mint egy tányér. A medáliát ünnepnap a mellére akasztotta, hétköznap az
asztalfiákba csukta, — ennék az érdemrendnek a társaságában töltötte egész életét.
Ha láttátok volna a házát és a házatáját, mosolyogtatok volna. Mostanában minden faluvégén, minden falu közepén van
amolyan elhagyatott, kidölt-bedölt nemesi
kúria, amelyiknek száraz időben is könnyezik
mohos zsindelyfedele a nedvességtől, amit
az év többi szakaiban magába felszív. A kerítésen borzas komondor jár ki-be, és a fák
is elszáradnak az ilyen porta körül: megfeketednek és csupán a varjaknak adna'k
szállást. Manapság, mondom, nem ritkák az
ilyen házak és nem ritkák a házak meg-
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Vasárnap, május 25,
nagy tolvaj! Az ügyes ember aztán milliói
révén részt vesz üzletekben, panamákban.
Sokat lát és sokat hall, megtud egyik hatalmasról is valamit, a másikról is. Az
ügyes embertől most már félnek és kezdenek vele a leghatalmasabbak is barátkozni. Segitik, emelik. Az ügyes ember
pedig hallgat és lop. Lop rendületlenül, ellopja, ha kell a vasutakat, vagy a kövezetet, lop az államtól, lop a várostól. De mindig csak közpénzt. Végre sok-sok milliója van. Palotában lakik, automobilon jár,
fényes estélyeket ad, amelyen éppen csak
hogy királyok meg nem jelennek. Egyébként illusztris társaság gyül nála össze.
Az ügyes ember politizál is, városi politikát is csinál. Mindenütt ott van, mindenütt
tekintély, hiszen rettenetes sok a pénze,
hatalmasok titok tudója. De mindenki tudja róla, hogy pénzét nem becsületes uton
szerezte, hiszen becsületes uton annyi
pénzt, — munkával olyan vagyont 3000
é v ' a l a t t sem lehet szerezni. De azért az
ügyes ember tekintély. A pénze révén belejut mindenféle vállalkozásba, ezer érdeket tart a kezei között, ezer embernek tehet szívességet. ezer ember fél tőle. A lapok estélyéről hasábokat irnak, egy-egy
szavát cikkekben glosszáiják. S végül jön
érdemeinek jutalmazása. Mindent megkap.
Főméltóságokat, kaszinói tag lesz, arcképét ott látjuk a képes lapokban, olajba fes1 tik, ünnepélyesen leleplezik. De csak az

vénült, itten felejtett remetelakói: de ak- don tartja, mig a jobbjában kapcsos könyvet
koriban a kúriákon névnapot és keresz- fog. Az a könyv is megvolt az íróasztalban.
telőt tartottak télen-nyáron és épen ezért Bessenyei irta. A pap gyakran kérte a könyvolt csodálni való a gárdista, hogy ő semmi- vet, ám a gárdista semmi kincsért nem vált
voina meg tőle, bár ő maga azóta sem olvasféle tort nem tartott.
De ha láttátok volna a gárdista házának ta, mióta Blazek a képet megfestette.
belsejét, szánakoztatok volna. Csupán egy
Ott élt az öreg a falu végén, és mert tészobát lakott a nagy házból, abban a szobá- len-nyáron egészséges volt, egyforma tempóban se volt más bútor, mint egy rnedvebörös ban éldegélt, haja se nem szürkült jobban,
ágy, egy vékonylábu rokokó-iróasztal és két se nem zöldült a feketeségtől, magányosan
merevhátu szék. A falon női arckép függött. u öltvén napjait, amely magányosságot a vaÉs az arckép alatt a gárdista görbe kardja. sárnapi templomjárás szakított meg, — faluKi tudná megmondani, hogy ki volt az arc- si szokás szerint, csendes bolondnak tartotkép eredetije? A nótárius, vagy a kálvinista ták. Későnjáró vásárosok éjjeli időben vilápap, akik emberszeretetből olykor felkeres- gosságot láttak járni az elhagyott házban,
ték a gárdistát, tán még azt sem tudták volna és hogy végezetül a 'ház egészen kísérteties
megmondani pontosan, liogy szép volt-e a hirbe keveredett, annak maga a grádista volt
képre festett nőalak, avagy csúnya? Azon- az oka. De ö sem akkor, sem korábban nem
kívül abban az időben, midőn az arckép ké- sokat törődött az emberekkel, — vasárnaponszült, másféle divat járta. Pásztörlánynak kint szentelt igékkel szívta teli a lelkét és
öltözködtek a legmagasabb születésü hölgyek, hogy nevezetesebb jótéteményt nem gyakoha a piktor megörökíteni akarta bájaikat.
rolt, annak bizonyosan nem fukarsága volt
az
oka, — nyugodtan élhetett tehát. De ha
A gárdista sohasem beszélt a képről,
a
ház
mégis boszorkányos hirbe jutott: arról
sohasem nézegette; ha túlságosan elmerengett a múlt időkön, lehozta a padlásról azt valóban a gárdista tehetett. Ennek a történeaz embernyi olajfestményt, amit Martin Bla- tét mondom el.
zek, akkoriban divatos festőművész festett
Havas karácsony este volt és a gárdista
róla. A jólelkű kálvinista pap hazáig csóválta egyedül volt odahaza. Még vén szolgálója is,
a fejét, valahányszor azt a marcona, copfos akit épen olyan rövid katonai vezényszavakóriást látta szines öltözetében. A képen már kal szokott kormányozni, mint egykor kamegfakult a paszomántok és zsinórok arany- tonainasáí, elkéredzkedett erre az estére.
szine, ám a gárdista a poros, fakó öltözetben Elment a szomszéd faluba, ahol valami ágis olyan volt, — hogy csöppet sem hasonlí- ről-hegyről való rokonai laktak. A vén gártott a mai gárdistához. A képen balját a kar- dista besötétedéskor meggyújtotta a lámpáit
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arcképéi, ő t m a g á t soha sé'm fogják leleplezni. De még e g y s z e r — halála után, —
a szobrát. Mért szobrot is k | $ föltétlenül,
hiszen annyit, de' annyit lopott életében.

•betsületes, egész életüket a köznek szentéig, nem pedig a közt lopó, csaló embereket illetnek meg.
tan mm\

Igy tesz az ügyes ember nálunk. Mért
nálunk sokat lopni érdétó,'hálunk a nagy
tolvaj igen jól t u d j a , , m i minden szabad
neki s hogy rá ezer, meg ezer irjgy, csodáló, bámuló szem tapad. Csak az van, a
mit ő tesz s amit ő tesz, a z mind jó. És
csak azt veszi észre, amit ő tesz. A szegény ember lehet a legbecsülertesebb, évekén át ordíthatja: emberek, vigyázzatok,
az ügyes ember lop, csal benneteket! Ki
törődik ezzel? A szegény becsületes ember
ordíthat, észre sem veszik, mellőzik, kinézik, kizárják. A szegény ember
akármilyen pályára mehet, nem képes magát és.zrevétetní. Lehet tudós, lehet politikus, lehet lapszerkesztő, szájából csepeghet
a
bölcsesség, az igazság: nincsen. Észre
nem veszik, rá nem hallgatnak, hiszen ki
ő, mi ő? Becsületes? Dehogy! Szegény,
koldus senki. Elnyomja a csaló, sarlatán
tudós, az elvtelen, panamázó politikus, a
lelkiismeretlen, mindenkivel megpaktáló
lapszerkesztő. Csaló, hazugok ezek? Dehogy! Tekintélyek, mert sok barátjuk, illetve sok pénzük van. Ügyesek, mert elég korán jöttek rá, hogy a m a g y a r közéletben
a boldoguláshoz legtöbbször nem tehetség,
nem becsületesség, nem tudós kell, hanem'
pénz. S amig mások tanultak, becsületesen
dolgoztak, addig ők loptak, ámítottak! És
célt értek. Elérték mindazt, aminek a becsületes emberek, — ha a nyelvüket kilógatják is, — az ezredrészét sem fogják
soha elérni. S olyan méltóságokba jutnak,
olyan tekintélyük lesz, olyan ünneplésben,
kitüntetésben részesülnek, amik csak
a

Mi okozta az olasz politika
változásait ?

Í••••••••••••••••

(Saját tudósítónktól.) Szkutari — a rettenetes — már la nemzetközi £sapat-détav
chement parancsnokának kezében van és
egészen bizonyos, hogy a monarchia Albániába sem fog fegyveresen lerándulni, sem
egyedül, sem tMaszorszáíggal karöltve) semhogy. Az ilyen módon szerencsésen elmaradó
fegyveres akció azonban mégis hagy egy érdekes emléket és ez: a monarchia és Olaszország tervezett kooperációja. Erről talán érdemes külön is beszélni.
Másfél év előtt — 1912 őszén — még
vakmerő és fantasztikus álomnak tűnt volna
fel ez a gondolat. A tripoliszi háború kitörésének idején a monarchia egyáltalán nem
fegyverbaráti kapcsolatra Igondoilt Olaszországra vonatkozólag, hanem ellenkezően, arra, hogy Afrikában hadakozó hü szövetségesét a tiroli hegyek felől hátba támadja. Ez
a háború akkor, királyunk békeszeretete és
lojalitása folytán elmaradt és most — nem is
két esztendővel azután — báró Conrad vezérkari főnök, az olasz-osztrák-magyar háború'
ötletének apja, együtt intézkedett volna Albániában generale Pollio-val, az olasz vezérkar főnökével.
Mi idézte elő ezt a nagy és hirtelen változást? Sok mindenféle ok.
Az olasz politika évek óta lavirozó. Egyszerre tagja a hármasszövetségnek és részese a hármas-ententenak is. Jókora adag

1913. május 25.
macchiavellizmus uralkodik a római Consultán, a külügyi ministeriumban. Az olasz
királyság szövetségi viszonyban áll a monarchiával, de Ausztriának olaszoklakta vidékein, Déltirolban, a Trentoban és Triesztben szívesen látja, sőt ha lehet támogatja is
ázJ irredentista politikát és annak szerveit a
Lega Nazionalet és a Lega Dante Alighierit.
Benső szövetségben él a monarchiával, de
azért álmainak álma az Adriát teljesen kézrekeriteni, Triesztet, Dalmáciát és Albániát
meghódítani,' végleg bekebelezni. Az olasz
politika örökös paktum a népszenvedély és
az állarHférfiuii bölcseség között, azonkívül
pedig lavirozás egyrészt a monarchia- és a
német birodalom, másrészt Franciaország és
Anglia között. Európa e két nagy érdekcsoportja között himbálózik az olasz külpolitika.
De jött a balkáni háború és választani
kellett. Olaszország a háború elején eléggé
kétszínűén viselkedett. A montenegrói király
veje nem akart nyíltan a szlávok ellen föllépni, viszont a Consultán megérezték, hogy
itt az alkalom Albániának régóta várt meghódítására.
Igen, de az albán akció okvetlenül konfliktust jelentett volna a monarchiával is.
Olaszország megint nem tudott határozottan
cselekedni. Végre is egy kalendáriumi dátum
véletlene döntő fordulatot adott az olasz külpolitikának.
A mult év december havában lejárt a
hármasszövetség.
Olaszországnak választania kellett: vagy ünnepélyesen megujitja azt,
vagy 'nyíltan szembehelyezkedik a monarchiával és a némét birodalommal. Olaszország bent maradt a hármasszövetségben.
Benmaradhatott annál könnyebben, mert ezzel sem Angliát, sem Franciaországot nem
bántotta meg. Anglia és Franciaország a bal-

és tüzet akart rakni a kályhába. Igen ám, de A boglya a kút mellett volt és a gárdistának ujra távoztak, el a távolba. Más talán azt
a haszontalan szolgáló siettében elfelejtett a kűtostor. A boglya födve volt hóval. A gár- gondolta volna, hogy egerek szaladgálnak az
tüzelőt készíteni a szobába. A gárdista azt dista alulról próbálta a fahasábokat kihúzo- elhagyott házban, de a gárdista-jnár ismerte
gondolta, hogy a konyhában bizonyosan talál gatni.
az egér neszét. Éjszakánkint álmából felriadszáraz fát, <?zért vette a konyhakulcsot és
De alig húzott ki pár hasábot, a boglya va sokszor bolonddá tette már e huncut kis
kilépett a szobából. Amint a tornácra lépett, nagy robajjal összedőlt. Jó szerencse, hogy egér, midőn a gárdista fringiáját megragadva
a szél egy marék havat dobott a szemébe. a gárdista félreugrott és igy nem temette a bezárt ajtókat felnyitotta és a tolvajokat
Sőt beleragadt szürke copfjába és azt kemé- maga alá a szertehulló fa. Hanem a boglya- üldözni akarta. A kósza világosságot ilyennyen megtépázta. Oly váratlan volt a szél- fának most már vége. Reggelre akkora hó kor látták az országút éjjeli utasai. Ám most
roham, hogy a gárdista megtántorodott. De esik a fára, hogy azt többé boglyára nem másféle volt a zaj. Világosan hallotta, hogy
nemcsak megtántorodott, hanem a kézilám- rakja senki emberfia. Meg aztán micsoda valaki lépeget a szomszéd szobákban; gyerpást is kiejtette a kezéből. A lámpás dara- pogány napszámos dolgoznék szent kará- mek, vagy nő. — A lépések elhangzottak.
bokra tört a tornác kockakövein és az ajtó csony napján? A gárdista tehát jogos elkeseA gárdista otthagyta a hideg kályhát és
háta mögött nagy durranással becsapódott. redéssel cipelte be ölében a farakást.
leült a szoba közepére, azon merev hátú
A gárdista kemény legény volt, nem ijedt
Mikor a tornácra ért, harangszót hal- székek egyikébe, amelyek bútorzatát alkotmeg akármilyen időjárástól, de most mégis l lott. A szél foszlányokra tépte a harangszót ták. Leült és rákönyökölt az Íróasztalra. A
tétovázók voltak a lépései, amint a hosszú, és ezek a foszlányok jutottak csupán a gár- fejét tenyerébe hajtotta és mozdulatlanul
sötét tornácon végig botorkált. A szél böm- dista fülébe, ö azonban mégis megtudta be- várt. A lépések többé 'nem közeledtek, de
bölt az udvarház körűi, és a magányos, fa- lőlük, hogy karácsony estéjére harangoznak. a gárdista többé nem is várta őket. Más valagyos fák jajgatva csapkodták össze galyai- Mint vallásos ember nem boszankodhatott mi kopogott az ajtón, az ablakon, más járt
kat. A hó szinte darabokban szakadt a fekete tovább. Egy pillanatra Betlehembe szállottak a bezárt ajtók mögött, ami most már utat
magasságból és a gárdista megbánta, hogy a gondolatai, hogy azután a tűzrakással kezd- talált a szobába: az emlékezés.
otthagyta lámpavilágos szobáját. Ám vissza jen vesződni. A fa vizes volt, nem akart égni.
A gárdista lassan kihúzta az íróasztal
nem fordulhatott.
Csak sustorgott, pattogott, alul égett, felül fiókját és elővette a selyemdarabokba takart
Vissza nem fordulhatott volna akkor sírt, mint az özvegyasszony.
medáliont. A tükörhöz lépett, (elfeledtem tán,
sem, ha éhes farkasok várták volna a ház
Amint ott térdepelne az öreg a kályha hogy különös, rózsaszínű, asszonyi budoárvégén, ahol a konyha volt. A vén katonák előtt és szitaná a tüzet, egyszerre ugy rém- nak díszére váló velencei tükör volt a gárbogarasak és feljebbvalójuknak még akkor is lett neki, mintha halk kopogtatást hallana az dista szobájában!) és mellére tűzte a medátisztelegnek, ha az már a túlvilági mezősé- ajtón. De a kopogtatás után nem nyitott meg üont. Egy percig megszemlélte önmagát.
gekre költözött. A gárdista tehát végig ment az ajtó.
Rövid, szürke bajusza hegyes volt és széltől
a tornácon, lement a lépcsőkön, a konyha
A gárdista tovább szította a tüzet. Most felborzolt szürke copfját lesimította a két
ajtajáig. Nagynehezen megtalálta a zárat, meg mintha az ablakon kopogtatna valami tenyerével. Ráncos, megfeketedett arcáról elbeleillesztette á kulcsot és próbálta kinyitni gyenge kéz, gyermek keze. vagy madár szár- tűnt végképen az ifjúság, csupán a szigorúaz ajtót. Az ajtó nem nyilt ki- A kulcs for- nya. A gárdista az ablak felé fordult, onnan ság, elkeseredés, harag és a gyűlöletes véngott jobbra-balra a zárban, de az ajtó nem csak a vakfekete éjszaka bámult be rája. ség lakott ott.
nyilt. „Mit csinált az a bolond teremtés ez- Tovább mesterkedett a kályha előtt, a fa nem
De most mintha kisimultak volna a barzel az ajtóval?" — dörmögte a gárdista hasz- akart lángra lobbanni. Egyszer aztán lépése- na ráncok és bizonyos megindultság jelenttalan kisérletezései közben. Nem volt inás ket is hallott.
kezett a mélyen ülő szürke szempárban. A
mód, mint az udvaron álló boglyából venni
De nem az udvar felől, hanem a ház gárdista megfordult és azon 'női arckép felé
tüzelőt. A gárdista arra is vállalkozott. Az belsejéből, az esztendők óta bezárt ajtók fe- tartott, amely fringiája felett a falon függött.
udvaron térdig érő hó volt és a gémes kút lől. A gárdista abbahagyta a tűzrakást és Levette az arcképet a falról és kabátja ujjáelszabadult osfora félelmetesen lengett a fé'itérdre emelkedve figyelt. A lépések köze- val letörölte poros üvegjét. Majd az íróaszszélben, mint egy hadakozó', csapkodó kar.
ledtek. Közeledtek egészen az ajtóig, aztán talra helyezte a képet és. sokáig elmélázva
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Nagy parcellázás
Csongrádmegyében.

vén a derekegyházi birtok törvény erejével
káni háború alatt egyformán irtóztak a világvédett hitbizomány. Ugy értesültünk azonháborútól és féltek minden komplikációtól.
ban,
hogy e részben semmiféle gátló akaAnnyira rettegtek a háborútól, hogy Angi a
dály
nem
menüit föl és igy a parcellázás, meépen e félelem hatása alatt közeledett félel— FOlosztják |a Károlyi-uradalmat. —
lyet
Szegvár,
Mindszent, Orosháza, Szentes
metes ellenségéhez, Németországhoz is.
(Saját tudósítónktól.)
Nagyjelentőségű és a közeli helységek gazdanépe óriási érIgy lett Olaszországnak, a hármasszöbirtokpolitikai
esemény
tartja
izgalomban a deklődéssel vár, már legközelebb valósággá
vetség többi államaihoz való viszonya lasvármegye
gazdaközönségét,
amely
évtizedek fog válni.
sanként bensőbb és melegebb. És ezt a vióta
hiába
lest,
hogy
a
közel
vidéken
nagyA szociális kérdések egész légiójának
szonyt végre a fegyverbarátság fokáig érmennyiségű
termő
földek
kerüljenek
piacra.
megoldása
tapad ennek a birtokvásárlásnák
lelte meg — Szkutari. Amikor a montenegrói
Arról
van
szó,
hogy
Károlyi
László
gróf
a
keresztülviteléhez
és remélni Jöhet, hogy
király katonái végre megvették Szkutarit,
óriási
kiterjedésű
derekegyházi
birtokai,
mea
földhöz
jutott
gazdaközönség
rövidesen álaktuálissá vált Albánia és Olaszország rögtalános
jólétre
tehet
szert,
mert
nemcsak a
lyek
már
át
is
mentek
egy
nagyabb
fővárosi
tön rá is eszmélt arra, hogy álmai megvalónagybirtok
árnyékában
fog
ezentúl
zsellérsulásának ideje elérkezett. De viszont ekkorra pénzcsoport tulajdonába, legközelebb általámár ugy alakult ki a Ihelyzet, hogy Olasz- nos parcellázás alá kerülnek s amennyire ál- kedni, hanem a saját földjének ura és egész
ország csak a monarchiával együtt méhet be talános a csongrádmegyei gazdaközönség termésének birtokosa is lesz.
Albániába és ez a kényszerű helyzet terem- földéhsége, majdnem bizonyos, hogy a pom- ..•^•••••••••••••.•••••••••••••••iBaa.aaiKiBtiBB. •»•••«•
pás karban levő termőföldek legnagyobb rétette meg aztán a fegyverbarátságot is.
Készülődés a Lukács—Désy-Ügy keddi
sze a .közeli falvak népének kezére fog keMi lett volna, ha a monarchia és Olasztárgyalására. Ahogyan szétfoszlik Elek Pál
rülni.
ország valóban bevonulnak Albániába? Előrekihallgatása köré szőtt botrányköd, a komoly
Csongrádmegyének legnagyobb átka közvélemény tisztán látja, hogy Désyék és
láthatóan súlyos konfliktusra vezetett volna
ez a közös akció. A monarchia és Olaszor- volt eddig a benne széltében-hosszában ter- a velük együtt működő ellenzék, de maga a
szág ugy összevesztek volna Albánián, (az jeszkedő főúri birtok, melytől alig lehetett re- fékevesztett sajtó is megijedtek Elek Páltól
Adrián és annak bejáróján, az egész zsákmá- mény arra, hogy egy tagban nagyobb terű- , és a legelső kinálkodó ürügyet megragadták,
nyon, mint a hogy Szaloniki miatt bolgárok let kerüljön eladásra. Maga a Pallavicini- hogy kihallgatásáról lemondjanak, mert sejés görögök keveredtek egymással konfliktus- uradalam 64.000 holdat foglal el a megye te- tették, hogy ez a tanú, akit öregágyunak szeKárolyi meltek ki, tönkretenné összes reményeiket.
ba. De elmúlt ez a veszedelem is. Nincs min rületéből. ÍA második nagybirtok
osztozni, nincs min összeveszni. A monarchia László grófé volt, az, amelyik most parcel- Ezek után persze fogvacogva néznek a keddi
katasztrá- tárgyalás elé és egyetlen törekvésük, hogy
és Olaszország viszonya újra a régi lesz te- lázásra kerül. Ez is több húszezer
lis
holdnál
és
a
derekegyházi
határban
te- a tárgyalás lehetőleg megint
hát.
elhalasztassék.
rül
el.
Ezért
jelentettek
be
utolsó
percben
egész seA régi lesz. Álbarátság és a felszínen
A
Károlyi-birtokot
egyelőre
a
Földhitelreg taunt, köztük volt minisztereket, akiknek
való ölelkezés, állandó kimagyarázkodás. Igy
volt ez évtizedekig és mindig Olaszország bank, az Angol-osztrák-bank és a báró Koh- kihallgatásához királyi engedély kell. Továbmiatt, nem miattunk, és igy lesz, amig csak ner Adolf fiai cégből álló konzorcium vette bá akták beszerzését kérték, abban a biztos
valami nagy, külső világpolitikai esemény meg, a rajta levő igen sok gazdasági épület- föltevésben, hogy keddig mindez meg nem
meg nem hozza a végzetes döntést és a két tel, ez idei terméssel és fölszereléssel együtt szerezhető. Remélhetőleg mindezen mesterszövetséges fegyverét vagy egymáshoz ko- körülbelül husz millió koronáért. A pénzcso- kedés hiábavaló lesz és kedden elérkezik a
vácsolja végleg, vagy pedig halálos mérkő- port mindent előkészített már a hatalmas ará- kegyetlen leszámolás az ellenzéki botránynyú parcellázáshoz, csupán csak a tör- hősökkel.
i
zésre egymás ellen szegzi.
vényszék hozzájárulása szükséges még, lénézte. Ha a pap látta volna e pillanatban a
képet a lámpa világosságánál, mintegy megelevenedve a gárdista Jellke tekintetének tüzében, — tán megismerte volna. Más tanult
ember is bizonyosan megismerte volna. Egy
nagyszerű, szőke asszony, hattyúnyakú, habvállu és élveteg ajkú volt a képre festve, a
melyet a gárdista csodálkozó lelkesedéssel
nézett eme havas karácsonyéjjel.
Hogy ezt a képet nem Martin Blazek
festette, az bizonyos volt, mert hiányzott
róla a művész kedves szine, az ultramarinkék, amely szint más hiján a művész gyakran az emberi arcokra is ráfestett; de ha
Martin B. csupán kedves színével vonta volna
be az asszonyi arcot, a gárdista tekintetének lelkessége nem csökkent volna akkor
sem. Az élveteg ajkak mosolyogtak, mosolygott a szőke haj, mosolygott a nagy, világoskék szempár, mosolygott az egész asszony
és a gárdista ebben a mosolygásban elfeledte a jéghideg szobát.
Szive hangosabban vert és csaknem
megittasult emlékeitől.
Egyszerre letérdepelt a kép elé, — de
a kép keretei akkorra eltűntek. Eltűnt a rokokó íróasztal és a boltozatos, fehérre meszelt szoba. Lilaszinü köd lebegett a gárdista
lezárt szeme e l ő t t . . . Egyszerre kopogtattak
az ablakon. A gárdista felnyitotta a szemét.
A kép az asztalon volt, de valami különös
világosság volt a szobában, ami az ablakon
sugárzott be. Az ablakhoz lépett.
Szines lámpásokat látott, a szines lámpásokat fényes öltözetű vitézek tartották kezükben. A vitézek egy fehér paripát álltak
körül. A fehér paripán ült e királynő. Arany
koronája sugárzott szőke fejéről és kék szemével benézett az ablakon. Igy szólt:
— ^Hadnagyom, Luzsányi gárdista,-hadnagyom, / eljöttem hozzád látogatóba.
A gárdista kisietett a házból és lesegítette a királynőt lováról. Hosszú hermelines

köpenye a havat söpörte a királynőnek, a
mint a házba ment. A vitézek egyszerre elszéledtek, pedig a gárdista szeretett volna
velük szót váltani. Megismerte köztük a
méla Bessenyeit is. A királynő a szobába
lépett és azt mondta:
— Juj, be hideg van itt.
— Vizes a fa, nem akar gyuladni, — felelt a gárdista.
— Nálam is ilyen hideg volt? — mondá
szemrehányólag a királynő. — Nálam jő
dolgod volt. Ha senki más nem tudta eltalálni a gondolatodat, eltaláltam én. De tudom már mért van itt olyan hideg. Hisz te
egészen megöregedtél! Szürke a bajuszod,
görbe a hátad, a lábad reszkető. Piha. Ezentúl a Burg külső folyosóján fogsz ^őrködni.
Az én lakosztályom folyosójára vitézebb
hadnagy kerül. Hisz ha ellenség törne rám,
te megvédelmezni sem tudnál, Luzsányi!
— Fölséges királynőm, bocsáss meg,
hogy megvénültem, — te ellenben ifjú maradtál, mint egy rózsa. Még ma is te lehetnél
a legszebb mosónő a leréhenfeldi vámtól a
schönbrunni kertekig.
— Ó, de neveletlen lettél, 'Luzsányi. Azelőtt azt mondtad társaiddal együtt, hogy
én vagyok a birodalom legszebb asszonya.
— Lám, hogy a divat változik. Én jól
emlékszem. A legszebb bécsi mosónő voltál
és arra büszkébb voltál minden koronádnál.
— Megvénültek a mosónők, Luzsányi.
— Én vénültem meg, királynő. Szép ruhámat megette a moly, a kardomat a rozsda,
pajkos kedvemet, a vénség. Jársz-e még gárdistáiddal a mödlingi pünkösdi ünnepélyre,
ahol parasztleánynak öltözve álöltözetü gárdistáiddal valcereztél? Fujják-e még a kürtöt a vadászlegények a schönbrunni vadaskertekben, ahol. a szaryasokat és őzeket
pásztorieánykának öltözve űzted pásztornak
öltözködött hűséges gárdistáidtól követve?
És a burgbeli bálokban ropják-e még a palo-

tás-táncot a daliás testőrzők a hercegasszonyokkal? Szoktál-e még gitározni, királynőm, a kastély nyitott ablakában, mig a
széphangu Luzsányi énekkel kisérte zenédet
odalenn a virágos kerti lugasban? A carrousélnek sem hallom ihirét, hol a legjobb lovasnak melledrőt víirágot (adtál. Várod-e még
a diadalmas tábornokokat a Burg északi erkélyén győztes csaták után, hogy a hadvezért méltóan megjutalmazzad?
A királynő kezét a gárdista szájára tette.
— Csitt! Még csa'k azt sem szabad tudnia senkinek, hogy éjszaka nálad jártam. —
Szólt és kisuhant a szobából. A gárdista
utána kapott, de az üres levegőt markolta.
Megdörzsölte a szemét. Jéghideg levegő ömlött be a nyitott ajtón. A havas fergeteg zúgott odakünn. A szél valami ének foszlányait
hozta idáig. A betléhemesek énekeltek valahol a falu végén. A gárdista a 'képet kereste.
A kép összetörve hevert a szoba közepén.
És egy nagy folt volt az egész kép. Vizes
csizmasarkával a felismerhetetlenségig összetaposta, midőn álmából felébredve, felugrott
és az álomlátomány után futott.
Fölemelte a képet a földről és kezével
simogatta. A művészi vizfestmény eltorzult
a rajta olvadó piszkos kődaraboktól és a
gyönyörű, mosolygó arc helyén egy összekarmolt ronda folt éktelenkedett. „A királynő
elhagyott, nincs többé rám szüksége", —•
mormogta megindultan a gárdista.
Becsukta az ajtót és eloltotta a lámpást.
Vak sötétség lett a jéghideg
szobában.
•
Másnap történt, hogy a gárdistát felakasztva találták a szobájában.
Most már a pap is, a jegyző is, megnyugodtak abban, hogy bolond volt öreg
barátjuk.
A háznak pedig kisérteties hire igy keletkezett.
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(Quo vadis?) A héroszt vallásának világkirü 'regénye eljutott a mozgófénykép népszerűsítő vásznáig 'ós egy sereg szenzációt
ígér annak a közönségnek, mely iá könyvet
ugyan el nem olvassa, de ia másifélóráh át
tartó optikai játékot már csak a mulatság
kedvéért is „gönnolja" magának. Kérdés, mi
lesz a nagyszerű könyv számtalan szépségéből a maaitepedőn?
í r j á k , hogy ,a római Gines társaságnak
ez a felvétele milliókba került és évekig tartott, amíg elkészültek vele. lA rendkívüli
gond' mindenesetre nagyon szép külső eredményekre vezetett. Első tekintetre a képek
művészi átgondolása, pittoreszk szépsége
kapja meg az embert; az égő Kóma perspektívájának nagyszerűsége és a fenevadakkal megtömött amfiteatrum borzalmassága memkevésíbbé a mozitechnika .legsikerültebben megoldott eredményei közé tartoznak.
Ami már most a film irodalmi értékét
illeti, konstatálhatjuk, (hogy ez nincs arányban a ráfordított költséggel és fáradtsággal.
A németek már egészen .másként dolgoznak,
amire példaképen elég itt csak a nemrág bemutatott Lindau-da rabra gondolni. Az olaszok még a külsőségeknél tartanák, az ezrekre menő tömeg megmozgatásánál, mértföldes perspektívák beállításánál; mint ahogyan görögtüzes, dicsekvő,
temperamentumos és dekoratív maga az olasz élet és lélek.
*

(Zoványi redivivus.)
A ibigottság és a
látókör szük körülhatárol tsága akkor is gyűlöletes, ha olyan formák között jelen' meg,
áhol .a legtermészetesebbnek látszik. De kétszeresen leverő és egyúttal felbőszítő akkor,
ba a liberalizmus jegyében és arcnak cégére
alatt jut szóhoz.
A protestáns vallás Magyarországon
minidig a teljes 'lelkiismereti szabadság megjelenési f o r m á j a volt. Boeskay és Bethlen
óta annyi évszázadon á t éhhez .a fogalomkörhöz .tapadt a megalkuvást nem ismlerő, nyakas magyar liberalizmus eszmei tartalma.
De jött a Zoványi-eset és a protestáns felekezetek között is nagyobb gondolati szabadságot valló református egyház eretnekké bélyegezte a tudós tanárt, ki a vallásiaiapitó
Kálvin emberi gyöngeségeit feltárta. Elüldözte tehát a katedráról s most, hogy ez az
ügy ismét aktuálissá tett, Zoványit eltiltotta
a tanítástól.
Az eset siralmas tanulsága az, hagy amíg
emberek vannak, akik (bármiféle dogmatikai
alaphoz .tartozónak vallják magukat, addig
a gondolat tökéletes Szabadságáról és függetlenségéről 'beszólni nem lehet. A természettudományi gondolkozás teljesen kizárja a
dogmák hatét 8 a huszadik század levegőjének (igazi szelleme már semmiféle vallásos
meggyőződést nem bitr el . ,Ez az dk a, hogy
a protestánsak bigottizmu&át ebben az esetben abszolúte nem tudjuk megkülönböztetni
a tegszánünidóbb és legszerencsétlenebb lelki
determinizmustól.
*

(A gyilkos király.) A párisi kárálynapok
alatt Emilé Fontamé, a ,Ferrer-eset.re célozva,
azt kiáltotta oda Alfonz spanyol királynak,
hogy gyilkos! Persze pörbafogták a merész
Urat és kis hí ja, hogy (ki n em tekerték ,a nyakát, lévén a becsületsértés még a (francia repuhlika törvényei szerint .is büntetendő .ose-

lekmény. A francia bíróság .azonban még
ezt a csekélységet sem állapította meg abból
az egyszerű okból, hogy a hangosan vélemény tny 11 vánitó ur ellen nem XIII. Alfonz
sértett személyisége, hanem icsak a párisi
rendőrség indított eljárást. Már pedig rágalmazás csak magán vádra üldözendő, — mondja a. (francia bíróság indokolása. Igy rajtamaradt X I I I . Alfonz sértettem, hogy ^gyilkos király" — s még csak lovagias elégtételt
sem vehet a sértésért.
Az ember elámul ennyi liberálizmuson.
Megtörténhetnék-e ez egy „alkotmányos"
monarchiában? Bizonyára nem. A polgári
egyenlőség elvéről nálunk még nem lehet szó.
(És évszázadok fognak még elmúlni, míg a
köztudatba átmegy az a meggyőződés, hogy a
törvény előtt a koronás fő is egyszerű felperes. De jó volna évszázadok múlva lenni
már!

Uralkodók politikai
találkozója Berlinben.
— Véget értek az ünnepségek. —
(Saját tadósitónktól.) A cár tegnap délután hosszabb kihallgatáson fogadta Jagow
külügyi államtitkárt. A Sándor-ezred tisztikarának tegnapi villásreggelijén Vilmos császár Miklós cár egészségére, a cár pedig
Vilmos császár egészségére ürítette poharát.
A cár az ezred tisztikarának művészi kivitelű ezüsttálat- ajándékozott. Ma délben az
orosz nagykövetségen volt villásreggeli, a
melyen negyvenen vettek részt. A cár ma
este az esküvői ünnepség után .elhagyta Berlint. Az uj pár még ma az esküvő után Hubertuszstokba utazott, hol egy 'hétig marad,
azután két hétre Qmundenbe megy, melynek
környékén . a cumberlandi hercegnek egyik
vadászkastélyában fog tartózkodni.
A cár és a német birodalmi kancellár beszélgetését, amely háromnegyed óráig tartott, politikai körökben nagyon magyarázgatják. Minthogy a birodalmi kancellár már
megkapta a legnagyobb orosz kitüntetést, az
András-rendet, a cár ujabb rendjellel nem
tüntethette ki a kancellárt, hanem becsülése
jeléül értékes ajándékot adott neki, drágakövekkel kirakott ezüst kazettát. A cár és a
német külügyi politika vezetője között folyt
beszélgetésnek akkor is megvan a jelentősége, ha a cárt nem kiséri valamelyik minisztere. Mindenesetre azt (lehet mondani,
hogy az a melegség, amely a berlini ünnepségeken megnyilvánult, politikai téren is kedvező hatást fog tenni.
•Hogy mint folytak 1© a berlini' ünnepségek s az vendóguralk'odókat hogy minit fogadták, azt berlimi alkalmi tudósítónk igy írja le:
Két idegen uralkodó van Berliniben, az
angol király és az arasz cár.
Elsőnek György angol Ikirály és a felesége jött meg tegnap délben. (Tizenegy óra.
Az automobilon a széles Potsdamerstrassen,
roham végig. Az utca tömve emberekkel, a
forró aszfalton gomolyogva kígyózik ,a fekete embertömeg. (Sehol semmi ünnepélyesség,
sehol semmi nyoma annak, hogy ma Anglia
koronás királya vonni be Berlin falai közé, annak a nemzetnek koronás feje, amely
nemzetnek minden akciója, minden gazdasági és minden más egyéb .nacionális tevékenysége csak féltékenységre és sovimisztiáuil ellenséges fogadtatásra számíthat, Berlin nem
veszi tudomásul az ümgol király
megérkeztét.
A inagypuhlilkum ilegaiább nem. Az utcák fel
vannak lobogózva, — dle csak alig. A középületek tele vannak lobogóval, de a magán,paloták lobogódisze m á r gyér. A Lindenen m á r
megkezdődik a kordon, Kétoldalt katonaság
áll sorfalat. Gárdaezreid válogatott legénységé, a trónörökös palotája előtt a Sándor cár
ezred magas, piros süvegjei csillognak, a királyi palota előtt a fchérloibogós Alexán,dra-
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ezred áll. Qárdatüzérség. Dragonyosok lovon,
tisztek és tábornokok. Tábornagyok, a hadtestparancsnok, közöttük díszegyenruhában
Jagow, a rettegett rendőrfőnök.
Féltízen kettő. Az angol ki rály vonata
alighanem ebben .a pillanatban rotbog be a
pályaudvarra. A Lin.den felől felbukkan a
kék égen a Hamsa, a 'karcsú Zeppelin-iléphajó és lassú, elegáns kanyarodással libeg a
királyi palota fölé, A gondolán az angol
zászló lobog, A hisztek csoportja is mozgolódik, egy kürasszir ezredes fáradtan nyújtózt a t j a sarkantyús lábát, 1
Az ágyúik 'dörögnek, keményen csengő
vezényszavak hasítják át, késélesen a levegőt; a Linden felől felvillannak a bevonuló
menetet, fcisérő iovasszázad, zászlós lándzsái.
Elől a díszszázad első két szakasza, emelt
lándzsákkal, azután .két f u l l a j t á r mögött
pompás négy f ekete orosz ló vonta kocsiban
a .császár és vendége, az angol (királyt. Roppant érdekes két fej igy egymás mellett. Az
angol király szőke, inkább sovány, erősen
angolszász tiipiis. Magas homlok, hullámosan göndörödő (haj, éles metszésű arcél, kék
szemek. Az egész fejben semmi majeszté,tiktus, semimí katonás, csak a tartás hideg nyugalmában, feltétlen biztosságában van valami a született nagyúrból. Inkább intelligens
arc, mint energikus, inkább tudáshoz, mint
fejedelemhez illő. Az egyenruha, valami sajátszerű ellentétben áll ezzel ,a fejjel. Nem
illenek össze, Ebez a fejhez inkább illik a
redingot vagy a frakk előkelő feketesége,
mint a .német gárdauniformis katonás tarkasága.
•A császár merőben ellenkezője a vendégének. Az ő arca sem majesztétikus, egy
cseppet, sem az; de a magasan ívelt, összehajló sűrű szemöldök, az erős orr; mélyenülő szemek és az energikus állkapocs valami
nagy, roppaut energiát 'és eltökélséget árulnak el, A Vilmos .császár állkapcsa első pillanatban azonnal ,a. Napóleonéra emlékeztet,
holott különben semmi hasonlatosság közöttük nincsen, — .külsőleg. A császár arca katonaarc, — minden izében az. Amint igy egymás mellett ülnek a mélyenhajló udvari kocsiban, még feltűnőbb ez a,z ellentét, kirívóbb
és figyelemreméltóbb.
A két felséges asszony egészen egy tipus.
A császárné idősebb, teltebb, matérnásabb.
Halvány rezedaszinü, nagyon egyszerű ruhájában egyszerű palgárasszouyra emlékeztet,
a mosolya kedves, megnyerő, anyás mosoly,
a fejbólintása fáradt, egy kissé öregasszonyos. Az angol királyné soványabb, arisztokratikusabb, idegesebb, — talán csak azért,
miért fiatalabb . . .
A két kocsit .elnyeli a palota kapuja, de
az ágyuk még dörögnek, a zene még játssza
,a God savé tbe Kinget.
Vilmos császár Miklós orosz cár tisztekténe orosz uniformist öltött, míg az angol
királyt porosz egyenruhájában, fogadta. A
pályaudvart természetesen egészen elzárták
a közönség elől, csak a kiváltságosak kaptak
helyet és rengeteg sok detektív cirkált a pályaudvar környékén is. A császár egy negyedórával a vonat megérkezése előtt rniá.r
ott volt.
A különvonat különben öt pereoel ,a megállapított idő előtt, begördült ,a. teljesen üres
pályaudvarra. A testőrség s imég valami
száz ember teng-teng az óriási pályaudvaron.
Felzendül az orosz himuiusz, Mindenki a
cárra bámult.
Első pillanatra feltűnik, hogy milyen
nagy a hasonlóság György király és Miklós
cár közt. Mintha testvérek lennének. Arcaik
napbarnitott. Ha a cár arcát közelről megnéz^
zük, kitűnik, hogy hamisan él a köztudatban,
a cár nem beteges, szomorú és szenvedő, hanem vidám és kedélyes, gyakran nevet. Porosz uniformist visel. Bemutatkozik a különböző méltóságoknak. Beszél a birodalmi kancellárral, az orosz pappal, aki gö,rög-keleti
keresztet tart eléje és ímegigóri neki, hogy
holnap meglátogatja az orosz templomot.
Künn Alexandra császárnő ezrede, a dragonyosok várakoznak, a házak ablakai tele vannak emberekkel, egy orosz rendőr áll mel-
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lettük. Csak bomba ine robbanjon. Miért ak-'
kor hiába minden utak elzárása, minden elővigyázatossá? és minden rendőr. Az emberek
azonban zsebkendőket lengetnek, virágcsokrokat szórnak és amiikor a cár kocsija elhalad a tömeg előtt, mindenki harsány „hurráh"-t kiált.
A menet a Eostdamer-Platzon, a Bellevue-Stirasisen; a Siegesaliéen halad s az Untén den Lindenre érkezik. Itt tarka, izgatott
tömeg várja a fehér cárt. A tömeg örömmel
veszd tudomásul, hogy a cár nagyom közvetlen, mindenkinek szívesen köszöntget vissza,
jobbra és halira.
A császári palota előtt rengeteg moziifotográfus kuksol. A kapunál gróf Moltke, a
tábornoki kar főnöke és több tábornok várja
lovon a nagy vendéget. Jagow is megjelenik,
ezúttal az orosz And:rás j rend szalagjával.
Fél tizenkettőkor megdörd ülnek az ágyuk.
Ekkor a császári palota ablakainál miegjelen az angol király és az angol királyné, a
cisálszárnő, trónörökösné, a cumberlandi herceg, hogy lássa a cár (bevonulását . . .
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A fizetésrendezés.
— Mellőzték a pénztári tisztek kérését. —
(Saját tudósítónktól.) Délután négy órakor Lázár György dr. polgármester elnöklésével a plenáris bizottság folytatta a fizetésrendezés tárgyalását. A javaslat részletei kerültek sorra s egyik-másik állás javadalmazása körül hosszura nyúlt vitát provokáltak
a bizottsági tagok. Emiatt azután nem sikerült letárgyalni a részleteknek még a felét
sem. Ami pedig a mai ülésen fölpanaszolt sérelmek orvoslását illeti, ebben a tekintetben
bizony keveset tett a bizottság. A pénztári
tisztek előmenetelét nem biztosította ugy,
amint azt sokan kívánták. Ebből előreláthatólag a közgyűlésen is vita lesz, mert a főjegyző javaslatát mindössze egy
szótöbbséggel fogadta el a bizottság. Egyedül a műszaki tisztet, Priváry Ferencet részesítették
kivételes kedvezményben, aki bár a X. fizetési osztályba van sorozva, de a magasabb
IX. fizetési osztálynak megfelelő dotációt fog
kapni. Az ülést, amelyről alább számolunk be
részletesen, hétfőn délután folytatják.
Az ülés megnyitása után Taschler (Fűdre főijegyző bemutatja azoknak a módösiitáSioknak a szövegét, écmial'yietoet a bizottság tegnapi ülésén a javaslat általános részében tett.
Ezután áttér a bizottság a javaslat irósalet>es tárgyalására.
A városga^dásaL husftomkjillieinc limökot,
végrehajtót, meghagyja :a bizottság á Xl-ik
fizetési osztályban, a javaslatban miegáliLapit'ott fizetésekkel. A régi segéd föhladónyilvántartót, szálilástöiztoisit, II. osztályú tegalő
f ö l'da'dónyiiliván tartó t, kórlházhizitost, segódközgyámot a Xl-íik fizetési osztályban hagyja meg. Megmaradnak a XI-üik fizetesí osztályban a tervezetben felvett javadalmazásokkal az Arodasegédtiiszt, hét. műszaki segédtiszti, két .rendőrbiztois, tizenkét. I. és II. 'Osztályú adőtdszt, négy másodosztályú pénztárd tiszt. A X-,ik fizetési osztályban marad az
eredeti javaslat szerint: két nyilvántartó,
kiiilienc árödatiszt, műszaki tiszt (600 korona
külön pótlékot kap), tizenhat I. osztályú
pénztári tiszt.
Kormányos Benő és Hoffer Jenő helytelenítik, hogy a számtisiztéket pénztári tiszteknek sorozta Ibe a- szervező bizottság. Indítványozzák, hogy a három tfőszemrvevő-helyetitest hagyja meg ezután is a bizottság s
a számvevők közül az öt
legidősebbet
szómellenőri elnevezéssel vegyék föl' a IX.
fizetési osztályba, A siz)áimvevő leünievezések
pedig maradjanak meg továbbra is.
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Koczor János azoknak az adótiszteknek
ós a számvevők, illetve számelilenőrök közé
való sorozását kéri, akik az adóhivatalban
bár, de ellenőrző munkát végeznek, csakúgy,
mint a számvevőség ellenőrző közegei.
Taschler Endre főjegyző ellenzi ugy
Kormányos dr., mint Koczor János indítványát. A pénztári tisztek szerinte, tisztességes
fizetást kapnak ós előrehaladásuk annyira
biztosítva van, hogy semmi kifogást nem támaszthatnak. Hoffer Jenő arra hivatkozik ismételt fölszól,aiiásában, hogy a törvény világosan előírja, hogy öt számtiszt a IX. fizetési osztályba soroztassék. Javasolja Kormányos dr. ,indítványának elfogadását. Az elnök szavazást rendel el és a bizottság egy
szótöbbséggel ugy határozott, hogy a tizenhat I. osztályú pénztári tisztet minid meghagy jia a Xüik fizetési osztályban ;a javaslatban fölvett javadalmazással.
Tóth Mihály főmérnök azt indítványozza,
hogy a műszaki tisztet a IX. fizetési osztályba sorozzák. Taschler Endre nem javasolja a
főmérnök dindlitvámyának elfogadását, abba
azanhan belemenne, hogy a műszaki tisztnek
a X. fizetési osztályba való meghagyása mellett adjanak nagyobb pótlókot. Wimmer Fülöp igazat ád a főjegyzőnek 'és helyesli azt az
álláspontját, líogy egy felső ipariskolát végzett városi tisztviselőt. .ne tegyenek a politecíhnikumot végzett! diplomás tisztviselők elé.
Ahoz hozzá járul, hogy a műszaki tiszt a
IX. fizetési osztálynak megfelelő pótlékot
kapjon, de hagyják meg a X. fizetési osztályban.
A bizottság hosszas vita után ugy határozott, hogy a műszaki tisztet továbbra is
meghagyja a X. fizetési osztályban, de a IX.
fizetési osztály iilfetimtényeivel.
A részletek .további tárgyalását hétfőn
folytatják.

| az utcákon rendnek és nyugalomnak kell
| uralkodnia. Meg kell akadályozni, hogy az
| eddigiekhez hasonló konfliktusok megismétj lődjenek. A parlament és az ország által sza] badon tárgyalt javaslat ellen utcai tüntetéseket nem lehet rendezni. Az utca nem
egyeseké, hanem mindenkié. (Helyeslés a középen és a baloldal egy részén, gúnyos nevetés a szélsőbaloldalon.) Vilién képviselő szintén a Pére Lachaise-temetőbeli tüntetés betiltása ellen foglal állást és kifejti, hogy az
minden évben békésen folyik le. A belügyminiszter újból kifejti, hogy elfogadja a
napirendet, amely a kormány intézkedéseit
helyesli. E napirend elsőbbségét 348 szavazattal elfogadják, majd 381 szavazattal 186
ellenében elfogadják a napirendi javaslatot.
A belügyminiszter kijelentései után a szélsöbaloldal tagjai közbeszólásokban azoknak
hazafiságát védték, akik a hároméves katonai szolgálat ellen tüntetnek.

Csatáznak a szövetségesek.
— A bolgár-görög vérengzések. —
(Saját tudósítónktól.)
A Balkánon
csak nem akar a harcias állapot véget érni. A bolgár-görög ellentét mindinkább
érezhető már. Szófiából ma azt jelentik,
hogy Kücsük Köprülli körül a görög tüzérség megtámadta a bolgárokat. A heves tüzelésre mindaddig nem reflektáltak a bolgárok, mig azt nem látták, hogy az ellenséges szövetségesek a táviró vezetékeket
és a hidakat is megrongálják. E r r e megszólaltak a bolgár ágyuk is. Hosszú és heves harc után sikerült legyőzni a görög
csapatot, amely
ágyúi
hátrahagyásával
eszeveszetten
menekült el.

Az ülésen, ipésztvettek a pénzügyi bizottságból: Kiss Arnold, Lövész Antal, Oblálth Lipót, Vajda Béla, Vas Károly, Wagner (Gusztáv, Wediner Miksa, Wimmer Fülöp;
a jogügyi bizottságból: Bodnár Géza dr., Cserő Ede dr., Dolbay Gyula idir., Kormányos Benő dir„ Körösi Ignác din., Nyiilássy P á l dr.,
Rósi Izsó dr., Szivessy Lehel dir.; a szervező
bizottságból: Perjiéssy László; a város tanácsából: Lázár 'György .dir. polgármester, Balogh Károly pénzügyi tanácsos, Gaál Endre
kuliurtanácsos, Koczor János adóügyi tanácsos, Tóth Mihály főmérnök, Somogyi Szilveszter dr. főkapitány, Skultéty Sándor főkönyv vivő; a törvényhatósági bizottságból:
Biedl Sándor dr., Csányd Sándor, Ditrói Nándor dr., Franki Antal, Hoffer Jenő, Kelemen
Kálmán, Somlyódy István* .Sőregby Mátyás
idr, és Szijjártó Albert.

Athénből jelentik: Panghaionból érkezett távirati jelentés szerint a tüzelés éjfél körül véget ért. Este érkezett távirat
szerint déluán Panghaion felől ismét ágyués puskatüzelés hallatszott. Az ellenségeskedéseket tehát nyilván megint megkezdték. Közelebbi jelentések hiányzanak. Panas szófiai görög követ tegnap Gesov miniszterelnöknél a kormány nevében tiltakozott a panghaioni események miatt. Gesov miniszterelnök azt válaszolta, hogy
azonnal megadja a szükséges utasításokat
az ellenségeskedések rögtöni
beszüntetésére.

Katonai zendülés a francia kamarában
Párisbóí jelentik: Vaillant szociálista képviselő interpellált a kamarában a Pére Lachaise temetőben vasárnapra tervezett tüntetés dolgában. A centrum és a jobbpárt hevesen támadta a szélsőbalt, amely izgatottan
válaszolt a kiáltásokra. Vaillant kijelenti,
hogy a három éves szolgálati időre vonatkozó
törvény benyújtása a polgárháború kezdetét
jelenti. (Élénk közbeszólások számos oldalról. Megujuló lárma.) Az ország, képes lesz
majd megakadályozni a császárság újra fölállítását. (Heves tiltakozás a baloldalon és
a centrumban.) Klotz belügyminiszter kijelenti, hogy tekintettel a prefektusoknak
a
hároméves katonai szolgálat elleni tüntetésekről szóló jelentéseire, körrendeletet adott
ki, amely minden tüntetést megtilt. A hároméves katonai szolgálattal foglalkozó népgyűlések megtartását 'nem akadályozzák, de

Athénből jelentik: Az a hir, hogy a
Panghaion-hegy és Nigrica környékén komoly összeütközés
volt bolgárok és görögök között, itt rendkivül mély benyomást
tett. A kormány tagjai nem titkolják
a
helyzet rendkívüli komolyságát.
Az első
hivatalos hirek megérkezése után tegnap
este miniszteri tanácskozás volt és később
a miniszterelnök és a külügyminiszter a királlyal tanácskozott. A kormány rendkivül
éleshangu tiltakozást
küldött
Szófiába,
egyúttal az athéni bolgár követnek jegyzéket adott át, melyben fölszólította, hogy
kormányától eszközöljön ki parancsot a
bolgár hadvezetőség részére, hogy a bolgár csapatok haladéktalanul
vonuljanak
vissza azokba a hadállásokba, amelyekben
az ellenségeskedés megkezdése előtt vol-

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

gyermekágyak stb. Javítások jótállással

szakszerűen eszközöltetnek.
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ták. Még mindig remélik, hogy a király
személyes közbelépése m e g . f o g j a javítani
a helyzetet. A k o r m á n y mindenesetre megv á r j a a bolgár kabinet válaszát, mielőtt oly
intézkedésekre határozza el magát, amelyek Görögországot
uj háborúba
sodorhatnák. A lapok követelik, hogy a Bulgáriával való konfliktusnak a legenergikusabb intézkedésekkel vessenek véget.
A mai napon még ezek a jelentések
érkeztek:
Harcolnak !
Szófia, május 24. Görögök és bolgárok
között egyre folyik a harc. Az összeütközések helye a vardar-szereszi vonal. Tegnap
erős görög hadoszlop több ágyúval el akarta
foglalni a vasutat domináló pontokat, de a
bolgárok visszaverték őket. A veszteség mind
a két részen igen nagy.
Bulgária célja.
Belgrád, május 24. A Tribuna jelentése
szerint. Bulgária hozzájárult .álhoz, hogy Szerbia .az .összes megszállott területeiket 'megtartsa Monasztlir és ökriiöa kivételével. Bulgáriának az a célja, hogy
megakadályozza,
hogy Szerbiának Görögországgal közös határa, legyen. Szerbia éhez ia kívánsághoz nem
fog hozzájárulni.
A görög király utja.
Athén, május 24. A görög és bolgár csapatoknak Hiainibagi ós Nignitia területén llefolyt véres összeütközéséiről még hiányzanak
a részletek, de 'Görögország .nagy izgalommal
vette tud.omlásul a harcias állapotot. A kormány köreiben sem tagadják, hogy a hely-zet nagyon elmérgesedett ós helyesléssel; veszik tudomásul, hogy a kormány Széfiába
erélyes tiltakozást küldött azzal1 a felszólítással, hogy a bolgár csapatokat haladéktalanul rendeljék vissza. A király miután Vetnizelosszal és a külügyminiszterrel tanácskozott, elhatározta, hogy akomnal
Szalonikibe
utazik, továbbá Sándor heréeg .ós az .egész
vezérkar elkíséri. Ma délelőtt a király és vezérkara a Panther torpediózuzó fedélzetén
nxáir meg is érkezett Szalonikibe.
Forrongás uj Albánia miatt.
Bécs, május 24. Az Alb. Korresp. jelenti
Durazzóból: Ugy látszik, hogy Esszéd pasa
további magatartását az ország hangulatától
teszi függővé. Ugy török, mint szerb részről
erősen agitálnak az uj Albánia ellen. Egész
Malisszia, le Djakováig forrong. Az összes
törzsek gyűléseznek és fegyverbe szólítják
a harcképeseket. A hangulat nagyon ellenséges Montenegró és Szerbia ellen.
Bolgár-török béke.
Bécs, május 24. A külügyi kormányok
arra utasították 'londoni nagyköveteiket,
hogy minden tőlük telhetőt tegyenek meg a
-béketárgyalások 'gyorsítására 'és remélik,
hogy a. most mutatkozó ellentéteket a jövő
héten sikerülni fog eloszlatni. Bulgária imaiga is sürgeti szövetségeseit és most már hivatalosan ás bejelien tette a belgrádi és athéni
kormánynál, hogy további halogatást nem
tűr és ha a két szövetséges nem járni hozzá
a. hetek óta megállapított béke-pontokhoz, Bul
gária egymagában megköti a békét Törökországgal.
Berchtold szabadsága.
A külpolitikai helyzet bizonytalansága
okozza azt, hogy Berchtold gróf közös külügyminiszter a nyáron nem megy el hosz-

szább szabadságra, hanem a meleg nyári hónapokat Bécs mellett, Kaltenteutgebenben
fogja eltölteni, ahonnan állandóan összeköttetésben marad a külügyminisztériummal,
ugyanez történt tavaly, amikor a Balkán
félszigeti zavarok hireire Berchtold megváltoztatta nyári programját és szintén Kaltenleutgebenben maradt.
Diplomáciai körökben feltűnést kelt gróf
Széchen Atal párisi osztrák-magyar nagykövet bécsi tartózkodása. A nagykövet csii
tört.ökön reggel érkezett Bécsbe, állítólag
azért, hogy mint aranygyapjas részt vegyen
az urnapi körmenetben. Illetékes helyen ugy
mondják, hogy ennél sokkal fontosabb poli
tiüai okok hozták a nagykövetet Bécsbe. Gróf
Széchen tegnap délelőtt hosszú magánkihallgatáson volt a királynál, azután pedig sokáig
tanácskozott Berchtold külügyminiszterről,
ügylátszik, hogy gróf Széchen bécsi tartózkodása összefüggésben van a hármasszövetség már többször emiitett akciójával, amely
az európai béke biztositásáYa irányul.
aaBBaBBatssBaaBaacBBaeBaBBBaaBáaaaasaGaBaSHEstaaBBniis
A japán császár betegsége. A Matinnek jelentik Tokóiból: A császár május 18ika óta szenvedett influenzában, amely 23-án
megtámadta a tüdőt. Az orvosok nagyon veszedelmes tiidőgyuladást állapítottak meg.
22-én este nyolc órakor adták ki az első orvosi jelentést, amely szerint a császár hőmérséklete 39 fokra emelkedett, de a láz 'később valamivel hanyatlott. Az udvari körök
remélik a császár fölépülését, de a nép nem
bizik az orvosok tudományában. — Berlinből
jelentik: Jól értesült japán körök azt hiszik,
hogv a mikádó állapotára nagyon rossz befolyást gyakorolt az a hír, hogy a kaliforniai
törvényhozás törvényt akar hozni a japának bevándorlása ellen és hogy a washingtoni kormány ellenséges viselkedést tanusit
Japán ellen.

Edison Mozi-Szinház

Feketesas ás Csekoniss-utca sarok.
Vasárnap,
Óriási mulattató s l á g e r m ű s o r

Náczi anyósa
humoros.

A divatos kalap miatt
humoros.

Szimuláns
humoros.

Kliensem felesége
humoros.

Egy modern házaság
humoros.

Az emészthetetlen gyümölcs,
humoros.

Dupin fuvolája
humoros.

Telefon 759.
Jegyek minden előadásra telefonon is előjegyezhetők.
BSBBBBBaBBBBBPBBPBBaBBBBBBBBaBBBBBBSBBIBBBB'
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 fijl., II., hely 30 fillér.

1913. május 23.

Stefánovics Rózsi
exhumálásának aktái.
(Saját
tudósítónktól.) Megírtuk már,
hogy a nem irég öngyilkossá tett Stefánovics
Rózsinak exhumálását tegnap délelőtt tartották meg ;a törvényszéki orvosok, a felsővárosi temető halottas házában. Az exhumálást annak a megállapítása végett rendielte
el az ügyészség, hogy a halált "tényleg -olamká,11 mérgezés okozta-e, mert ebben az esetiben
bűnvádi 'eljárást inidiitamának Gottlieb Sáíndo szikvizgyári tisztviselő -elitem mivel a cianfcálit ő adta Stefánovics Rózsinak.
Az exhumálás után Berger Már dr. és
Gyuritza Sándor dr. törvényszéki, orvosok a
bolttestet felboncolták és a r r a a felfedezésre
jutottak, hogy hiányoznak belőle a fontosabb
belsőrészek: a sziv, a máj, a hasi zalgerak és
egyéb szervek. Mintáin ezeket, de különösen
a hasi részieket Budapestre akarták felküldieni a,z országos Ibiről müvegyi állomásnak abból' a célból, hoigy ott kétségtelenül megáltapitsák, hagy a mérgezési eiankóilivál történt-e; természetes:, hogy a fontos szarvek
hiánya nagyon meglepte a boncoló orvosokat.
Azonnal megindult tehát .a vizsgálat, hogy
Stefánovics Rózsi belső szervei hová lettek.
Megírtuk azt is tegnapi számiunkban, hogy
Stefáínoviteis Rózsii holttestének orvos-rendőri
bonteolását annak idején a rendőrség nem
renidelte el, Hollós József dr. azonban a Iközkórház boncoló 'orvosa tudományos célból
'megejtette a boncolást. Megkérdeztük tegnap
tehát Hollós dr.-t, hogy tud-e arról', hol' vannak az eltűnt belső sZervdk. Hollós dr. azt
mondta, hogy erre nézve bizonyosat mondani
nem tud, miivel a boncolás már régen történt
valószínű azonban, hogy a szervieket feldolgozta és azok a városi közkórház
múzeumában van mik.
Közben az ügyészség is elrendelte a vizsgálatot annak kideritése végett, hogy hová
tettek az eltűnt szervek. A boncolás1 alkalmával' megtalált vastaJg és vékony (beleket a törvényszéki orvosok felküldtek a® országos bírói müvegyi állomásnak; a törvényszéki -orvosok véleménye szerint 'azonban ezekből a
szervekből: ;nem tehet megállapítani, hogy a
háláit milyen méireg -okozta. Ma a közkórház
.muzeumjában is ikeresték1 a szerveiket, itt
azonban nem voltak feltalálhatók: igy im-ost
már remény sincs arra, hogy isimét 'előkerülnek. Hollós József idr. azt mondja, hogy ő a
szerveket preparálta, de •— ugy látszik —
nemi kerültek be a muzeumlba; hogy hová tették, azt .nem tudja. A bomojegyzőkönyv szerint Ő már akkor megállapította a cián-mérgezést, bár vegyii elemezést nem végzett, die a
kóros elváltozások a szervezetben erre engedtek következtetni.
Hollós idlr. véleménye szerint a ciam-mórgezés megállapítása ennyi idő elteltével igen
problematikus, de ha megá-llapiitható, akkor
erre elégségeseik a meglévő szervek: az 'agyvelő, a vékony és vastag bél; továbbá a mellkasi szervek. A vizsgálat 'lefolyására tehát
lényegtelen, hogy a hasi szervek elkallódtak.
Azt hisszük, lezzél he is záródnak végkép
-ennek az ügynek aktái-. A -eíankálival való
mérgezés megállapítására (van elég adat
Hollós dr. mluníkálsságánaik nagy tudományos órtéike -pedig csöppet, siem problematikus.

Hirdetések közlésére legcélszerűbb a Délmagyarország.
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Kiilön sérelmekről panaszkodnak a családos tisztviselők
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Politikai hirek.

jutottak és a részletek további megbeszélése
céljából kedden délután öt órakor a néppárt
(A néppártnak nem kell a fúzió, se a szeku- körhelyiségében ujabb ülést tart.
larizáció. — Mi lesz az ellenzéki taktika?)
Az intéző bizottság fölkéri az ellenzéki
(Drágasági pótlék helyett családi
képviselőket,
hogy legkésőbb szerdán este
(Saját tudósítónktól.) Hogy milyen áthipótlékot kérnek — A hivatalnosaját
pártklubjaikban
okvetlenül jelentkezzedalhatatlan ellentétek vannak az ellenzékiek
kok egyesületének beadványa.)
között, arra a legújabb bizonyság a néppárt nek. Értesülésünk szerint az ellenzék hétfőn
(Saját tudósítónktól.)
Garmadával ér- föllépése. Ez a kis párt mostanában nem sok nem megy be a Házba.
Az intéző bizottság foglalkozott ezután
keznek panaszos beadványok a városhoz, vizet zavart, mondhatni: lesállásból figyelte,
köriratok a városatyákhoz. Tegnap három mikor lépjen ki. Most azután megszólalt.
azzal a kérdéssel, hogy az ellenzéki képviilyen köriratot ismertetett a
DélmagyarorTudvalevőleg a megindult programtár- selők részt vegyenek-e az állandó összeférszág, ma pedig a hivatalnokok egyesületétől
hetetlenségi bizottság ülésein? Tudvalevőleg
érkezett panaszos beadvány hozzánk, ame- gyalások során Justh Gyula nyíltan hangozlyet az egyesület a tanácshoz intézett. A tatta a radikális birtokpolitikát, a többi közt Tisza István a Ház hétfői ülésében fogja bebizottság
családi pótlék körül történt: anomáliák miatt az egyházi javak szekularizációját is. Ettől mutatni az összeférhetetlenségi
méltatlankodnak a város családos tisztvise- a programtól megriadtak a Kossuth-pártiak, névsorát és javasolni fogja, hogy azokat az
lői. A panaszuk föltétlenül jogos, mert a taellenzéki képviselőket, akik eddig benn volnács drágasági pótlékra, ami ugyanannyiba a néppárt pedig heves agitációt indított el- tak a bizottságban, továbbra is hagyják a
kerül, mint a családi pótlék, talált födözetet, lene.
családi pótlékra ellenben nem, holott a fizeA néppárt, mint részese a szövetkezett zsűriben. Az a bizottsági tag, aiki nem jelenik
tésrendezésnek éppen az a föladata, hogy a ellenzéknek, belenyúlt a függetlenségi pár- meg az üléseken, elveszti a napidíját. Az indrágasági pótlékot családi pótlékra fordítsa tok egymás között való dolgába és azzal fe- téző bizottság egyhangúlag elhatározta, hogy
a törvény értelmében is. A drágasági pótlék
nem vesz részt a bizottság ülésein.
ugyanis egyáltalán nincs tekintettel a csa- nyegetőzött, 'hogy kilép a szövetkezett ellen- KXBBaaaBUBaHaaHaaaaBBBaBaaavaaiiBBaaBBHaDaaaaiiasBBEB
ládos tisztviselőkre és ezért kérik a javaslat zékből és külön akciót kezd, ha a fúziós párkorrigálását.
tok programjában megmarad a szekularizáH I R E K .
A fizetésrendezés ügyében kiküldött ple- ciós követelés.
náris bizottság a javaslatnak ebben a részéA néppártnak ez a föllépése bizonyosra
ben tegnapi ülésén határozott. Megtirtük, vehető volt. Ez a párt, a nép kegyeire páhogy Dobay Gyula dr. tett inditványt a csa- lyázva, mindenféle redikáiizmust igér, csak
ládos tisztviselők érdekében, de a főjegyző
A kalendárium meg az idő
az inditványt ellenezte s le is szavazták. A éppen a száz és százezer papi birtok gazdakihasználásáról hallgat. Justh
dolognak azonban ezzel természetesen még ságosabb
valahogyan
megharagudnincs yége, mert az utolsó szó a közgyűlésé. Gyulának és pártjának elvégre nem lehetnek
tak egymásra, mert a viráA jelek szerint e körül a kérdés körül izgal- szempontjai azok, amelyek a néppártot vegos, illatos májusra
nomas vita lesz még a májusi közgyűlésen.
zetik, — mondják ők. — Viszont a néppárt
vemberes arccal bámul a
A hivatalnokok egyesületének beadványa nem titkolta fájdalmait és tudomására hozta
szürke ég. Egy-<egy pillaa bevezető részben, fölpanaszolja, hogy hosz- a függetlenségieknek, hogy ha ragaszkodnak
natra
meghasad a felleg taszu hónapok óta huzzák-halasztják a fizetésrendezést, pedig annak már 1914. január el- a hitbizományok eltörléséhez, a következő karó és kibújik a nap, de egy irigy szélroham
sejére készen kellett volna lenni. De legérzé- választáson egyetlen katolikus pap sem áll a betömi a rést és belefúl adnak az utcák a pákenyebben sújtja ez a halogatás a családos függetlenségi jelölt mellé. Milyen eszközök- rás szürke egyformaságba, mely már hosszú
hivatalnokokat, akiknek a sorsán a törvény kel tudja a néppárt ezt a fenyegetést bevál- napok óta kellemetlenül meggyötri az emáltal tervbe vett családi pótlék intézménye tani, az ő titka. Tudtunkkal a papi birtokbert. Kinn a mezőn lankadton hajlik le a f űakart végre humánus módon segíteni a mai
politika
korszerű
reformjától
maga
az
alsó
szál,
alig birja a nedvességet s a falevélről
súlyos viszonyok között. Ezért ,a hivatalnokok egyesülete a következő kérelemmel for- papság sem zárkózik el. A néppártban is van- peregve hull alá az esőszem. Az utca is szürnak néhányan, akiket áthat a papi birtok- ke, eltűnt belőle csaknem minden elevenség.
dul a közgyűléshez:
„Mintán a javaslatnak bizottsági tárgya- rendezésnek szociális tudata. Csak most nem A május szépsége betegen vonaglik, s a fellása bizonytalan ideig h uzóithatitk; sőt nincs tartják opportunusnak a kérdés fölvetését. öltők, sötét kabátok kiszorították u villogó
kizárva, hogy a, nyári szünet előtt ujabb köz- Egyelőre a szövetkezett ellenzék programgyűlési tárgyalásra sem fog hocsájtatni; jára fektetik a fősúlyt, — azután, ha a küzde- fehér, meg a többi világos szint s a nyirkos,
nedves levegő párázva csapkodja a kalapmiutáin továbbá :a családi pótlék megadása
fizetósrendeziéstől elkülönít ve is tárgyalható, lemnek sikere lesz, föléledhetnek a specifi- tóllakat. A sugáros, meleg, langyos májusok
azon tiszt eleitől jes kőtelemmel f ordulunk ,a kus törekvések. Igy okoskodik a néppárt. emléke csak boszuságot kerget ránk s a káváród tek. tanácsa rútján a törvényhatóság Hogy a Kossuth-párt mint okoskodik és hogy véház ablaküvegén keresztül nézzük az unalközgyűléséhez, hagy egyébb vámsak példáját végre mikor mer már férfiasan nyilatkozni,
követve a város fejlesztési törvényben bizto- az az ő titka. Marad tehát a gyönyörű ellen- masan hulló esőcseppeket. Meghalt a tavaszi
esték nagy elevensége, a nyüzsgő éjjeli élet,
sított családi pótlékot már most megadni és
tét a — függetlenségi táborok között.
amely kicsalta a kőrengetegből az utca-tiszkiutalni
kegyeskedjék.
A szövetkezett ellenzék intéző bizottsága tásra a téltől megkínzott, megkorbácsolt, elIgaz, hogy ia fizetiésranidezésről szóiló előkülönben
ma délelőtt tizenegy órától déli egy gyötört embert. Megfuladt a lárma, a neveadói javaslat a családi pótléik összegét csuóráig
tanácskozott
a néppárt körhelyiségé- tés, a jókedv és fázósan, dideregve, őszi hanpán ,az esetllegies várósii fizetési pótlékot meghaladó 'mértékben kívánja [meghatározni, s ben, hogy a hétfői képviselőházi ülés tekin- gulattal telve fekszik le mindenki,
várva,
iigy ezen kérdés az általános fizietésrendiezéssel tetében állást foglaljon. A tanácskozáson je- hogy valamelyik reggelen kitisztul az ég és
szerves kapcsolatban látszik llemni; ámde je- len voltak: Kossuth Ferenc, Sághy Gyula,
egy fényes tavaszi sugár surran be hálószolen kérvényünk másik célja éppen az, hogy
a törvényhatóság fiigyeimét a javaslat ezen Szentiványi Árpád, Zlinszky István, Justh bája ablakán . . .
sérelmes részének beható tárgyalására irá- Gyula, Eitner Zsigmond, Holló Lajos, FölAz IDŐJÁRÁS: A meteorológiai intézet
nyítsuk s folytatólag kérjük, hogy a családi des Béla, Bakonyi Samu, Lovászy Márton, jelentése szerint: Az időjárásban
egyelőre
pótlékot a törvényes összegben az állások ré- Csermák Ernő, Molnár János, gróf Zichy
lényeges
változás
nem
várható.
Sürgönyszére majdan meg állapítandó fizetési tételek- Aladár, gróf Károlyi Mihály, Polónyi Géza
prognózis: Változás nem várható. Déli hőre való tekintet nélkül megadni kegyeskedés Zboray Miklós. Justh Gyula, aki Nyírbá- mérséklet 16.8 € volt.
jék.
torból eredetileg tornyai birtokára akart
TTÁROSHÁZÁN:
délelőtt 10—l-ig foAz előadói javaslat szerint a családi pótutazni,
megváltoztatta szándékát és föluta- gad a polgármester,
a főkapitány
pedig
léknak törvényben megállapitott összegéhez
csak azon hivatalnokoknak lesz igénye, kik- zott a fővárosba, hogy részt vehessen az in- 11—l-ig.
nek állása részére valamely fizetési osztály il- téző bizottság konferenciáján. A tanácskoA KÖZKÓRHÁZBAN:
A beteg látogaletménye változatlanul lesz
megállapitandó; zás előtt Julsth Gyula kijelentette tudósítási idő délután 1—3-ig tart.
ellenben ha valamely fizetési .osztályba tónknak, hogy nézete szerint jó volna, ha az
VÁROSI SZÍNHÁZ: Délután 4 órakor
besorozott állás részére .az osztály .illetmé- ellenzék bemenne hétfőn a képviselőházba,
„Limonádé
ezredes", operett. Este 8 órakor
nyét meghalladóliag fizetési pótlók is jár, — de ha az intéző bizottság másképen határoz,
a „Bűvös vadász", operett.
az ezen állást betöltő családos tisztviselő által igényelhető családi pótlék összeg a fizeté- ő aláveti magát a többség döntésének. Az
A SzAK UJSZEGEDI PÁLYÁJÁN
neintéző bizottság tanácskozása két óra hosz- gyed 6 órakor bajnoki mérkőzés.
si pótlék erejéig ki nem utalható.
A • javaslat, tarthatatlansága
és igazság- §záig tartott. A konferenciáról ezt a jelentést
URÁNIA SZÍNHÁZ:
Délután 6 órától
talansága kézen fekvő, az csupán a törvény adták ki :
kezdve „Fantomas". Detektív dráma 4 felvointenciójának félreértéséből
származhatott."
— Az intéző bizottság tagjai a legköze- násban.
lebbi teendők tekintetében
megállapodásra
VASS MOZI: Délután hat órától kezdve

Szegedi kalendárium.
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8.
„A trónörökös", dráma 3 felvonásban.
EDISON-MOZGÓ:
Délután
6 órától
kezdve „világhírű, szenzációs kacagtató műsor."
KORZO-Mozi: Este hattól
féltizenegyig
„Quo Vadisf"
Regény. 6 felvonásos mozgófénykép.
KÉPZŐMŰVÉSZETI
KIÁLLÍTÁS,
a
kultúrpalotában. Nyitva egész nap. Belépődíj
40 fillér.

Mai mellékletünk.
A Délmagyarország mai számához mellékletet kap az olvasó. Szegedi Sport cimen
ugyanis a mai naptól vasárnaponként megjelenő lapot indítunk, amelyet a Délmagyarországhoz állandóan mellékelünk -és igy előfizetőink és mindazok, kik a lapot megveszik,
dijtalanul kapják meg a különben 4 filléres
sportújságot.
Nem kenyerünk a hivalkodás, beszéljenek helyettünk tetteink és Írásaink. De szabadjon arra figyelmetetetni előfizetőink, olvasóink, barátaink egyre növekvő és immár
tekintélyes táborát, 'hogy a Délmagyar ország
ujabb áldozatokat hoz, hogy minél jobban kiszolgálja azokat, akik melléje álltak, hogy a
Délmagyarország hü maradt az első perctől
vallott programjához: az úttörő és ujitó merész és nehéz szerepéhez.
Nincs a vidéken lap, amely a sport-közönséget igy kiszolgálja. Mert a sport katonái és hivei Szegeden is nem rég még nem
-is 'sejtett számra emelkedtek: közszükségletet ismertünk föl, amikor ezzel a melléklettel keressük 'föl olvasóinkat. És mert nagyszerű hóditó utján ép napjainkban ért el a
sport ahoz az állomáshoz, amikor az agitáció minden eszközére legjobban szüksége
van: a sportesemények minél szélesebb körben való ismertetésével azok közé akarunk
állni, kik az emberi fizikum regenerációját
előkészítő sport számára híveket toboroznak.
És hogy az érdeklődést teljes mértékben kielégítsük: minden hétfőn a kora reggeli
órákban a Szegedi Sport rendkivüli kiadását
jelentetjük meg, amelyben közöljük a helyi
és országos mérkőzések eredményeit.
- Glattfelder püspökelutazott Szegedről
Glattfelder Gyula dr. megyéspüspök ma délelőtt az utolsó bérmaszents-égeket osztotta ki
a belvárosi templomban. A kedvezőtlen idő
miatt -körmenet nem volt, a szertatás a templomban folyt le, amelyet ez alkalomból szépen földiszitettek. A püspök előbb fényes segédlettel ünnepi istentiszteletet tartott, majd
magasszárnyalásu, apostoli ihletettség,ü beszéd keretében méltatta a bérmálás jelentőségét. A csanádi egyházmegye főpapja szombaton délután Pacha Ágoston oldalkanonok
kíséretében visszautazott székih-ely-ére, Temesvárra. Az egybegyűlt szegedi papságtól
meghatott bucsut vett s kijelentette, hogy a
fogadalmi templom alapkőletételi ünnepségére ismét -eljön-.
— Próbaéneklés a zsinagógában. Pénteken est-e és szombat délelőtt a szegedi zsinagógában Abranovics 'Gyuila szabadkai főkántor tartott próbaéneklést, Abranovics
most. 30 év,es Münchenben tanult, Londoniban
is működött. Tiszta csengésű bariton hangja

van, nagyszerűen -iskolázott, egyenletes hang
a legmélyebbtől a legmagasabb akkordokig.
Próbaénekie nagy tetszést (keltett.
— Feministák Szegeden. Junius 24-én
körülbelül negyven tagból ál-ló nemzetközi
feminista-társaság érkezik Szegedre. A látogatás abból az alkalomból történik, hogy Budapesten — mint ismeretes — juniusban kongresszusra jönnek össze a világ feministái.
A gyűlés után a kongresszus egy része fölkeresi a nagyobb vidéki városokat is, ezek
között Szegedet, ahol a gyermekvédelmi intézményeket fogják tanulmányozni. Érkezésüket már napokkal ezelőtt jelezték, ma pedig a város tanácsa beszélte meg délelőtti
iil-ésén a vendéglátás körülményeit. A nemzetközi társaság pontosan junius 24-én éjjel 11 órakor érkezik Szegedre. A város képviseletében Gaál Endre dr. kulturtanácsos fogadja őket. A fogadtatásnál hivatalosan megjelennek még Turchányi Imre dr., a gyermenhely igazgatója, Orkonyi Ede dr. kuriai
biró, a fiatalkorúak felügyelő hatóságának elnöke és Füzessy Márton, az Árpád-otthon
igazgatója. A társaság junius 25-én a gyermekmenhelyet, az Árpád-ott-hont, A Napköziotthont, a Szegényházat, az árvaházat és a
város egyéb nevezetességeit tekinti meg. A
tanács a Kass-vigadóban villásreggelit ad a
vendégek tiszteletére. Junius 25-én délután
3 órakor Palicsra, onnan Szabadkára, majd
ismét Budapestre utaznak a feministák.
— Magyar név. Weil Ödön és Ignácz, a
szegedi Bpc-rttiársadalom .agilis vezető,embe-r-eii, akiknek különösen a SzAK naggyá fejlesztésében vannak érdemei, ,a belügyminiszter engedelmével nevüket Bárdos-ra magyarosi tották.
— A katolikus nővédőegyesüiet népünnepélye. Sok lelkes és fáradhatatlan úrasszony és urleány buzgólkodik Paskó Istvánné elnökasszony vezetése alatt, a Szegedi Katolikus Nővédő-egyesület által junius
1-én rendezendő népünnepély sikere érdekében. A nemes és önzetlen buzgalom forrása
ez alkalommal is az a szép cél, amelyet a
népünnepély hivatva van szolgálni. Tiszta
jövedelme ugyanis az egvesület Napközi Otthonát fogja illetni s lehetővé tenni, hogy ,az
egyesület ezen gyermekvédelmi intézménye
a jövőben még fokozottab mértékben szolgálhassa magasztos föladatát a szegény
gyermekek érdekében. Kétségtelen, hogy az
ünnepség ezen céljának tulajdonitható nagyrészt az az élénk érdeklődés, amely a nagy
közönség körében a népünnepély iránt mutatkozik, de hozzájárul ehhez a népünnepély
rendkívül változatos s ügyesen összeállított
programja is. Miután a népünnepgly programja már teljesen készen van, a buzgó
rendezőség most annak részleteit dolgozza
ki. Igy elsősorban is arról gondoskodik, hogy
a fölállítandó sátorokban városunk hölgyei
közül minél számosabban működjenek közre
az árusitásban s egyéb teendőkben. Ebben az
irányban teljes sikerrel járt a rendezőség fáradozása. A közreműködő hölgyek részint a
pénztárnál, részint pedig a szerencsekeréknél, a cukrászdában s a virág- és konfettisátorban szerepelnek. A pénztárnál Aigner
Nándorné alelnök, a szerencsekeréknél Fluck
Dezsőné alelnök s Bodolla Béláné, a virág- és
konfetti sátorban pedig Gárgyán Imréné alelnök vezeti az ügyeket. Nagy kelendőségnek
örvendenek a kibocsátott sorsjegyek is, amelyeknek legnagyobb része már el is kelt. A
sorsolást a népünnepély napján délután 6
órakor tartják meg. A főnyeremény egy szép
fejős tehén; a főnyereményen kivül még 17
melléknyeremény, mind élőállott, kerül kisorsolásra. A program egyéb pontjai is mind
értékesek, változatosak és vonzók, ugy, hogy
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a népünnepély minden egyes látogatója megtalálhatja majd megfelelő szórakozását. A
szép törekvés s az önzetlen buzgalom,
a
mellyel a lelkes rendezőség a népünnepély
ügyeit intézi, mindenesetre a legszebb eredménnyel fog járni s a népünnepély erkölcsi s
anyagi sikerét egyaránt biztosítani fogja.
— Egy szerencsés szegedi nyerő. Az
osztálysorsjáték utóbbi húzásán a 30.000 koronás főnyereményt a 230.128 számú sorsjegy nyerte meg. A sorsjegyet Hoffmann János szegedi kereskedő adta el és a szerencsés vevő egy Varga nevü alsóvárosi szegény ember, aki ,a Kolozsvári-téren lakik.
Varga a sorsjegyet Hoffmann kisasszonyától vette és amikor a kínáláskor szóba jött a
főnyeremény. Varga jókedvűen mondta:
— Csak én nyerném meg, adnék a kisasszonynak is belőle 1Q.000 koronát.
Most majd elválik, hogy szótartó-e a
Varga magyar.
— Uj kártyatőrvény Franciaországban
Párisból jelientik, hogy a kamiara elfogadta
azt a törvényjavaslatát, amely szerint a
fürdőhelyek játékengedielmét :meigis,zari.tj,áík és
•Páris körül száz kilométernyi
kerületben
mindien hazárdjátékot (megtiltanak. Ez a határozat. az enghieni kaszámé végét jelenti. Az
enigjhiileinii játékba dlalngróil' (beterjesztett áfiRli-.
táláig ihanüisitott rendőri jelentés ügyében folyik .a vizsgálat. A vizsgálóbíró tegnap kihallgatta Berry Aiimée képviselő megbízottját, aki ki jelen tette, hogy ő a jelentést a
titkos rendőrség egy,i!k MvataHnokátéili, Benoi.t-tól kapta és a jelentés minden .részletében valódi.
— Szegedi katonák Lippén. A szegedi
46-ik gyalogezred két zászlóalja tegnap délután Szívig Alexandria őrnagy vezetésével
Aradra érkezett. A szegedi katonák este tovább utaznak Lippa felé, ahol harcászati gyakorlatokat fognak tartani.
— Munkásokat keresnek. A szegedi
kubikosnak nagy a becsülete még a külföldön is. Ha valahol nagyobbszabásu földmunka végzéséről van szó, a vállalkozók nem egy
esetben szegedi munkásokat alkalmaznak. A
városi munkaközvetítő hivatal jelenti, hogy
egy felsőmecenzéfi iparvállalat hetven kubikost keres csatornaépitéshez. A jelentkezőknek Pack Lipót dr. jegyző ad bővebb fölvilágosítást.
- Külföldiek és a szegedi gyermekvédelem. Junius 15-én megtartandó női világszövetség kongresszusának 40 tagja junius
24-én a szegedi gyermekvédelmi intézetek
tanulmányozása céljából Szegedre érkezik. A
kirándulásban részt vevő női tagok a világtájak jelesei lesznek. A tanulmányúiban részt
vevő tagokat Puffy Pál miniszteri tanácsos,
az állami gyermekmenhelyek országos felügyelője kíséri Szegedre. A külföldi vendégek
elsősorban a szegedi állami gyermekmenhely
intézetét tanulmányozzák és tekintik meg, de
programba van véve az Árpád-otthon, a többi gyermekvédelmi intézetek és a város nevezetességének megtekintése is. A városi hatóság nevében Gaál Endre dr. tanácsnok fogadja a külföldi vendégeket. A külföldi vendégek fogadására a részletes programot Turcsányi Imre dr. igazgató-főorvos és Gaál Endre dr. tanácsnok dolgozza ki.
Az életmentő diák kitüntetése.
Temesvárról jelentik: A begyiesrendi főgimnázium dísztermében megható üanep keretéj ben adták á t tegnap Bross Endre negyedik
! osztálya tan,utónak az ezüst érdemkeresztet,
j amelyet a király egy fiúinak a vízből való ki| mentéséért adományozott, neki. Az érdemike' resztet Both Ferenc dr. igazgató az intézet

sok pénzt takaríthatnak meg, ha szükségletüket e l s ő k é z b ő l
s z e r z i k be. Erre alkalmat nyújt a most alakult
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tanu'lóifjuisága előtt buzdító beszéd kiséretéban nyújtotta át az életmentő diákinak, aki
meghatottan (köszönte meg a. királyi .kitüntetést.
— Uj iskola. A szegedi népiskolai bizottság ma délután tartott ülésén a mérnökség bemutatta a Kolozsvári iskola tervrajzát, amelyet elfogadtak. A bizottság a gyengetahetségü gyermekek tanfolyamára a Szt.
György-téri iskolában egy tantermet engedett át.
— Trachoma-járvány a szegedi tanyákon
Aggasztó jelentések érkeztek ma a város főorvosi hivatalába arról, hogy a szegedi tanyákon, különösen Alsó- és Felsőközponton
kitört a trachomajárvány és veszedelmes
arányokban terjed. Faragó Ödön dr. tiszti főorvos nyomban megtette a szükséges óvóintézkedéseket és ezeknek a felülvizsgálására
ma délután Felsőtanyára utazott. A trachomajárvány kitörése érthető megdöbbenést
kelt a városban. Emlékezetes még, amikor a
járvány megfertőzte az egész tanyavilágot.
Minden eszközzel igyekeztek korlátozni a járvány terjedését és behurcolását, külön trachomakórházat létesítettek s az állami szemkórház építése is ezzel van összefüggésben.
A helyeseknek bizonyult óvóintézkedések közé tartozik az is, hogy például a cselédek
csak szemvizsgálati bizonyítvánnyal állhatnak szolgálatba. Amikor kutatták a járvány
terjedésének okát, megáilapitották, hogy
mesterségesen is terjesztik a trachomát
a
tanyai legények, hogy megszabaduljanak
a
katonaságtól.
Remélhető, hogy erélyes intézkedéssel most hamarosan sikerül elfojtani
a tanya veszedelmét.
— Halálozás. Széles körben tiszelt
matróna hunyt el Szegeden, akii halálával szá
mos ismert uri családra hozott gyászt, Pillichné Szilber Franciska az .elhunyt, Pilliidh
Imre mérnök, Szeged volt főerdőmesterének
felesége, Sziiliber János, a városi egykori főbirájónak lánya. Temetése szombaton délután történt ós a belvárosi temetőben lévő
családi sírboltban helyezték örök ,nyugalomra, Az elhunytat a P.illiich, Faj,ka, Kertész,
Babarczy, Lippay, Simk, Aezél és Ivánkovits
.családok gyászolják.
— Panasz a városi ügyészség ellen.
Egy szegedi kereskedő ma panaszos levelet
intézett hozzánk, amelyben elmondja, hogy a
város 117 borona követelésért pört akasztott
a ínyakába. A pört az ügyészség indította
meg, .még pedig olyikép, hogy eltért attól az
üdvös szokástól, amely most ezekben a nehéz, válságos időkben, különösen is előnyére
van a kereskedőknek ós nem szólította fel
előbb levél utján a tartozás
megfizetésére.
Igy a 117 korona adósság miatt, 90 korona
pörköltséget kellett fizetni. E r r e a panaszra
az a megjegyzésünk, hogy az ügyészségnek
az ilyen eljárása tényleg .méltánytalan, mert
ennek az .intézménynek a város .közönségének
érdekeire is tekintettel .kell ilenmi .és nem kezelhető ugy, mint egy ügyvédi iroda.
— Krecsányi Ignác. A régi, a csöndesen
eltünedező sziniészinemzedékből itt maradt
egy finom, kedves öreg uir: Krecsányi Ignác,
a budai és temesvári szinház igazgatója.
Mindig csöndes, szerény ember volt, sohasem ágállt, sohasem] (tülekedett, örökösen
dolgozott, fáradott és most október elsején
lesz ötven éve aninak, hogy Krecsányi a színművészet szolgállatálba szegődött ós ugyanezen a napon van negyvenedik
évfordulója
színigazgatói működésének, ötven év a magyar színészetben sokat, nagyon sokat jelent.
És Krecsányi a magyar színészet szolgálatából derekasan kivette részét, ő azok közül
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való, akik legtöbbet dolgoztak érte. Most arrlló beszélnek, hogy Krecsányi fáradt, hajlott
kora és gyöngélkedésie .miatt vissza akar vonulni a színészettől. .Sőt Temesvár város tanácsának már ,be is jelentette, hogy a, jövő
.színházi évad végével megválik a temesvári
szinház vezetésétől, nyugalomba vonul.
ötven olya.n, év, aminőt Krecsányi töltött
a színfalak között, bizonyára tele van érdekes ,impressziókká!; szines emlékekkel. Budapesti munkatársunk tehát ma fölkereste és
beszólt vele. .Épen .a próbáiról1 jött. Obligát fekete górokkja van rajta, a. keze élénken gesztikulál.
— A beadványt elküldtem — feleli kérdésünkre — de a terveimről ma még kora
volna beszélgetni. Ahogyan a közmondás
tartja: Kommit Zeit, kommt Rat.
— Hát nyugalombavonulásról
szó sincsen. Nézze, .most is három órán át tanítottam, próbát tartottam, de hála istennek, semmi fáradtságot nem érzek. Az impresszióim1?
Persze a .legeslegszebbek. De mondom, korai
még ezekről beszélni. Hiszen vannak terveim
— .persze nemi árulhatom el őket — ós még
eszemben sincsen
nyugalomba
vonulni.
Nem bizony.
Igy beszél a bu.da.iak szeretett Náci bácsija, közben pedig tárgyal! és utasításokat
ad. Az ajtón bejön egy színész:
— Kérem . . .
— Jó — mondja az igazgató — majd holnap, erről ma nem lehet beszélni.
Persze előlegről van szó. Mi másról lehetnie? Krecsányi .pedig szót ejt a színészetről, azokról, akik a keze alól kik erűitek, a
magyar színészet gyöngyeiről. A szeme ég,
csupa fiatalos bév, lelkesedés az egész ember, akinek kár volna nyugalomba vonulni,
mart. — sokkal fiatalabb!
— A tükör előtt. Budapestről jelentik:
.Megölte magát egy honvéd főhadnagy, mert
attól félt, hogy Ihucsut k e l vennie a szép
tiszti uniformistól
a megrokkant idegei
miatt. A főhadnagy Lábas Géza, a Barossutca 45. számú házban lakott. Hajnali öt órakar a tükör elé áíllt garzonszobájában, halántékálhoz nyomta Browningját — diszkréten
akart meghalni, inéhogy a szomszéd szobában
buga és sógora fölriadjon a lövés zajára —
és golyót röpített a koponyájába. A lövés
nem is csapott zajt, de mikor az öngyilkos
véigigzubant a padlón, mégis fölijedtek a házbeliék. A bomvédtiszt feje borzalmas vértóosáhan feküdt és bail halántékából még egyre szivárgott a vér. Orvosért, futottak, mentőket hívtak, de hasztalanul. A golyó azonnal végzett a baláAraszánt katonával. Lábas
Gézát., aki az első honvédgyalogezred harmadik századánál szolgált, vidám, jókedvű
embernek ismerték; meglehetősen .rendes életet. ólt. öngyilkosságát idegbaja okozta. Hat
havi beteg-szabadságot kapott .a csapatától,
hogy bajáit kikúrálja. Szabadsága le is telt
már s ma kellett volna Lábasnak a felülvizsgáló bizottság élé állania. A főhadnagy félt
a felülvizsgálattól, attól tartott, hogy a katonai szolgálatra alkailmat'laninak fogják konstatálni. Gyakran panaszkodott a sógorának
•és a bugának, de hozzátartozói mindig megnyugtatni próbálták, hogy csak bizzék magában, a felülvizsgálás csakis jól végződhet,
hiszen már teljesen egészséges s idegbajának

nyoma sincs. Ma reggel aztán revalvergolyóval cáfolt rá a főhadnagy a rokon megnyugtató szavaira.
— Az utazó csoda. Frentiu Valér dr
lugosi püspök nagy kísérettel egy csodatevő
szent képet visz Balázsfalváról Gyulafehérvárra, Szászvároson és Hátszegen át a felsőszilvás melletti Prislopra a Basilita kolostorba, amelyet püspöki elődje építtetett az
ott levő négyszáz éves kápolna mellé, ahova
szent Zanfira, egy havasalföldi vajda szent
leánya van eltemetve s ahova évenkint meszsze földről járnak az oláhok búcsúra és nagy
ünnepélyeket szoktak rendezni a havasok között. A püspök ,az utat gyalog teszi meg. A
teljes főpapi ernátusban zarándokló püspököt mindenütt nagy ünnepségekkel fogadták.
A falvak oláh lakossága mindenfelől az országútra sereglett, amerre a zarándokcsapat
elvonult. Az időjárás nem kedvezett, mert
útközben gyakran esett az eső, az ég nem
akart tudomást venni az utazó csodáról.
— Kémkedésért elitélt olaszok. Fiúméból jelentik: A törvényszék ma tárgyalta
Rocco Mario dr. lapszerkesztő ügyét, aki
Tuis Napoleoti szerelővel szövetkezve, Olaszország javára kémkedett. Ép a trieszti kikötő
és az ottani nafta-források tervét akarták kiszolgáltatni, amiikor a rendőrség és a katonaság rajtuk iitptt és letartóztatta a kémeket.
Rocco Mario rendkivül nagy műveltségű, 34
éves ember. Valamikor a bécsi olasz nagykövetség titkára volt, de egy tyukszemoperációnál jobb lábán vérmérgezést kapott, a
melytől béna maradt s e miatt otthogyta
a diplomáciai pályát és Rómában újságíró
lett. Onnan került Fiúméba, hol az „11 Giornale" napilap felelős szerkesztője volt. A
tárgyalás 9 órakor kezdődött zsúfolt padsorok mellett, mert Rocco közismert egyén,
volt Fiúméban. Délután félőt órakor hoztak
ítéletet, mely szerint Roccot másfél évi állarráogházra és (hégyezer korona pénzbüntetésre, Tuist pedig nyolc hónapi államfogházra és ezer korona pénzbüntetésre ítélték.
— Biróválasztás után. Aradról jelentik:
Macsó. román községiben borzalmas gyilkosság történt tegnapelőtt éjjel. Előző .nap volt
ia 'községi bíró választás, amelyinéi Buldugán
János és Todoresku Áron parasztgazdák állottak egymással szemben 'vetélytársként. A
választásból Bn'ldugan János került ,kii 'győztesen, ami annyira felingerelte Todotneskut,
liogy elhatározta, hogy ,a másikat meggyilkoltatja. Tiz koronáiért fölfogadta Buldugán
kocsisát, Garabunc Józsefet, aki éjjel dinamit
patront helyezett gazdája ágya alá és aztán
felrobbantotta. A gyilkost és felbujtóját letartóztatta a csendőrség.
— Már a koldusok Is . . . Nagykanizsa
városa évekkel ezelőtt, eltiltotta szegényeit a
koldulást ól s kárpótlásul — megváltás óimén
— egy korona kilencven fillért adott nekik
hetenkint. A koldusoknak tetszett a megváltás, nem is volt ellenük kifogásuk egészen
mostanáig. Most azonban, hogy a gazdasági
válság beütött s hatalmas exisztanciákat feldöntött, a kanizsai .koldusok ,is keveslik a
megváltást. Gyűlést tartottak, amelyen kimondották, hogy a betii kilenc hatosból nem
tudnak megélni s béremelést fognak kérni a
várostól. Ha ezt meg nem kapják, — hangzik a harcias határozat, —
sztrájkolnak.
Hogy hogyan, azt még egyelőre inem .döntötték el, bizonyára éhségsztrájkról van szó, die
odáig tán csak nem jiöhet a dolog, hiszen a
városnak is van szive . . .
Póruljárt rablót. Newyorkból jelentik :
Tegnap délelőtt a bankvárosrészben vakmerő rablómerényletet kíséreltek meg. Egy
Wintress nevü pénztári szolgát, aki félmilk i v á l ó bór- és
9
lithiumos
gyógyforrás

vese- is hólyagbajoknál, kőszvénynéi, czukoroeiegségnél, vőrhenynél, emésztési és
lélegzési szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyúvíz.
I Kapható áaványrizkereskedésekbra és
SCHULTES ÁGOST
gyógyssartirakbaii.
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nyien megbetegedtek. A kórházba szállították őket, ahol az orvosok megál-lapitották,
hogy gombamérgezést kaptak. A rendőrség
vizsgálatot indított, hogy terhel-e valakit a
felelősség.
— Gyermekek katasztrófája. Szattnárról
jelentik: Megrendítő szerencsétlenség történt
Béltekbódos községben, ö t iskolásfiú, névszerint Szirhe Mihály, Csoto Tivadar, Németh Pál, Varga Dezső, Juhász Aladár a patak partján játszottak. A folytonos esőzéstől
aláásott part beszakadt alattuk, a gyermekek
a vizbe estek és mind az öt gyermek megfuladt. Az eset a községben nagy megdöbbenést és részvétet keltett.
— Öngyilkos kocsis. Ma délután 3
óra-kor a Vásárhelyi-sugárut 38. szám alatt,
lévő telepen Nyilas Ferenc 18 éveis -kiocaisa
öngyilkos lett. Jobb halántékon lőtte -magát
-és meghalt. Tettét szerelmi bánat miatt követte el.
— A telefon szerencseszámai. Nemcsak Kisnagynak, Törökországénak vannak
szerencseszámai. Van a telefonnak is. Megtörtént, hogy egy fiatalember, erősen tagolva
a számokat, a központtól kérte, hogy kössék össze 6—10—13—17-val. „Ilyen telefonszám nincs!" — hangzott a válasz. A fiatalember még kezében tartotta a kagylót és
ilme, nemsokára jelentkezett Moskovitz cipő— Kivándorlási hiénák nyomában. gyárának szegedi képviselete. A telef-ono-sSzatmáriról Itávtinato^zálk: (A jkivánldodKálsi kisasszony megértette, hogy a 6 gyermekügynökök garázdálkodásának miár régtől cipő, a 10 és 13 egy elegáns női cipőnek, a
fogva helye iSzafmlármegye, mig nem mos-t. 17 pedig a legfinomabb sevrócipőnek jelenti
sikerült ia díszes tiárs-aságnak a nyomára jut- az árát a kitűnő keresett cipőüzletben.
ni. A nyomozás száliaii a fővárosba Vezetnek,
ah-oil dietektiv-ök fáradoznak azon, hogy -az
ügynököket kézrekeriitsélk. A fábiánházi postára m-a is n-aigy csomó kivándorlásra csábi t-ó irat, érkezett, amelyet -a rendőrség lefoglalt. Az ügynökök letartóztatása minden
Színházi műsor:
percben várható.
VASÁRNAP délután: Limonádé ezredes,
— A hét órás záróra. Kaptuk a követ- operett.
kező sorokat: Igen tisztelt Szerkesztő Ur!
VASÁRNAP: Bűvös vadász, opera. PáMint a Szegedi Keoeskedőifjak Egyesületé- ratlan Va.
-HÉTFŐ: Náday -Béla ós- N. Tasnády Honek elnöke, tisztelettel kérem alábbi soraim
na vendégfölléptével: A dolovai nábob leászíves -közzétételét. A Szegedi Kereskedői-f- nya. Páros */»•
jük Egyesülete határozatikig kimondotta,
KEDD: Cigányprímás, operett. Párathogy mozgalmat indát a hét órás záróra ér- lan /a.
SZERDA: Aranyeső, operett. Páros 3/a.
d-ekében. A kereskedő ifjak mozgalma azonban csak -akkor járhat eredménnyel, ha. a kö- A bérlet utolsó n,apja.

sanként a tisztes múzeumba kerülnek. Az u j
költészet néhány nagy úttörője ezen a hímes mezőn is, -mondj-uk Ámor iberkelben' is, uj
utakat -nyitott. Gondoljunk Strindbergre,
a
•mai kul-tura egyik legkeményebb, tegelső sorokban küzdő pank-ratiaszta iférfiára, az ő
izzó gyűlöletére, amely izzó szerelem-bői fakad (e kettő mély rokonságát öntudatlanul
bár, s-ok na-gy vátesz éreztette mái* Wilde
kolosszális Salamlej a előtt!) és gondoljuuk
mliin-denek fölött a mi Ady Endrénkre, -ki büsz
ke hévvel hirdette, hogy a férfi önmagát szereti a inőben. A stri-nbergi iférti őszinteség, irónia és a végén -mégis a női ölibe ,lankadó végtelen vágy -ott muizsikál1, h-ogy a -magyar mezőkön maradjunk, Kosztolányi, Balázs BéLa,
Babits és mások oeuvrejeben. Ez az uj, ez
az igazi férfivágy és férfi lemondás adja meg
az alaphangot, ez a Leitmotiivja egy uj, fiatal és nagy bécsi költő, Anton Wildgans harmadik veirsesköny vélnek: üie Sanette am Ead.

zönség, belátva a kereskedelmi alkalmazottak kívánságának méltányosságát, szankcionálja -az egyesület határozatát és rajta lesz,
hogy a hét órás záróra csakugyan be iis tartassák. Kérem tehát annak a felhívásnak közlését, hogy a közönség pártolja ezt a mozgalmat olymódon, hogy juní-us elsejétől kezdve hét óra után nem vásárol. Kiváló tisztelettel: Abonyi Mihály.
— Carmen Sylva szemei. Bukarestből
jelentik: Erzsébet fcilnálymé állapotában roszszahhod'ás állott be. Az orv-asok attól félnék,
hogy a király-né el fogja veszíteni szemevilágát, A királyné sorsa iránit, nagy a részvét
e-gész Romániában, -aíh-oi a királynét, aki Carmen Sylva néven ismert írónő .is, valósággal
bálványozzák. A betegség lefolyásáról szóló
-bulletineket naponta kétszer közli a hivatalos lap.

Paul' Zifferer, a bécsi kritikus, hibáztatja
e-zórt a iköiltőt, holmi márványról ás hevégzettségről beszél, a jól értesült tanító modorában, kegyesen és komolyan, ahogy -konszolidált -cikkíróhoz illő, de nekünk éppen ez ez
a néhoil szinte animálás meleg ás töretlen
férfierő -ked-v-es legjobban minden -értékek fölött.

lió dollárt vitt magával, négy jól öltözött
ember megtámadta. Wintress revolverből rájuk lőtt és a rablók egyikét agyonlőtte. A
másik három elmenekült, de rendőrök utánuk
siettek és kettőjüket elfogták.
— Harmincegy éjjel nem aludt. A
tiszasairmai Redszmann-gazdaság ispánja,
Friedmann Móric, tegnap hajnalban agyonlőtte alvó feleségét, azután megmérgezte magát. Friedim-am-n lelki egyensúlya régebben
megbillent máir, folyton az a gondolat kínozta, hogy megőrüli s nem tudott belenyugodni
abba, hogy felesége a halála után másé lehet.
Tegnap hajnaliban a csellód revolverlliövést
hallott a hálószobáiból, ijeditében fölkapta
iFriedinanné -két ölbeli ikis gyermekét és az
u teára szaladt. Onnain hallotta, amint asszonya azt kiáltozza:
— Segitsen Anna! Az uram szivenlőtt!
A icselód e l á j u l t Rövidiesen megjelent a
háznál a községi biró, aki Fr.iedmanuét a:
küszöb előtt halva találta. Az ispán mellette
vonaglott, kezében pisztoly volt, valamivel
odébb vizespohárban méreg fehérlett. Friedmann levelet hagyott hátira, amelyet a kiíróhoz íntézeltlb s amelyben elmondja, hogy
harmincegy éjszaka nem aludt, megmérgezi
magát s elviszi feleségét is, akit -nem tud itt
ha-gyuii. Tegnap -este temették eiL a szerencsétlen házaspárt ,az u j zsiiidó temetőben.
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— Mérges gombát ettek. Varga Szilveszter napszámos, aki T-eréz-utea 27. szám
alatt lakik, kiment a Makkos-erdőbe, ahol
-egy kosár gombát szedett. Otthon a gombát
megfőzte a v-ele -közös háztartásban -élő Sörös Hermin -és gombalevest készített. Kivülök
többen -ettek a levesből és mára valameny-

Egy uj bécsi költö
(Antan Wildgans:

Sanette am Ead.)
1.

„A költők pedig s-oiha-t hazudnak", —
moűidá Zaratusztra s -neki, a bölcsnek, ebben .igaz-a v-an. Nagyon- jól tudta ezt, hiszen
ő :miaga :is költő vala.
Különösen, sokat hazudnak a szerelemről. Főleg a -kiiis -kiöltök, aikiik -a iinagy tömegnek írnak. Elsősorban a kiskorúaknak. Bialkfis-.ideológia az ő ideológiájuk. Szerelmük
toggenihurgi. Tnubadurdk ők, akik pubertásuk; érzéseit megőrzik szende naivitással-.
Néha, sőt legtöbbnyire, kendőzött -ez a -naivitás, ad ustum Delpih-orum et Delphinarum.
ők -azt mondják, hogy nem a -pacsirta ez,
ha-pem a csalogány, de m-i, u j költők és uj
emlberek, íniklálbb -a denevérre, vagy a bagolyra -gondoltunk. Minél inkább -ad-orálja a Eérfi
a Nőt, annál jobban, megalázza -benne az -embert. A nemek harcában ,is -vannak mérgezett
-nyilak és kasírozott f-egy v-erek, amelyek k - -

CSILLÁROK

2.

Szonettek . . . ezt -a régi; régi pet-raroal
formát is ujjáértékelte, átvarázsolta a modern poézis. A -petrarcai lágy, áradozó, testetilen truhadur-sizerelém monoton és fényesre vasalt formája uj tartalmat ka-pott francia p-ar-nassziusiL mlesterefc öltvösmüh-elyéhen.
Leeon-te -de Lisle és Heredia: -egy elmúlt -költői kor -maradandó trdfeuma-i. A szimbolisták egészein egyéni, illanó, finom hangulatok
gazdaságát árasztották ez ősi -far-mára. Verlaine zenélő szonettjai. Az u j magyar lira is
adoptálta ezt ;a -régen- elfelej tette, utóbb lenézett formát s Kosztolányi, Babits annyi u-j
változatot íviit-tek e rövid, zárt versbe, hogy az
magára se is-mietrt többé a iDayka és Szemere
Pál' ódon vór-tezeté-ben, Wildgans harminc u j
szerelmi szonettje sziilnltén forradalmi .jellegű: e kristályos; formákat majdnem szétveti
az erős, hevülő és hullámzó érzés lávaárja:
-nagyszerű erupció ez a harminc szonettből
álló sorozat: -előttünk jegccedik a imiüvészet
formáiba az élet meleg-e, a lélek szűzi, forró
kiámadás-a.

3.
Esztéták (valaha engem is -ezzel az utálatos jelzővel tiszteltek meg irónik-us barátaim), igen, esztéták a ILrá'han; ez a sárgafekete bácsi veszedelem. Versek, versek, versek, mindenről; -ami szép -egy szép -léleknek,
mindenről-, .ami mem élét egy élni akarónak.
Rokokó, bidiermájer, -reneszánsz, eopf és paróka, Fujízáma -és -régi -dámla,, velenoe és szelence, be régen f-ul vagyunk már erősfáj uak
ez-en a szellemi kintornán, ezen a lírai gyerekbetegségein1, ezen a rímes és preci-őz nyavalyán. Jól -esik m a olvasni és rokonnak érezni egy fiata-l és nagy bécsi költőt, aki ú j r a
mer az lenni, aminek minden valódi lírikus-

legszebb és legmodernebb kivitelben,

Braun Viktornál

Szeged, Vár-utca 7. szám.
Telefon 77-11.

Telefon 77-11.

A legkedvezőbb fizetési feltételek!

1913, május 25.

DELMAGYARORSZÁQ

nak lennie nraszéj: egyszerűnek,
igaznak,
közvetlennek, — a szivét a tenyerén "felétek
nyújtónak. Persze éhez érzés iktell és bátorság-. Wildgiamsnak, hogy a pesti zsargont a
szó legszentebb értelmében kölcsönözzem:
van serivé. A nőről', EaőráL, dalol', akit a
csöndés Möndohikiireben ueímteteségébera 11912.
tavaszában kászemedt magáinak, akiibe beteálmodta. egy 'keresztényi szeretettől túláradó
l férfi félek miniden, komoly, nagy gondolatát
és mindien mélységes vágyait, Eaidiriál dalol,
aki csak nimfa voilt, mönit annyi már (Férfi
csalódása a Nő), de afeivét és ,aki által legy
epizód egy nagy szdtmbóiummJá nőtt és örökkévalóvá tett egy múló tavasz és — a Fia,un,
a. "Férfi, a költő ismét Pán lett: mindent szerető és 'miniident daloló, aki ismeri a nőt ós
mégis keresi. Magát ,keresi benne a tudjál ezt
jól.

4.
Barmira szonett: egy raj Petrarca, egy
mai férfi és költő HimfydaJiaá. Egy nagy
szerelem, amelyről R. H. Bartsch
találóan
mondotta, nem iisi e,gy szerelem, hanem a teerelem. Élmények, amelyek szimbólummá
lesznek. Szerelmes verseik, nem felsőbb leányok, hanem felsőbbrendű emiberek számára. Az Ead'hoz ,irt szonettekből mutatványt
a Délmagyarország egyilk legközelebbi számában fog közölni alulírott fordításában.
Juhász Gyula.
* A bűvös vadász. A zene barátainak
szívesen vett meglepetéssel szolgált a szezónvég péntek este. Webernek klasszikusan komoly és szép operáját adta elő a színház annyi őszinte törekvéssel és hittel, hogy
a tisztes siker mértékén felül még teljes erkölcsi elismerés is kijár ezúttal az illetékes
tényezőknek. Jól készülten és derék együttes
igyekezettel volt mindenki a helyén és a'ki az
indokolatlan követelőzés smokkságán tul van,
elégedetten szemlélhette az előadásnak
—
mindenesetre csak viszonylagos — kiválóságait. Hiszen természetes, hogy vidéki magyar szinház nem rendelkezhetik mindazzal,
ami egy tökéletes operaelőadáshoz szükséges
és ha a színháztól mégis megköveteljük az
operaelőadásokat, nem arrogálhatjuk egyben
a zenei emporiumokban mérvadó nivót is.
Úgyszólván azzal is meg kell elégedni, ha a
szereplők helyesen és Ízlésesen markírozzák
a föladatukat és ha a zenekar híven tolmácsolja a muzsikát, finom árnyalatok és orkesztrális szenzációk nélkül is.
A pénteki előadás szinszerüség és kiáfc
litás szempontjából is érdemes fokon állott
és a rendezés — a jó és becsületes Fereticzy
Frigyes egy-két naivitását leszámítva — feltétlenül komoly és nivós munka eredményét
tüntette föl. Ugyanez mondható a zenekarról
is, amely a lehetőségig szabatos és bőséges
volt Miiller Mátyás jeles vezetése mellett. Az
énekesek közül határozott sikere volt ezúttal
Nagy Arankának, a'ki igen szépen énekelt és
akit szeretettel ünnepeltek is, Déry Rózsinak, aki az opera hangnemében is kedvesen
megfelelt. Torma Zsigának, Oláh Gyulának
és Ladiszlay Józsefnek, akik sok gonddal és
melegséggel énekelték végig a fárasztó négy
fölvonást. Feltűnt Erdélyi rokonszenves baritonja és a vegyes kar szabatos, csengő éneke. Az előadásnak szép és megértő közönsége volt.
* Bucsuzások. A szinház utolsó hete a
bucsuzások hete lesz. Nagy Aranka, Torma
Zsiga és Ladiszlay József vasárnap este
vesznek bucsut a szegedi közönségtől a Bűvös vadász előadásának keretében. A jövő

szezonban már nem is térnek vissza. Kedden
Déry Rózsi és Heltai Jenő búcsúzik a Cigányprímásban, azonban csak a szeptemberi
viszontlátásig. Épp így Antal Erzsi szerdán
az Aranyesőben, mig ugyanakkor lépnek föl
utoljára a Szegedről elszerződött Körmendy
Ilcna és Oláh Gyula. Csütörtökön a Csitriben
lép föl utoljára Mihó LAszló, pénteken
a
Györgyike, drága gyermekben László Tivadar, akik szintén nem térnek vissza Szegedre az őszi szezonban. Szombaton a Lakájokban vesz bucsut a szegedi közönségtől
a Vigszinház kötelékébe visszatérő Virányi
Sándor.
* A debreceni szinház ügye. Debrecenből jelentik: A szinház ügyében ma küldötte
le a belügyminiszter a közgyűlés ismeretes
határozatára vonatkozó leiratát. A belügyminiszter elvben jóváhagyja a határozatot,
a
mellyel Debrecen városa öt évre
Beöthy
László igazgatónak adta bérbe a színházat,
kiköti azonban a miniszter, 'hogy Beöthynek
koncessziót kell szereznie az igazgatáshoz a
kultuszminisztériumtól és gondoskodni kell
arról, hogy a debreceni szinház tagjai az
Országos Szinészegyesület kebelébe tartozzanak. Azután igv folytatja a miniszter a leiratot: „Teljes mértékben méltányolni kivánom a város közönségének a kulturális igények kielégítésére irányuló törekvéseit s éhhez képest a város közönségének határozatában kifejezésre jutott azt az elhatározást,
hogv a színházat átalakítja és uj nyári színkört létesít. Ezt a föltétlen szükségesség és
takarékosság szem előtt tartásával elvben és
általánosságban szintén jóváhagyom."
Végül kifejti a leiratban a miniszter már ismeretes álláspontját, hogv a szinház átlakitását
és a szinkör építését ebben az évben a viszonyok nem engedik meg, mert a szükséges
építési kölcsönt megszerezni nem könnyű föladat. A város t a n á c S a mai ülésén foglalkozott
a miniszteri leirattal, tudomásul vette és a
mai délutáni közgyűlésnek jelentést tett róla. — Szeptemberben Beöthy egyelőre a régi
színházban kezdi meg működését.
* A Náday-pár
vendégszereplése
Náday Bélának és féleségének, Tasraády Ilonának hétfői vendégszereplés© ,a szegedi sziinházbam ön m agáiba n véve is érdekes szín ügyi
esemény, czrattral1 ozoraiban már jelentőség© is
van. .Esztendők 'tapasztalata .mutatja, hogy
a fővárosi színházak a szegedi társulat tagjai sémáiból pótolják szimészianyagukat s egész
sereg, immár ,népszerű, jeles művész© van, a
fővárosnak, i t t kezdték karrierjüket inalunk,
avagy itt, fedezték fel őket 'A szegedi színháznak ez a megbecsülése vitte rá kétségem kiviül gróf Bám f f y Miklós kormánybiztost és
Tóth Imrét, a Nemzeti Szinház igazgatóját,
hogy — megfelelő [fővárosi szinház hiányában éppen náirank léptessék föl Nádlaymét, a
•kit szerződtetni óhajtanak .az ország eliső rnlü•intézidtéhielz.. Hétfői: föKléptét természetesen,
imegnézi iBánffy igrólf és Tóth igazgató. Tarján szerepét Almmsy Endre játsza.
* Varsányi Irén vendégszereplése. A
színházi iroda jelenti: Az idei színá szezon
befejező hete meghozza a legnagyobb színházi szenzációt. Varsányi Irén, 8 Vígszínház
kiváló művésznője, liánom estén át. vendége
lesz .a színpadnak. Páratlan művészetéhez
évek óta nem jutott a szegedi közönség, mert
a Vigszinház is tar járnak vállain egész miisor
nyugszik, amely a fővároshoz köti. Azokban
a darabokban lép most föl, amelyeket, ő segített diiadlalhoz. Csütörtökön a
Csitriben,
pénteken a Györgyike, drága
gyermekben,
szombaton pedig a Lakájokban. Az előadások
1 lérletszünetesek lesznek, amennyiben a bérlet a szerdai előadással befejeződik. Mégis
csütörtökre a páratlan Vs-ns, péntekre a páros 2/3-OS, szombatra pedig a páratlan 5/SHOS
bérlők elővételi jogát hétfőn estig fentartja a
nappali pénztár.
F» Legjobb színházi cukorkák Lindenfeld Bertalan Első szegedi cukorkagyárában, Kárász-utca 8. szám alatt kaphatók.
— A „Limonádé ezredes",
a
„Bűvös vadász", valamint az ö s s z e s
újdonságok
hangjegyei
kaphatók
V á r n a y L. k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n .

II.

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

Szegedi Altalános Bank
81 u d 3 1 f - i é s* 5 .

szám.

Wechsler Ödön
fakereskedése ós építési anyagok raktára

Szeged, Mars-tér 2. sz.
672
..
Telefon 755.
A legolcsóbb beszerzési

forrás!

Modern
FÉNYKÉPÉSZETI

műterem
RUTKAI ÉS

VITKAY

Szeged, K á r á s z - u . 15. (Corsokávéházzal szemben.)

er én-szálloda,
B u d a p e s t , V., V á c z i - k ö r ú t

82/a.

a Nyugati pályaudvarral szemben. Legmodernebbel
berendezve. Szolid családi ház, figyelmes kiszolgálás.
Igazgató: BALOG JÓZSEF. — Egy ágyas szobák
:: 4 K-tól 7-ig Két ágyas szobák 7 K-tól 16-ig. ::

r

O

C

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

fogtechnikus,

Kígyó-utca 1. sz. SZEGED.

VemnyárttUz
Református-palota, gőzfürdővel szemben.
Női s z ö v e t e k , S p o n g y a v á s z o n ,

Gre-

n a d i n , M a d é r a . R ő f ö s á r ú k , Keztyfik,
Harisnyák o i c s é s á ^ a b á m u l a t
Delén és kreton pongyolák
Delén és vászonbluzok
.
Diszes női ingek
. . .
Clott női szoknyák . . .

Szabott árai;!

K
K
K
K

?,s

4.—
1.90
1.90
1.90

/ilkaimi vételek!
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PÉLMAGYARORSZÁG
S P O R T .

o A Tiszai Regatl a-Szövetség közgyűlése
Május 22-én délelőtt tartotta ezidei közgyűlését a Tiszai Regatta Szövetség Aradon, a
„Maros" Evezős Egyósület csónakházában,
Fábrv Sándor dr. szövetségi elnök elnöklése
mellett. A gyűlésen 3—3 taggal képviseltették magukat a Temesvári Csolnakázó Egyesület, a Szegedi Tiszai Regatta JjOub, a Szegedi Csolnakázó Egyesület, a Szegedi Csolnakázó Klub, a Szolnoki Tiszai Egyesület és
a Váci Regatta Klub és számos taggal vett
részt az Aradi „Maros" Evezős Egyesület.
A közgyűlés felülvizsgálta a mult év zárszámadásait, megállapította az idei költségvetést és beható eszmecsere után azon határozatot hozta, hogy mert a legtöbb evezős egyesületből a versenyzésre trennirozott tagok
tőrésze katonaszoígálatra hivatott be, az idén
a szokásos versenyt kivételesen nem tartja
meg a szövetség. A jövő évben annál nagyobb
versenyszámu verseny fog tartatni Szegeden, vagy Vácott. A jövő évi közgyűlés helyéül Szolnokot állapították meg. Gerle Imre dr., szegedi ügyvéd, szövetségi fiitkár,
hosszú időn át viselt ezen állásáról nagy elfoglaltsága folytán leköszönvén, elévülhetetlen érdemeinek jegyzőkönyvi beiktatása mellett lemondását elfogadták. Szövetségi titkárul Schor Lajos Acsev. főfelügyelőt választották meg. Közgyűlés után a vidékiek megtekintették a Kultúrpalotát s azután barátságos bankettre gyűltek össze a Fehér Keresztben, hol késő délutánig kedélyes együttlét
ben töltötte az időt a sportkedvelő társaság.

v

A házasság reformja
Meg van ön elégedve, tisztelt fotebará
tom, a házasság intézményé vei? Hiszi és
vallja, hogy a házasság a mai (formájában
teljes és tökéletes? Avagy az az ö,n véleménye
is, hogy szükséges rossz ez csupán ós P á l
apostollal tart ön is, ak;i azt mondja, hogy:
jobb házasságban élni, semmint égni? Mert
akkor, ugy-e bizony, már inkább ,a házasságot választja az ember. Hiszen ógn,i és égettetni valóban fölöttébb kellemetlen dolog.
Esetleg talán ugy vélekedik, liogy pompás .és az ön ízlésének mindenben megfelelő
a mai házasság? Önnek esetleg teljesen megfelel neje őnagysága és viszont, ön szereti az
éves. lakást, a rendes kiszolgálást, .utálja a
vendéglőt, megkívánják érzelmei, hogy reggelenk.int gyengéd női kezek gombolják föl
Ingére a. gallért és fordítsák meg a kézelőjét, — egyszóval önnek családias hajlamai
vannak, s mint [ilyen el sem tudja képzelni
másmilyennek a paradicsomot, mint hü nejévlel az aklalán?
Ne szégyelje kimondaná meggyőződését,
tisztelt uram. Nyilatkozzék. Küldje be nyilatkozatát irásbau a Házassági Reformegyesüiletnek, amely most van alakulófélben, s a
melynek szervezőbizottságában ön, ha egy
parányi kis szerencséje van, .esetleg még
bolyét kaphat. Gondolja cl uram, micsoda,
magasztos M á d a t vár önre ott, mint 'bizottsági tagra! Egyike lehet azoknak, akik ,a házasság reformálására irányuló .mozgalomnak
f'őmozgatói. Nem kell hozzá más, csak jelentkezzék tagnak, — űzesse le a tagdíjat, — s
aztán feküdjék .neki, reorganizálni ia házasságot.
A felhívás, — amely kezeink közé jutott,
„nemne, fajra, vallásra és foglalkozásra
való tekintet nélkül" hív bennünket a „kibontott zászló" 'támogatására. Egyben pedig
programot is ad a felhívás. Mindenekelőtt
elmondja, hogy a házasság mai formája neon
jó, azon tehát változtatni kell. Hogyan? Azt
is elmondja. íme: meg kell könnyíteni a
válásokat. Aztán: szaporítani kell a válóokokat ódyképeu, hogy minden .elképzelhető
cselekmény, mely a „házassági harmóniát"
zavarja, válóok legyen. Továbbá: gyorsítani í
kedd a válóeljárást. Szabályozni kell a vad-

. házasságokat olymódon, hogy ezeknek is meg
• kall adni a polgárjogot.
Hogy pedig önnek semmi kétsége ne 'legyen a reform komolyságát illetőleg, megmondjuk, hogy a mozgalom élén .elszánt ügyvédek, jogtudósok állanak.
ön persze, csodálkozni fog azon, hogyan
lehetnek komoly felnőttek, sőt joga, társadalmi kérdésekkel foglalkozó emberek olyan
naivak, mint amilyen .bornírt naivságot árulnak el a fentidézett reformpontok. Mert hiszen ön is, meg mii valamjemnyien tisztában
vagyunk azzal, hogy a házasság mai formájában nem egy nap alatt, nem az emberei?
egyöntetű megállapodása alapján jött létre,
hanem lassanként alakult az iki a közönséges
állati szeretkezésből együttéléssé, majd etikai, szociális, de főképen gazdasági okok
miatt, a mai törvényesen védett intézménnyé.
Épen olyan bizonyos a.z .is, hogy egy nap alatt
meg siem változtatható az. M©g iákkor sem,
ha valamennyien nemre és vallásra való tekintet nélkül belépünk a Házassági Keformegyesületbe, a megfelelő tagsági dij lefizetésével. Még akkor sem, h a a viliág minden teremtett asszonya és ifénfiij.a egyhangúlag megszavazná a házasság reformját. Mert ,ez a
kérdés egyike azoknak, amelyek inem dönthetők el szavazattöbbséggel. És teljesen nyugodt lehet a tisztelt reformpárt, hogy ha ma
valamennyien szakítanának ennek az intézménynek mostani formájával, holnapután
valamennyien visszatérnénk hozzá. Visszakényszeritenének etikai, szociális és főképen
gazdasági okok. És itt is beigazolódnék annak ,a primitív oláh közmondásnak az igaza,
hogy rassz a rosszal, de rosszabb a rossiz nélkül.
Bizonyos fokú eszmezavar kell ahoz, azt
hinni, hogy a mai házassági rendiszer hibái a
a válóokok elégtelenségében s a válópörök
lassúságában van. Ez a válás és iá válóeljárás
hibá j a, de nem .a házasságé.
E sorok írójának egyéni véleménye,
amely lehet helyes, vagy helytelen — szerint
is rossz a házasság mai rendszere. 'Sokszor
rossz, sokszor erkölcstelen. Rossz, mert a
gyermek, vagy más egyéb ók összeköt benne
olyanokat, akik nagyon is szeretnének szabadulni egymástól. Erkölcstelen!, mert minden együttélés, — noha házasság is a neve, —
amelyet nem ia szeretet, a vonzalom, a hűség
és a ragaszkodás fűz egybe, épen olyan erkölcstelen, mint a bármilyen formában jelentkező prostitúció. És az én szememben az
a feleség, aki bár családi millieubain, gyermekeitől körülvéve áll is .a világ előtt cseppegő háziasságában, — ha nem szeretethői
ment férjéhez, vagy már nem szereti azt, de
együtt él vele, — etikailag ugyanott van, a
hol a (kokott, a kitartott szerető. Mert in ultiima analisii őt is ugyanazok a;z érdekszálák
fűzik a férfihez, mint amazt. Csakhogy ő óvatosabb, nagyralátóbb és igyekszik biztositapi
magának a férjes .asszonyoknak kijáró .mindenféle előnyöket.
Ha ez igaz, s ha igaz az, hogy vannak
házasságok, amelyéknek alapja nem a szerelem, bizonyos .az is, hogy ,a házasság mai
rendszere, — amely előidézi, hogy egymást
nem szeretők egymás mellett kénytelenek
maradni, — rossz.
Elismerem azonban, hogy az adott viszonyok között: szükségképenii. És szükségképeni
lesz mindaddig, amig a nő szociális és főképen gazdasági szempontokból a férfitől függ.
Amig a .nőnek qua.si életpálya, karrier, révbeérés a házasság. Amig .a nő támaszát kell,
hogy (férjében lássa,.
Az ideális házasság csak teljiesen egyenjogú házasfelekkel képzelhető el. Független
férfi, független nő. Kereső férfi és kereső nő,
nem >a férjre utalt inő. Ha majd ilyen felek
lépnék házasságra, ha majd a társadalom
90 százaléka ilyen felekből tevődik össze,
akkor lehet, s akkor fognák is a házasság
reformjáról beszélni. S akkor (bizonyosan
kialakul egy a imáinál ideálisabb házasság
formája.
Addig .azonban hiába egyesülünk és hiába reformálunk. Mert a mai rendet nem az
emberek vannak hivatva megdönteni. Aminthogy nem az emberek hozták azt létre. A
viszonyok szorították rá az embert a mai

mindenféle rendre, a viszonyok tartják is ezt
a rendet. Ez ellen pedig, — .a régi viszonyok
és állapotok mellett rugkapálózni, — nem reformálás, csak — rendbontás.

A japánok gyakorlati érzéke
osonna! fölismert* as M T «1 "9M
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NEMENYINE

FOG MŰVESTERME
Kárász-utca 6a. sz.
alatt létezik. Készít mindenféle
f o g m u n k á k a t kaucsukban és
aranyban. Vidékiek 24 óra alatt
lesznek kielégítve. » Bármilyen
javítás hat óra alatt elkészül. 522
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könyv- és papirkereskedésében
SZEGEDEN.
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(—) Pályázók két városi állásra. A
városi pénztári ellenőr és gépész állására
hirdetett pályázat ma lejárt. A városi pénztári ellenőr állására Balassa Sándor, Tóth
Ferenc, Kovács Ernő, Czene Ferenc, Furtó
Andor városi alkalmazottak, továbbá Potya
István őrmester, Dóczy Mihály és Andra
Mihály kőmivesek pályáztak. A gépészi állásra pedig Petrine János. Domokos Pál, Korom Ferenc, Szécsi Antal, Kovács Mihály és
Árki István nyújtottak be pályázatot. A két
állást a május 28-ikán összeülő közgyűlés választás utján tölti be.
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J e n ő

ygyvédi irodáját
Szegeden,
::

Tisza

Lajos-körűt

51. s z á m alatt

::

megnyitotta.
Telefon 133.

Telefon 133

S'
•

I

—————»'

A JÓ KÍVÁNSÁG. Egy a vidéken működő' járásbiröt áthelyeztek. Az áthelyezett
tiszteletére a bírák és ügyvédek hnosuhainkettet rendeztek, amelyen a búcsúbeszédet a
járásbíróság egyik bírája tartotta. A szép
beszéd befejező része ez volt:
— ígérjük, hogy megtartunk téged jó barátságunkban 'és csak arra kérünk, hogy u j
otthon,odbain te is tartsál meg minket barátságodban és szeretetedben. Isten téged ugy
segítsem!

e z l i s t

—————i—.

*

i é k s z e r á r ú i
cikkek

árusítását

•

! BESZÜNTETEM.
Ajánlom a kedvező vásárlási alkalmat a n. é.
közönség figyelmébe.
::

B a c h

Tisztelettel

::

A n t a l

Széchengi-tér 2.
Telefon 133

fe'efon 133.

magyar tudom,
.....
.......

szinház.

B
.0

Vasárnap

B

tektiv slágere.

[»]

a
A szezon legnagyobb d e - ®
a

Fantomas á

Detektivdráma4 felvonásban.
A Gaumont cég szenzációs [a]
felvétele.
Legkiválóbb francia művé- jaj
szek előadásában.
yjj
a

E l ő a d á s o k d. u . 6 , e s t e f é l 8 é s 9 ó r a k o r .
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V a s á r n a p d. u. 2 órától éjjel 11 ó r á i g .
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mozgószinház.

Vasárnap

ü trónörölíös

avnj^v

T u d o m á s á r a hozom
a n. é. közönségnek,
::
hogy az
::

j a r a n y ,

CSAK SZERETETREMÉLTÓAN.
Van a
vidéken egy vizsgálóbiró, akii híres .a szigorúságáról. Gorombán, keményen bánik az eléje
kerülő vádlottakkal és minden vádlottnak ő
a rémié.
A múltkor bement hozzá az ügyész és
megmondta neki, hogy eléje hoznak majd
egy embert, akinek a vallomása nagyon fontos. a nyomozás érdekében, tehát ne bánjon
vele a szokott zord modorában, hanem igyekezzék szeretetreméltó lenini és ugy bárni rá
a vádlottat a vallomásra,
A bíró megígért mindent. Másnap elébe
hozták a vádlottat. Két. fegyveres börtönőr
kísérté a szegény embert. Mikor a vádlott
belépett a vizsgálóbíró szobájába, a bírónak
eszébe jutott az ügyész mondása, fölugrott,
elébe ment a vádlottnak, összecsapta a. kiezét
és mosolyogva mondta:
— No, nézd csak, ki jön
itt!...
•

U r a n i a |

:

MOST MAR LEHET. A szegedi színház
kulisszái mögött majd minden este ott található .egy fiatal ur, .akinek az a híré van, hogy
nagy barátja a nőknek. Ott lebzsel egész előadás alatt, udvarolgat a korhölgyeknek és
közvetlenül' a színpad mellett tréfál és .mulat
velük.
A múltkép aztán megelégelte a dolgot az
ügyelő. Olyan hangos volt a társaság, hogy
az ügyelő kénytelen volt mindem percben rájuk szólni, hogy legyenek csendben. A figyelmeztetés .azonban, nem sokat használt, a mevetgólés* lárma tovább tartott 'és az ügyelő
ném tudott csendet teremteni. Végre aztán
neki .is ,elfogyott ,a türelme és haragosan
szólt r á a, nevetgélőkre:
— Ha csend nem lesz, mindenkit felirak!
— Jó — felelte a vendég, — de engem
nem irhát föl.
Az ügye,lőnek azonban jó ötlete támadt.
Egymásután kiküldte a nőkiet, a kulisszák
mögül és amikor az i f j ú egymagában álldogált a színpadon* odament hozzá 'és gúnyosan
mondta:
— Na! Most lármázzon!

Dráma 3 felvonásban.
A főszerepet Kari Clewj'ng
a világhírű berlini színész
játsza.
E l ő a d á s o k d. u. 6 , e s t e fél 8 é s 9 ó r a k o r .
V a s á r n a p d. u. 2 ó r á t ó l éjjel 11 ó r á i g .
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mozgószinház.
Vasárnap

H í j í történet.

B

Nordisk dráma3 felvonásban.
A főszerepet játsza.

Waldemár Psylander
E l ő a d á s o k k e z d e t e s z o m b a t o n e s t e fél
7 órától, v a s á r n a p d. u. 2 órától tolyt.
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Szépségápolás!!
P i a r s t

R . Ó S S Í

hygienikus modern kozmetikai intézetében.
Szépséghibák eltávolítása: szeplő, májfolpattanás, bőratka (mitteser) stb. Zslrosarcbőrt,
kezelése, s a legelhanyagoltabb arc rendbehozása. Villany vibrációs es kézzel való arcmassage párisi mód szerint. Hajfestés. Bérletrendszerű arcápolás. Dr. Jutassy József,
Magyarország legelső kozmetikai szakorvosának szépségápoló és szépséghibákat eltüntető
ártalmatlannak bizonyult szereinek elárusi•itása, u. m.: bőrápoló, bőrgyógyitő, és hajgyógyitó, szőrvesztő készletek. Arckrémek,
arcpor, szappanok, kézfinomító, hajfesték,
hajszesz stb.

F E K E T E S A S - U T C A 20/a. szám alatt.
((Wagner-palota.)

Telelefon 12—St
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KÖZGAZDASAG
x A kontinens pénzpiac helyzete.
Európaszertc óriási pénzszükséglet mutatkozik, mindenütt hitel kellene a kereskedelemnek, iparnak egyaránt, mely sehol sem
birja kikerülni a balkáni bonyodalom reakcióját. Berlinben a feszültség folyton nagyobbodik, a váltóa-nyag szaporodása miatt
a
pénz egyre drágul, Londonban a jegybank
státusza újra rosszabbodott, a rátapolitika
megváltoztatása nem következett be, az ipari élet roppant szükséglete miatt a nyilt piac
helyzete nagyon megromlott. Párisban
a
helyzet változatlanul kedvezőtlen, a pénzügyi
szakkörök -nem várnak gyökeres fordulatot.
Külföldön nincs pénz, onnan egyáltalán nem
jön kínálat és ha már meg is mozdul a 'külföldi tőke, az ajánlat olyan drága, hogy még
a mi válságos viszonyainknál sem vehetők
figyelembe. A hitelt élvező .'publikum van
utalva és igy a nagy igények miatt az Osztrák-magyar bank állapota nem javulhat
meg.
i

dése az, amit a kereskedelemügyi miniszter
a Háznak a jövő héten be fog terjeszteni.
A budapesti gabonatőzsde.
A határ.időpiaean búzából 12.000, rozsból
1000, tengeriből 8000, zabból 5000 'métermázsát -jelentettek he szállításra. A forgalom
ma is rendkívül mérsékelt volt ugyan, de az
,irány mégis ellauyüu'lt, mert a kedvezőnek
tartott időjárás, a malmok mérsékelt vásárlókedve stb. nagyabb lebonyolításira, illetőleg ujabb kontremi-n érdekeltség vállalására
késztette a helyi és részben az osztrák spekulációt is. A mai -árfolyamok a 'következők:
Buza májusra 10.59—60, októberre 11.34
—34. Rozs októberr-e 9.45—46. Tengeri májusra 8.04—05, júliusra 8.07—08, augusztusra
8.18—19. Zab októberr-e 8.37—38. A készáru vásáron néhány fillérrel lanyhább iránynál 10
—-15.000 métermázsa buza ik-eit el.
A budapesti értéktőzsde.
A tőzsde forgalma -m-a telj-es-en pangott,
bár az üzlet szilárd alapiránya félreismerhetetlen volt. -Ámde az ultimé közelsége miatt
és szombat lévén, mindenki törekedett, liogy
üzleteit ,a legszűkebb körre szorítsa. A nemzet-közi piacon az államvasút és a déli vasút
volt kereset t, mig a helyi piaioon a rima murányi és a közúti vasutrészvény -a tegnapinál
2—3 koronával drágábban volt -keresett. A
készárupiacon kevés üzlet volt, a temesvári
szeszből néhány kötés tartott áron, cserélt
gazdát. A zárlat nyugodt.
Kötöttek: Magyar hitel 823.50—824.50.
Osztrák hitel 626.50—627. M,agyar bank 563,50
Osztrák Magyar államvasút 722—7,23. Déli
vasút 130—131.50. Városi vasút 369/50—370.25.
Ri-m-amurányi vasmű 713,25—716. -Salgótarjáni 765. Szesz 564—566. Phőbu.s- 208.
A bécsi börze.
Kötöttek: Osztrák ,hitel 627.50. Magyar
hitel 823. An-gló bank 335. Banikv-erein 513.
Unió bank 589.50. -Lan-de.rhank 516. Osztrák
és Magyar államvasút 722. Déli vaisut 131.
Elbavölgyi 339.50. Ri-maimurámyi 715. Alpesi
996. Török sorsjegy 239.50. Márka készpénzért
117.92. Skoda 850. Az irányzat szilárd.
Felelős szerkesztő : Pásztor József.
Kiadótulajdonos : Várnay L.

1913. május 25.
1418—1913. végrlh. szám.

Árverési hirdetmény.
Alul írott bírósági végrehaj tó az 1881. évi
LX. t.-c. 102. §-a értelmiében ezennel közhírré
teszi, hogy a szegedi kir. törvényszék 1613.
évi 6686. számú végzése következtében ©r.
V-adász János ügyvéd -által képviselt iSzegiedi
Általános ibamk, mint szövetkeziet javára 80
korona s jár. erejéig Í913. évi január hó 27-én
foganatosított kielégítési végrehajtás utján
f-eJlülfoglalt és 1130 koronára becsület, következő ,ingóságok, u. m.: különféle házi bútorok
nyilvános árverésien eladatnák.
Mely árverésnek a szegedi -kir. járásbíróság 1913. évi V. 1174/1. számú végzése folytán
80 karon,a tőkekövetelés, ennek 1913. évi január hó 10-ik napjától járó -6% kamatai és
-eddig -összesen 41 korona 96 fillérben bíróilag már megállapított költségek erejéig Báró
.Jósika-utca 31. szám alatt leendő -eszközlésére
1913. ÉVI MÁJUS HÓ 26-IK NAPJÁN
DÉLELŐTTI 11,10 ÓRÁJA
HATÁRIDŐÜL
kit-üzet'iik és ahh-oz a venni szándékozók
oly megjegyzéssel hivatnak m-eg, hogy az
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107.
ós 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett a Legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén a
becsáron alul i.s el fognak adatni.
Elsőbbséget igénylők -ennek, az árverés
megkezdéséig v-aló érvényesítésére felhívatnak, amennyiben az el-árver-ezendő ingóságokat mások is le- ós if-elülitoglaliatták -és -azokra kielégitési jogot nyertek volna, jelen árverés az 1881. LX. t.-c. 120. §-a és az 1908 :
XLI. (41.) t.-cikk 20. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik.
Kelt Szegeden, 1913. évi április hó 29.
Farkas,
kir. bírósági végrehajtó.
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658—1913. végrh. szám.

x Javulás az értékpiacon. Budapeströ^
1562—1913. végrh. szám.
jelentik: Általános tartózkodás mellett ma
Alulírott biróság-i végréhajtó az 1881. évi
félreismerhetetlenül szilárd volt az értékLX.
t.-c. 102. §-a érteiméhen ezennel közhírré
tőzsde iránya. — A bécsi hány api,acon ma felAlulírott
bíró-sági
végrehajtó
az
1881.
teszi,
hogy ,a szegedi kir. járásbíróságnak
lendült az -akciókedv, a vasipar kedvezőtlen
évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében közhírré te- 1912. évi 16622. számú végzése kövietkeztáhen
híreit figyelmen kívül hagyták és a leszori- szi, hogy -a szegedi kir. törvényszéknek 1913. Dr. Basch Eerencz ügyvéd által képviselt
tott áraknál tömegesen vásárolták a ibá-nyaér- évi 7110. számú végzése következtéiben Dr. Gazdák ibiztositó szövetkezete javára 130 K
ték-eket. A kedvező idispozició hozzánk m át- Vadász János ügyvéd által -képviselt Csáinyi 45 f. s jár. erejéig 1913. évi február hó 6-án
terjedt, -a rendkívül nyomasztó üzleti csönd Sándor javára 1150 korona s jár. -erejéig foganatosít ott kielégitési végrehajtás utján
ellenére a hangulat formáiba kezdett jönni, a 1913. évi március li-ó 27tan foganatosított ki- lefoglalt és 1150 kor.-.r,a becsült következő
eílégitósi végrehajtás utján lefoglalt és 2740 ingóságok, u. :m.: 2 bivaly, 2 ló, 1 kocsi nyilfedező vásárlások átmenetileg egy-két pa- ke-romára becsült k-övetkező ingóságok, u. m.: jj ván-os árverés-an -eladatnak.
pírban elég élénkek voltak. A forgalom azon- üzleti berendezés -és lámpák nyilvános árMely árverésnek -a szegedi kir. járásbíróban -csaknem teljesen stagnált, mert az n j ul- verésen eladatnak.
ság 1913. évi V. 527—1, számú végzése folyMely árverésnek -a szegedi -kiír. járásbíró- tán 130 kor. 45fil.1.tőkekövetelés, ennek 1911.
tim-ó közeledése előtt a spekulánsok inem h-agy
tak fel tartózkodásukkal. Ennek dacára az ság 1913. -évi V. 1195. számú végzése folytán évi dieoainber hó 1. napjától járó 6 százalék
1150 korona tőkekövetelés, -en-nelk 1913. évi kamata-i, -egyharmad százalék iváltiódiij és
ár-nívó 2—3 -koronával emelkedett, a zárlat február hó 1-ső napjától j-áró 8% kamatai, eddig összesen 58 kor. 52 fillérben bíróilag
kedvező mar-a-dt. A készárupiacon a temes- 1/a% vált-ód-ij és eddig összesen 155 korona 40 már megállapított költségek erejéig Horgos
vári szesz részvényért nagyobb árat fizettek, fillérben bíróilag már megállapított költségek határában Rozsa József tanyáján 930. szám
-erejéig, Szegedien Deák Eerenc-utea 24. szám alatt leendő megtartására
de a töbibi-t elhanyagolták.
-alatt leendő eszközlésére
1913. ÉVI MÁJUS HÓ 26-IK
NAPJÁNAK
x A záróóra. Budapestről jelentik : Egy
DÉLELŐTTI 9 ÓRÁJA
HATÁRIDŐÜL
1913. ÉVI JUNlUS HÓ 3-IK NAPJÁN
kisebb kereskedőcsoport akciót kezdett a
záróóra-törvény ellen. A szombat esti tizórai
DÉLELŐTTI 11 ÓRÁJA
HATÁRIDŐÜL
kitüzetik és ahhoz venni szándékozók oly
zárás miatt megindult harcban segítséget
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érinkaptak a Kereskedők és Iparosok Szövetsé- kitüzotik és -ahhoz a v-erani szándékozók ezen- tett ingóságok ,az 1881. évi LX. t-c. 108.
gében, melynek tagjai kültelki kereskedők, nel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy .az értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbfogyasztói kizárólag munkások -és a szom- érintett ingóságok az 1881. évi LX. -L-e. 107. bet ígérőnek, szükség -esetén a be-csár-an alól
bat esti korai zárásban nagy veszedelmet és 108. §-ai -értelmében kész,pénzfizetés mel- is elfognak adatni.
látnak. Ez a mozgalom nem nagyobbszabásu lett, -a legtöbbet Ígérőnek, szükség es-etén
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat
és nem vezethet semmi eredményre, mivel a heesáron alul -is el fognak adatni.
mások is le- és felülf-oglaltatták ós azokra kiAmennyiben
az
elárverezendő
ingóságoboltzárás törvényes szabályozását -a főnökelégítési jogot -nyertek volna, ezen árverés az
testületek mindenik-e régen óhajtotta. Az O. kat mások is 1-e- és felülfoglaltatiták ós azok- 1881. ,év,i LX. t.-c. 120. §-a értelmében ezek
M. K. E. a Fővárosi Kereskedők Egyesülete, ra kielégítési jogot nyertek volna, ezen ár- javára is elrendeltetik.
értelmében
a Kereskedelmi Csarnok, a Magyar Keres- verés az 1881. évi LX. t.-c. 120.
Szeged, 1913. május 9.
kedők Egyesülete többé-kevésbé részt vettek ezek javára is elrendeltetik.
Kelt Szegeden, 1913. évi május hó 15.
a tervezet -előkészítésén s az általuk képviselt,
Sebesztha
kereskedő-érdekcsoport óhajának a leszűrő-'
Sebesztha, kir. bírósági végrehajtó
, ... ,, .
kir. bír. végrehajtó.

Árverési hirdetmény.

Árverési hirdetmény.
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SZEGEDI SPORT
Szerkesztőség
Kárász-utca
Telefon szám: 305.
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Megjelen minden vasárnap.

DŐIMUGYMOIIMG
SPORT

Szeged, 1913.

FUTBALL.

Kevés olyan egyesülete van az
országnak, amely annyi áldozatkész
agilitást, anyagi és erkölcsi eredményt
tudna felmutatni, mint a sportegyesületek. Csak a politikai pártokhoz
való tartozás tud annyi gyűlöletet
kifejleszteni, amennyi áldásnak, szeretetnek, individuális és társadalmi
megerősödésnek kútforrásai a sportegyesületek.

A mai mérkőzés.

Szegeden és a délvidéken a sport
legtöbb ágának komoly, céltudatos,
agilis és méltó eredményeket fölmutatni tudó egyesületei vannak.
Ezeknek az egyesületeknek munkássága egyre jobban hódítja meg a test
okos kultúrájának az egész társadalmat. Azt hisszük, elérkezett Szegeden is annak az ideje, amikor a
testedzés eseményeinek regisztrálása,
a mellette való agitáció számára elégtelennek bizonyul a napilapok szerény, bár tiszteletre méltó rovata.
Ennek a szükségletnek fölismerése
késztetett bennünket arra, hogy Szegedi Sport címen hetenkint kétszer:
vasárnap és hétfőn megjelenő lapot
indítsunk. Foglalkozni fogunk a sport
minden ágával, rovatot nyitunk a
futballnak, tennisznek, vívásnak evezésnek és atlétikának. Vasárnapi
számunkban teljes programot adunk,
hétfőn, a kora reggeli órákban közöljük a helyi és országos eredményeket. Nagy figyelemmel leszünk
az ifjúság testedzésére. A lapot újságírókból és sportférfiakból alakított
lelkes gárda készíti.
Hasábjainkon meg fog találni az
olvasó minden jelentősebb sporteseményt. E mellett természetesen nagy
figyelemmel leszünk arra, hogy minél
több katonát hódítsunk meg azok
táborából, kik régi generációk avult
és célszerűtlen szokásait fentartva, a
testedzésnek a nevelésben való szükségét és jelentőségét még mindég
nem ismerik el. Fáradhatatlanok leszünk az eseményekkel való agitálásban és nem megyünk el — anélkül, hogy észre ne vegyük — az
olyan jelenségek mellett sem, hogy
például milyen nagy jelentősége van
annak, hogy a futballozás izgalmas
érdekességeivel arra kényszeritik a
közönséget, hogy hetenként legalább
egyszer-kétszer 3 - 4 órát a szabad
levegőn töltsön.
Az újságírói munka mellett tehát
az agitáció lázas szavaival is kopogtatunk. Munkánk legszebb jutalma
lesz, ha meghallgattatunk.
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Megjelen minden vasárnap.

Ara 4 fillér.

Beköszöntő.

Járt utakra lépnénk, ha a sport
társadalmi, állami és gazdasági jelentőségének megrajzolásához fognánk.
Nem uj ideák mellett való zászlóbontás a célunk. Meg akarjuk nagyobbittani azt a terréniumot, amelyről fegyverünket: a tollat eddig is a
sport szolgálatába állítottuk.

LAPJA.

Kiadóhivatal
Kárász-utca
Telefon szám: 81.

A SzAK

bajnok —csapata.

A szegedi sportközönség kedvence
az a tizenegy ifjú atléta, akik anynyiszor diadalra vitték a vörös-fekete
szint. A SzAK futball-csapata teremtette meg az igazi és állandó
sportközönséget, évek óta állandóan
erős játékot produkáltak, elsősorban
ők fejlődtek, másodsorban az egyesület fejlesztése körül részük lett.
Illő tehát, hogy a két legerősebb
bajnoki mérkőzés előtt külön irjunk
a bajnokcsapatról. (Zárójelben csupán azt jegyezzük meg, hogy a bajnoki meccset a fenomenális center:
Blum, nem játszhat, mert az ősszel
részt vett az FTC bajnoki küzdelmében is, mint átigazolt játékos.)
Először is,a csapat lelkéről: Szűcsről irunk. Ő a kapitány és övé a
legnehezebb poszt, a centerhalfé. —

Különösen a centerezései veszedelmesek. Huff ágyuszerü lövéseiről
hírhedt, a tizenhatos vonal közül ha
labdát kap, biztos gól. Majkó a legagilisabb és a legszívósabb, aki föltétlenül összjátékra törekszik. Fürst
centert játszik (ha Blum is szerepel,
akkor bal összekötőt) és arról nevezetes, hogy ugy bal, mint jobb lábbal egyformán lő a kapura. Az egész
délvidéken a legjobb góllövő, kár,
hogy betegeskedése miatt nem játszhatta ki e szezonban teljes formáját.
íme, a SzAK derék tízenegyje.

A Bácska csapatáról. Kapu-

jában Milassin áll, a délvidék egyik
legjobb kapusa. Miatta maradt többnyire vesztes a SzAK csapata. Két
hátvédje Kocsmár és Sztipics. Általában őket tartják a délvidék legkiválóbb báckpárjának. Különösen
az előbbi van jó formában. A fedezetsor szintén kiváló. Radnics jobb
fedezet fejjátékával tűnik ki, Horváczky középfedezet, aki azelőtt a

SzAK UJSZEGEDI SPORTTELEPE.

SzAK—Bácska mérkőzése.
SzAK:

György
Rudolf
Hapa

Szalai
Huff

Szűcs
Fürst

Weisz
Gömöri
Majkó
Csizik

Bácska:
Jerasamovits Marcikics II. Budanovics Possert Copkó
Radnics
Horváczky
Sussu
Kocsmár
Sztipics
Milassin
Biró: Sugár István.
Bámulatos a népszerű Csősz agilitása. Mindenütt ott van, minden játékosra hat, dirigálja őket, hogy mindenki a leghelyesebben és leghasznosabbari játszón. Szűcs óriási erővel rendelkezik, ugy hogy áttörhetetlen és minden veszélyes akciót
szinte ő bénit meg. Két legközelebbi
társa Szalai és Gömöri, halfok.
Szalai a legfairebb játékos, gyönyörű
technikával dolgozik. Gömöri, más
néven a Jopi, mint centelhalf és beck
is elsőrangú, szükség esetén csatárt
is játszik. A legveszedelmesebb az
ellenfélre, pláne ha azok közt erőszakos játékosok akadnak. A közvetlen védelem Weisz, Rudolf és
György. Weisz ma fényes formában
van, Rudolf (a németi") Prágából
jött Szegedre, erős játékos, rendkívül agilis. György kapus fenomenális, egyklasszisu a legelső budapesti
kapusokkal. A csataisor Hapa, Huff
Fürst, Majkó, Csizik. Hapa szintén
a iegtalentumosabb, nagyszerűen fejlődik, ötletes játékos és gyors. Úgyszintén a másik szélső: Csizik is.

Szabadkai Sport E.-nek volt tagja,
igen agilis, a támadást előkészítő és
a védelmet is támogató kitűnő haif.
Sussu jobbfedezet elsőrendű technikája mellett igen gyors is. A csatársor legjobb embere Copkó balszélső.
Rendkívül gyors, minden védelemnek
réme. Marcikics II. jobbösszekötő
dribjijeirői hires, Budanovics center
pedig éles lövései miatt veszedelmes.
A jobbszélen és a balösszekötő helyén
Jerasamovits illetve Possert játszik.
Főereje a Bácskának csapata állandóságában rejlik. A fentemiitett játékosok évek óta alkotják azt a kiváló együttest, mely a mult évi bajnok és most bajnokaspiráns Bácskát
oly sok és szenzációs sikerhez juttatta.
A B á c s k a felajánlotta a SzAKnak, hogy II. csapatát a bajnoki előtt
a SzAK II. csapatával szembe állítja.
Sajnos a SzAK nem teljesítheti a
kérelmet, mert a pályajavitási munkálatok valószínűleg még a vasárnap délutáni órákat is igénybe
veszik.

9.
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Május 25.
A SzAK vezetősége

közli:

A vasárnapi bajnoki mérkőzést okvetetlenül megtartják, az időjárásra
való tekintet nélkül. Harminc munkás
napok óta dolgozik a pálya rendbehozásán, hogy a verseny lefolyását
biztositsa.
A b í r á k . A futball-mecsek vezető biráiról van szó. Nagyon sok
függ tőlük, ha akarják, egész más
eredményt csinálnak, mint gondolni
lehet. Csak emlékezzünk Farkas István bíráskodására, aki a múltévben
vezette a SzAK—SzTK bajnoki találkozását. A közönség kicsi hiján meg
nem verte a SzAK ellen bíráskodó
Farkast.
Szerencsére már vannak rendkívül
jónevü birák, akik megbízhatóak és
mindig korrektek. A legnevezetesebbek Herzog Ede és Sugár István,
akik harmadfokú szövetségi birák,
tehát nemzetközi versenyeket is vezethetnek.
Sugár István most vasárnap Szegedre jön és ő vezeti a SzAK—Bácska
bajnokiját. Már az ő szereplése is
garantálja, hogy olyan fair és élvezetes játék lesz, ami ritkaság. Különösen azért örülnek Sugár bíráskodásának, mert a Bácska csapata hires arról, hogy testi erejét is beleveti
a küzdelembe és a gyöngébb fizikumu játékosokat megfélemlíti, különösen ha utóbbiak akarnak győzni.
Olyan biró mellett azonban, mint
amilyen Sugár, semmi erőszakosság
nem fordulhat elő.

Bécsi csapat ajánlkozása a

S z A K - h o z . A Simeringer Sport
Klub úgy látszik jól érezte magát
Szegeden, mert példáján okulva egy
másik bécsi egyesület a „Cechie"
tett ajánlatot a SzAK-nak egy Szegeden tartandó barátságos mérkőzésre. A SzAK még nem foglalkozott
a bécsiek kérelmével, azonban valószínű, hogy nem fogja azt honorálhatni, miután szabadnapjai le vannak
foglalva.

SzTK Szabadkán. Vasárnap a

SzTK Szabadkára megy, hogy a
Szabadkai Sport Egylettel bajnoki
mérkőzést lejátsza. A SzTK kénytelen lesz tartalékokkal szerepelni Berke
és Breinovics helyén, miáltal növekedett a SzSE győzelmi esélye. —
Mindkét csapat teljes energiával megy
a küzdelembe, mert a bajnokság
harmadik helyéről lesz szó. Ezt a
mérkőzést is fővárosi biró vezeti.

Az

elmaradt

csütörtöki

m e c c s . Fájdalmasan vették tudomásul a SzAK-ért rajongók, hogy
nem lesz játék. Mi sem bizonyítja
jobban a futball népszerűségét, mint
az, hogy százan és százan mentek
át a csatakos ujszegedi pályára, dacára annak, hogy már a hídnál tudta
mindenki a mérkőzés elmaradását.
Talán legjobban fájt azonban az eset
egy közismert úriembernek, aki állandóan tartózkodik egy felsőmagyarországi városban, akitől családja szerdán este a következő táviratot kapta :
„Éjjeli vonattal érkezem meccsre."

SZEGEDI
A SzAK-ból. A Szegedi Atlétikai
Klub futball szakosztálya kedden
tartott ülésében elhatározta, hogy két
kiváló játékosának, kik vasárnap játszanak századszor klubjuk színeiben,
az egyesület aranyérmét adományozza.
Gömöri József, a népszerű Jopi az
egyik ünnepelt, ki méltán rászolgált
arra, hogy a SzAK vezetősége kitüntesse. Önfeláldozó, lelkes játékos,
rajongója a piros fekete színeknek.
Ha csapata kikap, nagyon el van
keseredve, viszont győzelem esetén
legjobban tud lelkesedni. A másik
érmet Szolcsányi István kapja régi,
lelkes játékosa a SzAK-nak, sajnos,
az utóbbi időben betegsége gátolta,
hogy teljes tudását csapatában érvényesítse. A mérkőzés előtt a SzAK
elnöke bástyái Holtzer Tivadar fogja
az érmeket átnyújtani. — Csizik a
SzAK kiváló balszélsője nagyon el
volt keseredve csütörtökön, hogy az
SzTK mérkőzés elmarad, fájdalmát a
következőkép adta elő a főtitkárának:
„Egy éve készülök erre a mérkőzésre,
még mindig nem tudom elfelejteni a
őszi vereséget. Tegnap este már
nyolc órakor ágyban voltam és egész
éjjel nem tudtam aludni az izgatottságtól és most még egy hétig várni
kell arra a nagy napra." A főtitkár
kérdésére, hogy hát milyen eredményt álmodott meg, kipirultán
mondta: 4 : 0 a javunkra, más nem
is lehet."

EVEZÉS.
A Tiszai Regatta Szövetség

k ö z g g ü l é s e . Csütörtökön tartotta
a Tiszai Regatta Szövetség, Fábry
Sándor elnöklete alatt, közgyűlését
Aradon. Szegedről mind a három
evezős egyesület képviselve volt. A
Tisza-Szegedi Evezős Egyesület Jámbori Lajos művezetőt, Popper Ferenc
pénztárost, Lugossy Döme dr. közgyűlési kiküldöttet, a Szegedi Evezős
Klub Meák Gyula alelnököt és Temesváry Géza dr. közgyűlési kiküldöttet/a Szegedi Csónakázó Egyesület Csenki Sándor, Ádámfy János és
Sirsich György dr. közgyűlési kiküldötteket küldötte el a közgyűlésre,
amelyen részt vettek még az aradi,
szolnoki, temesvári és váczi evezős
egyesületek képviselői is. Elhatározták, hogy az idén a Szövetség nem
rendez evezős versenyt. Bejelentette
az elnök, hogy Csonka. Ferenc alelnök lemondott állásáról, nem vették tudomásul. Gerle Imre dr. lemondott a titkárságáról és az elnök többszöri felszólítására sem volt hajlandó
azt megtartani. Fábry elnök javasolta
erre, hogy titkárnak ne szegedit válaszszanak. Ezt az üzenetet küldje a
Szövetség abba a városba, ahol a
sport gyönyörűen fejlődik, de az
evezős egyesületek állandóan veszekszenek egymással. Lugossy Döme dr.
Jámbori Lajost ajánlotta titkárnak, de
a közgyűlés Soos Lajost, az aradi
Maros Evezős Egyesület tagját választotta meg. 1914 februárban Szolnokon lesz. a Szövetség közgyűlése,
általános tisztújítással.

29-én rendezik a folyam-regattát,
mely a nagy távolságra való evezés
miatt érdekli különösen a sportköröket. Budapesten, julius 6-án
lesz a nemzetközi távevezős verseny,
melynek 4000 méteres nyolcevezős
versenye izgatja főleg a regattistákat,
mert a Pannónia idei esetleges
negyedik győzelmével a József főherceg dijának végleges tulajdonába
jut.

Az Aradi H a j ó s Eggesület

S z e g e d e n . Az Aradi Hajós Egyesület néhány tagja rándult le Szegedre
pünkösd vasárnapján. A kettős párevezőst kormányosával a Tisza Evezős Egyesület látta vendégül.

ATLÉTIKA.
A Szegedi Tornaeggesüle!
női és férfi bajnokcsapata junius 1-én
Vásárhelyre megy át, hogy kitűnő
művezetője Banga Samu által rendezendő dísztornán részt vegyen. Az
ünnep iránt igen nagy az érdeklődés
különösen a nők körében. Ugyanis
a szegedi hölgytornászok hire már
a város falain is túlszárnyalt és ismerik őke.t a szomszédos városokban
is. Viszont a férfiakról az egész ország tudja, hogy milyen kitűnő erői
a magyar sport társadalomnak. A két
csapat ugyanazt a programot mutatja be Vásárhelyen, amit az egyesület szegedi dísztornáján.
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IFJÚSÁG.
Játszótereket a diákoknak.

1913. május 25.

SPORT
mai generáció, mint az ö idejében
volt. Tulajdonképen nem ezen kellene
keseregni, hanem azon, hogy a gyerekeknek csak az aszfaltozott és más
célt szolgáló tereken játszhatnak.
Mikor lesz egyszer már játékterük ?
Mikor mondhatják ők is, hogy vonuljunk be hajlékunkba és hódoljunk
testtel-lélekkel a sportnagy istenének?
A tanács emberei is érdeklődnek
már a sport események iránt. Szóval
a ma sportszellemének szele őket is
megérintette. Nem lehetnek tehát teljesen érzéketlenek az iránt se, hogy
a fiatalságnak az uralkodó szellem
ápolása végett mire van szüksége.
Bizonyára ők is gondolnak arra,
amire mi mindannyian, hogy a város
minden részében minél több játékteret kell teremteni. De ha gondolnak
arra, miért nem tapasztaljuk azt, hogy
valóban cselekszenek is valamit.
Minden halasztás bűn, mert nem engedik a fiatalságot tiszta levegőhöz
jutni. Vagy talán nincs megfelelő
hely? Ha nincs, teremteni kell. Legalább a nyugati államokban igy gondolkoznak. Ott a katonaságnál is
fontosabb a gyerekek testi nevelése.
Dánia fővárosában, Koppenhágában
láttam azt a csodát, mely nálunk
sosem történhetne meg. Amint végigutaztam a várost, egyszerre meglepődve veszem észre, hogy a gyönyörű paloták közé ékelve micsoda
hatalmas téren futballoznak a gyerekek ötven, vagy az ég tudja hány
kapura. A so'ffőr magyarázgatta aztán,
hogy itt nem régen még a katonaság
gyakorlatozott, de el kellett venni tőlük
a helyet, mert kellett a gyerekeknek
és azok nem küldhetők ki a városból — játszani.
A szegedi fiatalság valószínűleg
szivesen kimenne a város szélére is
játszani, csak tudná, hogy hova.
Idősebb Herczeg István.

lákat is megfogta és a szegedi intézetek ifjú sportmanjei előszeretettel
kultiválják a futballt. Fokozta az
egészséges versenyt, hogy körmérkőzéseket rendeztek, hasonlatosan a
felnőtt csapatokéhoz, vájjon ki lesz
az ifjúsági bajnokcsapat?
A mult vasárnap bonyolították le
az ifjúsági bajnoki döntő mérkőzé: L
A Felsőkereskedelmi és a Városi
Főgimnázium-csapat került egymással
szembe. Gyönyörű játékot produkáltak. Egyik-másik fiu ugy játszott,
hogy felnőtt csapatoknak is díszére
válna és erőssége volna az ilyen
játékos. Az első félidőben a Városi
Főgimnázium volt fölényben és
2 : l-re vezetett. Hanem a második
félidőben a Felsőkereskedelmi lelkes
munkába fog, ugy hogy 5 : 2 arányben legyőzte a Városi Főgimnázium
csapatát.
Érdekes egy ilyen ifjúsági meccset
végig nézni. Az iskolai növendékek
százával csoportosulnak a pályán és
olyan zajt csapnak, mintha az indiánok indulnának harczra. Micsoda
biztatás, hogy dirigálnak, hogy örülnek vagy busulnak egy-egy gólnak!
Már ez az öröm is sokat ér . . .
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TENNISZ.
T e n n i s z v e r s e n g . Szegeden tudvalevően négy tenniszpálya van. Három Újszegeden, egy az utászlaktanya udvarán. Egyik se formális
egyesülés, ennek ellenére a pályák
megnevezett vezetői között tárgyalások indultak meg, hogy juniusban
tenniszversenyt rendezzenek Szegeden. Az érdekes sporteseményről
most Pick Jenő és Rieger Károly
tárgyalnak.

országi egyesületek a következő
versenyeken vesznek részt: Budapesten junius 7-én és 8-án rendezendő XXL nemzetközi nagy amateur
evezős versenyen; Wienben junius
14-én és 15-én lesznek a versenyek,
melyeken remélhetőleg ismét a magyar szinek fognak győzni. Esztergomban junius 22-én lesz az országos ainateur verseny, melyre különösen a vidéki egyletek csapatai
készülnek lázasan. Wienben junius

v í v á s .
A szegedi ifjúsági csapatok.
A csütörtöki SzAK—SzTK bajnoki
meccs az idő mostohasága folytán Ez a sportszezon egy jelentős újíArmentano Selmeczbángán.
elmaradt, pedig hányan várták só- tást hozott nemcsak az ország, de a Armentano Ede, a Szegedi Vívóvárogva, különösen azok, akik nem szegedi sport szempontjából is. Tud- egyesület vívómestere Selmeczbányán
tudnak egy ünnep-, vagy vasárnapot valevőleg a kultuszminiszter rendele- tartózkodik, ahol az ottani akadémia
anélkül átélni, hogy meccset ne tet hozott, amely szerint ifjúsági csa- növendékei számára hat hetes vívópatokat kell az iskoláknak toboroz- kurzust tart. Armentano junius 15—
nézzenek.
niok
és a diákok nem vehetnek részt 20-án jön haza.
Sokan tértek vissza Újszegedről
csalódottan, vagy át se mentek, mert a felnőttek sportjában.
A v i v ó e g g e s ü l e t . A vivóegyeÍgy történt, Szegeden is végrehaj- sületet, egyrészt Armentano távolléte,
a hídfőnél az ismerősök villámgyorsan
terjesztették a hirt. Akadtak aztán tották a rendeletet. S akik a SzAK- másrészt a meleg miatt most nem
olyanok, akiket érdekelt a jövő baj- pálya rendes látogatói, azok meg- látogatják. Őszre a Korona-utca I.
nokainak labdarúgása a Rudolf-téren. lepetéssel látták, hogy uj csapatok szám alatt levő helyiséget kétszereItt ugyanis az esőnek semmi nyoma — szegediek — mérkőznek és ki- sére megnagyobbítják. A vidéki csasem volt. Az aszfalt minden időben vétel nélkül nivós játékot adnak.
patbajnokságért való versenyt, amelyalkalmas hely a gyerekeknek játA Felsőkereskedelmi, az Állami és nek májusban kellett volna meglenni,
szásra. A nézők egész sűrű sorfalat Városi főgimnázium és az Ipariskola szeptemberre halasztották. A Szegedi
alkottak a hídfeljáró két oldalán, a csapata érdemel emlitést. Ezek az Vivóegyesület különben sem nevezett
gyerekek pedig — százan, vagy még intézetek igazán a helyes sport szel- volna. Legfőbb erősségei ugyanis
többen — futballoztak lenn a téren. lemében vezetik a diákokat, ami nem tartózkodnak Szegeden. Urbanek
Rendes mérkőzést tartottak. Kapu is elsősorban az igazgatóknak és a István főhadnagyot például Versecre
volt egy-egy rakás ruhából. A biró tornatanároknak érdeme. Annyi hoz- helyezték, Fischer Marcel Eszéken
krajcáros fütyülővel futkosott ide-oda. záértéssel vezetik be az ifjakat a he- tüzérönkéntes.
Figyelem őket, hogy ugyan mit is lyes sportágakba, hogy kiváló atléta- 1 B B 8 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B Ü
tudnak ezek a csöpp emberek. Bizony növendékeket nevelnek. A sport minnem keveset. Némelyik olyan sikerült den ágára figyelemmel vannak, terexfordrugást produkált, hogy Blum mészetesen ők se szabadulhatnak az
is megirigyelhetné. S ami fő, igazi európai sportszenvedélytől, a futball- SZEGED, S z é c h e n y i - t é r 2.
angol szellemben folyt a meccs. A tól. Mert a labdarúgás szinte minden Főpostával szemben. — Telefon 1018.
szabályok betartásában is csak akkor sportágat háttérbe szőrit és megKötött és szövöttáru
esett hiba, ha idegen vegyült közéjük, győződhettek, hogy a sajtó és a kö: különlegességek. :
például ha egy pirossapkás hordár zönség szinte kizárólag a labdarúgás
baktatott át köztük a komáival, vagy felé fordul általános szimpátiával és
a biciklisták kellemetlenkedtek őrült anyagi pártolással. Ez a láz az iskonyargalásukkal. Amikor beteltem a
játék szemlélésével, eszembe jutott
diákkorom. Nem volt akkor futball,
csak métázás, dólézás, duplekszezés
valamint számtalan Sport-egyesületnél ha.-znált és legjobbnak
és — elég sűrűn — titokban való
bizonyult „ S c r u m " labdák, valamint az összes futballkorhelykedés. Most mindenfelé úgykellékek,
futball-cipők, térd- és bokavédők, úgyszintén
szólván csak egy járja : a futballozás.
Ugyan ki az, aki emiatt kesereg. A TENNÍS RAKETTEK ÍkC%Mtö^ortcikkek ragy vá,asf:
szülő. Sokkal több cipő és ruha keli
a gyerekének, mint annak idején neki. GÁLTESTVÉREK UTÓDAINÁL Szeged, Klauzál-tér.
De elfelejti, hogy egészségesebb is a
Vidéki m e g r e n d e l é s e k a l e g p o n t o s a b b a n e s z k ö z ö l t e t n e k .

Felelős szerkesztő : Pásztor József.

Sporttudósitó : Bárdos Ödön.

Evezős v e r s e n g e k . A magyar-

LUSZTIG IMRE
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Nyom. a kiadótulajdonos : Várnay L. könyvnyomdájában, Szeged-

1913. május 101.
Városi

DÉLMAGYARORSZÁGITE

% ,

szinház

Folyószám 321.
Szeged, 1913. május 25-én
DÉLUTÁN:

LIMONÁDÉ-EZREDES.
Operett 3 felvonásban. Egy német vigjátékból. Irfa:
Harsányi Zsolt. Zenéjét [szerzette: Vincze Zsigmond.
•••••••••••••••••••••••..••••••••••••••••m.HMgan
ESTE:
Nagy Aranka, Tho.ma Zsiga é s Ladiszlay József
bucsúelőadásául.

BŰVÖS VADÁSZ
SZEMÉLYEK:
Regényes opera 4 felvonásban. Irta Kind Frigyes. Zenéjét szerzette: Waber K. Mária.
Ottokár uralkodó herceg
Virágháfy Lajos 3 g
Kunó, fővadászmester
Agata, leánya
Anna, barátnéja
Max, hercegi vadász
Kilián, parasztlegény

Erdélyi Sándor
Nagy Aranka
Déry Rózsi
Thorma Zsiga
Oláh Gyula

GyártjaM E FtCZG GfaGjEIG

13190-1913. adh. sz.

c s á a z é e k i r udvari s z á l l l t ő t i u d a

Ujabb felhívás
az adózó közönséghez.
ismételve felhivatnak mindazok, kik a IV. o. kereseti adóra vonatkozó vallomásukat a már közzétett
határidőben be nem adták, hogy ezt a valomásukaf

8 nap alatt
annyival is inkább adják be, mivel ellenkező esetben
adójuk a törvényben meghatározott súlyos következmények terhe alatt — hivatalból — fog megállapittatni.
Kelt Szegeden, 1913. május 24.

Városi adóhivatal.

13189-1913. adh. sz.

Ujabb felhívás
Fraicia szabása fazőt
női i i f i t t l l S i W g c s s f g e k
legnagyobb választékban

PoBSák T e s t v é r e k n é l ,
Csekonics-utca
Széchenyi-tér.
Telefonszám 855,Telefonszám 854.
Szentes, Kossuth-utca.

az adózó közönséghez.
Ismételve felhivatnak mindazok, kik a III. o. kereseti ndóra vonatkozó vallomásukat a már közzétett
határidőben be nem adták, hogy ezt a vallomásukat

8 nap alatt
annyival is inkább adják be, mivel ellenkező esetben
adójuk a törvényben meghatározott súlyos következmények terhe alatt — hivatalból — fog megállapittatni.
Kelt Szegeden, 1913. május 24.

Városi adóhivatal.

Városi jégeladás.
A köz vágóhídi 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 köteles 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.
Városi Tanács.

Szab.

G P a e p e I

cséplőgép

LENIEZTÖfSEiC-ROSTjt
Egyedül gyártja a feltaláló:

GRAEPEL HUGÓ

betéti társaság,
BUDAPEST, V., Váci-ut 4 0 - 4 6 . sz.
Árjegyzék és minta kívánatra ingyen és
bérmentve.

Dél magyarországi fióktelep,

Csizfürdö.

A kontinens legerősebb JODBRÓMOS forrása, nagy RADIOACTIVITÁSSAL.Meglepő gyógyeredmények mindazon bajoknál,
ahol a jód és bróm mint specifikus gyógyszer jő alkalmazásban.

S z e g e d , K e i e m e n - u . 11. T e l e f o n 833.

MEQH£DIT?TrllK
AV1LÁG2T!

Fürdő megnyitás
1 május hó i-én. i
Meleg jódos fürdők, hidegvizkurák,
hydropathiai berendezések, izzasztó,
soványító, hizlaló kúrák, szénsavas
fürdők. MODERN ÚJÍTÁSOK.
Kényelmes olcsó lakások, szanatórium, szórakozások. Államhivatalnokok, katonatisztek, az elő-és
utóidényben 50 % engedmény.
Máv. külön betegpénztár, a kerületi betegsegélyző-pénztárak szanatóriuma. Posta, távírda, telefon,
vasútállomás helyben. Hivatalos
::
fürdőorvosok
::

úr. Kallós Jenő, dr. Pazar László.

a háznál történő ivókurához
rendelhető a forrásnál cs
É d e s k u t y L. főlerakatában
Budapest. — Kapható minden gyógytárban és ásványvizkereskedésben.

Sokszorosítások,

másolások,

irógépjavitások.

Amerikai kellékraktár. Állandó gépiró tanfolyam.

*
* Hirdetéseket felvesz a

kiadóhivatal Kárász-utca 9-

102.

PÉLMAGYARORSZÁG

APRÓHIRDETÉSEK.

l-^y--.'

C s i p k

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

*8 szövetfüggönyök kü!öjpös gonddal vegyileg tisztíttatnak olcsó árak mellett és rövid idö alafi

őíloskomts cipőárúi

LUCZA J Ó Z S E F
jctlmsfestö és vegytisztitónál

Kárász-utca 14.

Laudon-utca 9., Valériatér sarok.
Telefon 994.
jGizella-tér 3. sz., Baloghpalota.
Telefon 1055
Fióküzlet: ZENTA, Főtér,
Zenta és Vidéke Takarék
' iban. HOI1MEZÓVÁ.Y, Szecedi-u. &

Legjobb hajfestö a z
országosai elismert Leinzinger-féle Ara 2 korona,
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeg-.d.
Széchenyi-tér
502

1913. m á j u s 23.

Szeged \

n

Telefon

10-59.

Nem állítólagos amerikai, sem Bécsi, hanem &8ST hazai elsőrendű m
amerikai
és francia forma, férfi-, uri- és gyermekcipők legszebb és legjobb kivitelben. Szabott
egységes 10—13—17—22
korona árban.
567

13191—1913. adh. sz.

N

Ujabb felhívás
az adózó közönséghez.
Ismételve felhivatnak mindazok, kik a tőkekamat
adóra vonatkozó vallomásukat a már közzétett határidőben be nem adták, hogy ezt a valomásukat
8 nap

alatt

annyival is inkább adják be, mivel ellenkező esetben
adójuk a törvényben meghatározott súlyos következmények terhe alatt — hivatalból — fog inegállapittatni.
Kelt Szegeden, 1913. május 24.

Városi adóhivatal.

A

Y

Ha Forhinn&l permetez

O

N

A

BUDAPEST, V. KER. ALKOTMÁNY-UTCA 4. SZÁM.
Telefon 63—28. szám. Utcaseprögépek. Locsolókocsik. A s z f a l t m o s ó g é p e k ,
Aszfaíimosógummilapok. Hóekék. Szeméttargoncák,
162
Szemétgyüjtőszekrények. Hulladékkocsik é s szemeteskocsik. Úthengerek. Pöcegödörtisztitók. Szivattyúk. Kátrányozógépek. Kátránymelegitő üstök,
Á l l a n d ó mintakiállitás. • • •
L e g m o d e r n e b b kivitelben.
• • •

m
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A „Bűvös vadász" hangjegyfüzetei
kapható VÁRNAY L. könyvkereskedésében

kevesebb
a munka.
-szor *
kevesebb.
amunkaberi

a sokszorta megjavított bordói keverék és szám-l
(alan köszönő- és elismerő-levél tanúsága szerint]
mindenütt a legnagyobb megelégedéssel használják. A j

FORHIN
Gyümölcskertészek

•nak nincs üledéke, vízbe dobva azonnal" oldódik ésj
biztosan pusztítja a perenoszporát;
egy "kész anyag, főalkatrésze rézgálic, tapadóképessége
oiy nagy, hogy bármely harmatnál permetezhet vele;
használata óriási mnnka- és pénzmegtakarítást jelent,
mert az anyag teljesen kész!
használjanak saját érdekükben
Callfornlal lét, a gyümölcsrovarok elleni védekezésre rovarenyvet minden kártékony rovar lekötésére, revarfopó övet az összes
kártékony rovarok elfogásán, Laurlnát a rovarok ellen nyári védekezésre. Lauril
KarbólIneamet a rovarok elleni téli védekezésre. Lauril oltsviaszt az oltványok
nemesítésére, lohneumlnt a zsenge virágok permetezésére, Niootln Quassiaklvonatot
faiskolák permetezésére, Topomort mezei egerek pusztítására. Pampilt rovarok és
darazsak elfogására. Tessék mindezen cikkekről kimerítő leírást és használati
utasítást kérni, melyet Inqyen és bérmentve küld az összes érdeklődőknek a

F f i R E-I I M
r u n n i l i

R

-SZOT

és

romi

S

köztisztasági gépek és eszközök gyára

Kevesebb
ageeá,
különös figyelmébe 1

B

•zölőpermetezési
anyagraktár
B U D A P E S T , VI., Vács-ut 9 3 v . ,
valamint képviselője:

HOFFMANN JÁNOS SZEGED.

LUCZA JÓZSEF

vegytisztitó, kelmefestő é s ágytolltisztitó ipartelepe,
S Z E G E D , Laudon-utca 9. Telefon 994.
Fióküzlet: G i z e l l a - t é r 3 . Telefon 1055. — ZENTA, F ő t é r .
Fióküzlet: HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, S z e g e d i - u . 8 . szám.
A mai kor igényeinek megm
felelően van berendezve a modern technika gépeivel. Az általam készített m. kir. szabadalmazott tisztószereimmel felülmúlhatatlanul vegyileg tiszm
titok: uri-, női- és gyermekrus
í
hákat, bútorszövetet, függönyöket
stb.
Különlegesség
structollak minta utáni festése,
vegyileg tisztítása és göndöritése. Minta után festek selymet, csipkét, szövetet. K e r e s k e d ő k n e k és n ő i - s z a l o n o k n a k árengedmény. Bőrkabátok sötét
színekre tartósan és felelősséggel festetnek. Gyászesetben szövet
és selyem ruhák, valamint férfi-öltönyök soronkivül, egészben
festetnek feketére. Jó munkámért elismerő levelek az ország
minden részéből.
A nagyérdemű közönség szíves pártfogását kérve vagyok
tisztelettel LUCZA J Ó Z S E F .

Redőnyös a lapos íróasztalok

9)11*31111

tökéletesebb

Országszerte d í j m e n t e s bemutatás.

Iratszekrények. Kártyanyilvántartás.
jt Teljes intézeti berendezések. «*»

PÉnz,honyv MQkmínyszekrinyek

Hirsch és Tdrsn, Budapest

Elsőrendű minőség.

.*.

Szolid Arak.

V., A l k o t m á n y - u t o a

Vidéki kerületi képviselők

19.

sz.

kerestetnek.

Károlyi Mihály gróf tulajdona, Hevesmegyében, vasíimsós fürdőkkel és hidegvizgyógyintézettel égvényes kénes savanyuviz, természetes arzén és vastartalmú vizek. Kiváló jó hatása ideg-, vér-, gyomor- és méhbajoknál, gyengeségnél ismeretes. Tiszta, enyhe hegyi levegő, sport, kirándulások. Modern
kényelemmel berendezett szállodákban 173 szoba áll a vendégek befogadására.
Kitűnő élelmezés mérsékelt árak mellett. A főévad junius hó 21-től augusztus
hó 31-ig tart.

Fürdőkabinok

és

folyosók

gőzfűtéssel

vannak

ellátva.

Az

É v a d m á j u s 15-tőS s z e p t e m b e r v é g é i g .

egész fürdőtelep és a lakások villanyvilágítással vannak ellátva.
Kényelmes automobil-közlekedés.
Prospektussal é s bárminemű felvilágosítással készségesen szolgál a
FÜRDŐIGAZGATÓSÁG.
Az elő- és utóévadban
a
lakások
50%-kal
olcsóbbak
az
állandó vendégeknek,
1

• e — —
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NYOMATOTT VÁRNAY L. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN SZEGEDEN, KÁRÁSZ-UTCA 9.

