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biztosítani tudja az ország nyugalmát és

ges ellenzék sincsen, a megállapodás tehát

megteremti a kompromisszumos békét az

minden irányban nehéz lesz. De ha az át-

ellenzékkel.

meneti kormány létrejön, azonnal megkezszerint a Lukács-kor-

di a tárgyalásokat a politikai pártokkal,

mány lemondását a király azonnal elfo-

azzal a céllal, hogy őszre rendezett "viszo-

Egy dolog egészen bizonyos: irány-

gadja és legfeljebb arról lehet szó, hogy

riyokat teremtsen.

adó bécsi helyeken és elsősorban az ud-

addig, mig az utód kérdését el nem dön-

varnál a kiengesztelés, a kibékülés politi-

tik, megbízza Lukácsot az ügyek intézé-

aligha fog érdemleges

káját várják.

sével. A király ezután átmeneti

kormányt

legfeljebb apró javaslatokat tárgyal le. Az

chiának békére van szüksége és Bécsből

fog kinevezni, melynek határozott föladata

átmeneti k o r m á n y ímegkezdi a tárgyalá-

csak azt a politikát fogják támogatni, a

lesz, hogy kompromisszumot hozzon létre

sokat, a király Ischlbe megy és — ugy ter-

mely biztosítja ezt a békét.

és biztosítsa

vezik — ősszel megalakul a végleges kor-

Értesülésünk

vall — a király elfogadja a lemondását.

Az országnak és a monar-

parlamenti

viszo-

nyokat.

Mikor Khuen és Lukács garantálták
a királynak, hogy megteremtik a kormánytámogató 67-es munkapártot,

a normális

mostani kormányból alakul

munkát

mány.

Az átmeneti kormány valószínűleg a

megmond-

Nyáron a magyar képviselőház már

és

elnökéül

honvédelmi

végezni,

i

Egy újságíró a képviselőház mai ülése után azzal a kérdéssel fordult
László miniszterelnökhöz,

Lukács

valójában mi-

ták azt is, hogy agitáció céljára az or-

leginkább Hazai Samu báró

szágban gyűjtés indult és hogy az kedvező

minisztert emlegetik. Hazainak sok barát-

vel okolja meg lemondását? Lukács a kö-

kilátásokkal biztat. A király helyeselte az

ja van Bécsben és Budapesten is, decem-

vetkezőkép válaszolt:

uj vállalkozást és kitartott mellette maga-

berben is szó volt már az ő miniszterel-

— Lemondásom közvetlen oka nem

sabb szempontokból sokáig. Mikor azon-

nökségéről, de azért kinevezése még ko-

a birói ítéletben rejlik. Egy birói Ítéletnek,

ban látták udvari körökben, hogy Lukács

rántsem bizonyos és lehetséges, hogy

a

amely politikai kérdést tárgyal, magában

nem tud kivezető utat találni a Désy-af-

mostani kormánytól távolabb álló politikus

nem lehet hatása tégy kormány politikai

férből, föloldották Zichy János grófot a hi-

kap megbízást.

állására. Én lemondok

vatali titoktartás alól. A munkapárt továb-

Nem valószínű, hogy hamarosan vég-

bi támogatására föltétlenül számithat, ha

leges állapotok legyenek, mert hisz egysé-

Navarrai Margit.
Irta: Krúdy Gyula.
Eszkamilló keresztülszökött egv régi bazár-udvaron, ahol valamikor ázsiai kereskedők árulták szőnyegeiket s még most is nárdus- és ambra-illat volt a levegőben s az ablakokon siirü rács volt — g y o r s a n egy hegynek kanyarodó, szűk utcácskába fordult, a
hol egykor zsidók, később szajhák laktak és
donna Izaura ezzel 'nyomot veszített. Eszkarnilló egyelőre megmenekült a biztos haláltól. Izaura kis mantililja alatt ártatlan maradt
a kis toledói tőr, amely reggel azzal a szándékkal foglalta el helyét, hogy Eszkamilló
vérében megfürdik a különböző hűtlenségekért.
Később Eszkamilló visszalopózott a bazárhoz s messziről követte a siró, búsongó
magatartással lépegető donna Izaurát. S akkor lélekzett 'föl nyugodtan a hiitelen férfiú,
amidőn Izaura végre a régi házhoz ért s a
nélkül tért otthonára, hogy bármely szembejövő férfi 'karjába vetette völna magát, mint
ezt gyakran igérte, midőn Eszkamilló elszökdösött tőle.
Szent Sebestyén tornyában delet harangoztak. Fülöp király galambjai és vércséi
leszállottak az ereszekről és tanyákról, hogv
déli étkezésüket e nagy király hagyományálról elfogyasszák. Eszkamilló is éhséget érzett selyem mellénye alatt (a drága donna
Izaura reggel óta üldözte veszedelmes szándékával Madrid utcáin), tétovázva álilongott
egy ifedett hid bejárata előtt és éhsége ellen

;

fölmondják

a

azért, mert

idegeim

szolgálatot.

azzal védekezett, hogy a jövő-menő nők ke- is a nő'k eleinte sikoltoztak, később nevetve
resztnevét próbálta eltalálni. Halkan, suttog- érdeklődtek, mig Navarrai Margit harsány,
va, áhítatosan mondott ki női neveket s igen parancsoló hangon lekiáltott az ablakból:
boldog volt, ha egyik-másik szenyóra egy
r— Eltakarodjatok innen, hencegő takpillantással méltányolta buzgóságát.
nyosok. Már nem szeretem a párolgó emA szenyórák azonban mind átalmentek a bervért látni az utca kövezetén.
fedett hidon, amelynek kapujában egy feketeEszkamilló tiz év óta imádta (a négy
szakállas szent őrködött. Madridban ebédel- női között a navarrait s útját most ismét
tek, Eszkamilló néhány erőteljes 'káromko- hozzá [rányitotta, mint annyi másszor, midást mondott el a folyó felett, mintha gyako- dőn St. Hermendad vagy Ámor akadályqkat
rolná magát egy megvivandó párviadal előtt gördített élete nyugodt folyása elé.
s gyors léptekkel visszatért a hegynek kaA királynő már tiz év óta csupán a panyarodó utcácskában, hol hajdanában a zsi- rancsnokolásnak élt, szerelmi büvitalt többé
dók dugdosták el kincseiket a pókhálós, rej- nem főzött és a kártyavetőktől is csupán hatett pincékbe, manapság pedig az aranyból lálának napját óhajtotta megtudni, nem pecsupán anna'k füstje maradott meg a nők pa- dig kedvesének gondolatát, ö parancsolt a
pucsainak sarkán.
hegynek kanyargó régi utcácskában az arany
Eszkamillónak négy kedvese volt állan- sarkú táncosnőknek, a buján éneklő andadóan — törvényes feleségét is beleszámítván lúziai lányoknak és fátyolu'kat libegtető mór
— s köztük Navarrai Margit mindig díszes nőknek. Éppen ebédet főzött és a bográcsot
és ünnepélyes helyet foglalt el! Navarrai csaknem Eszkamilló fejéhez vágta.
Margit udvarhölgyei igen nevezetes és tekin— Te gazember, — mondta — még a
télyes rangot foglaltak el abban a város- szemem elé mersz kerülni?
részben, ahol öreg vak zenészek és fiatal ciEszkamilló ijedtében elfelejtett káromgányok vonják a szerenádot az éj beálltával, kodni, amely dolog mindig imponált a navállalkozó lovagok járnak az ablakok alatt, varrai nőnek.
vagy eltévedt vidéki nemesek, akik a posta— Mi bajod? Megbolondultál? — kérkocsival jöttek Szevillából és kalandot keres- dezte gyönge hangon, (hisz odalenn az utcán
ve, a kanyargós, régi utcácskába vetődtek, tán donna Izaura tőre várja!)
mielőtt himzett erszényüket keblükbe rejtet— Meggyilkollak, — felelt Margit. —
ték volna. A navarrai nő hölgyei hordták a Nem tehetek mást veled. Szégyent hoztál a
legjobb cipőt, a legjobb ruhát s mindennap jó fejemre. Három napja sírok miattad. Megszagú fürdőiben hempergették meg gömbö- tudtam, hogy a csuif Imolát, akinek olyan
lyű tagjaikat. A hold átpislantott a hegyes haja van, mint a póknak a szőre s akit három
háztetők felett és gyakran csillantak meg a év előtt a félelmetes rendőrség fogházában
kardok és kések a mély utcácskában, midőn én láttam el étellel s itallal és ruhanemű"*!.

DÉLMAGYARORSZÁO

Csöndes tüntetés
Budapest utcáin.
— A szociálisták főlvonulása. —
(Saját tudósítónktól.) A munikások ma
ismét ki vonultak az utcára, hogy a tömeghatással tüntessenek a kormány ellen. A munkások részéröl.a mai tüntetés egyszersmind
jubileum is akart lenni, mert ma van egy
éve annak, hogy az ellenzéket, amely a tárgyalások sorrendjét* megakadályozta a parlamentben, amikor Tisza István gróf elnök kivezettette onnan.
iVÍ mai tüntetés azonban korántsem volt
oly fenyegető, mint a tavalyi véres május
23-i.ka. Nagy általánosságban maradhatni,
liogy a csendőrségnek a mai napon nem jutott aktiv szerepe.
Az óriás fegyveres erő ellenére is a hangulat nagyon békés volt a parlament környékén. A kábító hőség valósággal
lecövekelte
az embereket, akiknek nemcsak arra nem volt
kedvük, hogy tüntető sétákat tegyenek, de
még a szokásos jelszó-áradatot sem hömpölyögtették végig az utcákon. Mindazáltal
voltak érdekes, sőt izgalmas jelenetek is.
Nagyon érdekes és nagyon jellemző volt
például a következő, epizód:
Egy jól öltözött, intelligens arcú munkás nagy csomó vörös rózsát vitt a kezében.
,Aniikor aiz OiltzágháJ-tér (párkos részéhez
ért, ahol négyes gúlákba rakva állottak a
honvédség puskái, a munkás odament ezekhez a veszedelmes, fenyegető, szuronyhegyü gúlákhoz és a puskák fölfelé meredő csövébe belefűzött egy-egy piros rózsát. A katonák; amikor a munkás elhatározott lépésekkel közeledett a fegyverek felé, egy pillanatra meglepődtek, talán meg is hökkentek,
ám mikor kiderült, hogy az illetőnek milyen

békés a szándéka, a tüntetésnek ezt a kedves formáját mosolyogva fogadták.
(Az ellenzéki képviselők
gyülekezése.)
A Rákóczi-ut 10. szám alatt, a Justh-párt
körhelyiségében gyülekeztek az ellenzéki
képviselők, mig odalent az uton lassan tömörültek a különböző irányokból érkező szociálistálk. Félkilenc óra tájban Saly Károly
rendőrfőtanácsos kereste föl Justh Gyulát és
közölte vele, hogy a rendőrség nem emel
akadályokat a tömeg föl vonulása ellen, de azt
csupán, az Alkotmány-utca bejáratáig engedélyezi, mert a parlament előtti tér szabadon tartandó. Justh Gyula ezt a bejelentést
tudomásul vette.
Ezalatt a Rákóczi-uton mintegy 2000
főnyi tömeg verődött össze, melyben feltűnő számmal voltak a nők.
~(A fölvonulás.)
I
Háromnegyed 'kilenc órakor indult el a
menet a parlament elé élén négy lovasrendőrrel, oldalt pedig mozgó gyalogfcordoninal
bekerítve. Saly .főtanácsos, valamint Kosztka
és WoUeenberg rendőr felügyelők gondoskodtak .nagy kürtül tekintéssel arí\7i, hogy öszszeütközés ne legyen ós ez sikerült is nékik.
A lovasrendőrök után a szocialisták biciklis
csoportja nyitotta meg a menetet, utánuk az
ellenzéki képviselők következtek Justh Gyulával és Károlyi 'Mihállyal élükön. Őket követte a mintegy 2000 főnyi menet, mig hátül
ismét lovasrendőrök zárták be a menetet.
Énekelve, éljenezve, lelkes és békés hangulatban húzódott el a tömeg a Rákóczi-uton
•Károly-körúton és Váci-körutan. A Bank-utca sarkán, ott, ahol a Magyar Bánik és Kereskedelmi Részvénytársaság palotája emelkedik, az éljenzés pisszegéssé, fittytyé s fenyegető kiáltásokká változott. Az Alkotmány
utca torkolatánál rendőrök állták el a tömeg útját, de a menetet vezető tanácsos gondoskodott arról, hogy a megállás ne legyen
hirtelen és ez által ne adjon okot zavaros
jelenetekre. A 'rendőrök hármas kordont -alakítva lassan haladtak a menet előtt IÖS- .cl Koháry-utca sarkánál megállottak. Itt már nagyobb lovasrendőrJ különitmóny várakozott

1913. junius 4.
1'urtik főfelügyelő parancsnoksága .alatt.
Pavliiknak már dolga is akadt a kora reggeli órákban: körülbelül 900 főnyi munkáscso,portót keltett visszaszorítania, akik a Ganzgyárból érkezvén, a parlament elé akartak
vonulni,
a . s- • <
« • ' • ! > ii&l i
(Az országház előtt.)
Az Alkotmány-utca 18. szárnu ház előtt
Justh Gyula a tömeg közé nient és szinte
egyenkint beszélte rá az emberéket, hogy
álljanak meg, ne akarjanak az Országháztérre jutni, mert a téren táborozó katonaság
kénytelent lenne beavatkozni. így aztán sikerült az ellenzéki képviselőknek kiválni ok
a tömegből és miközben útjukat az ablakokból ledobált virágok jelezték, eljutottak az
Országház-térre. Szinte megdöbbentő volt az
a katonai karhatalom, mely a teret benépesítette: Ott állott a 23. és 52. gyalogezredek
egy-egy zászlóalja, egy század utász, három század honvéd, két szakasz huszárság
gépfegyverrel, egy szakasz horvát uláraus, továbbá 400 csendőr,
A katonaság parancsnoka Martovinovits
Vince vezérőrnagy volt. Az utóbbiak vezényszóra a (földművelésügyi minisztérium árkádjai alatt töltötték meg fegyverüket.
A katonák utat nyitottak a képviselőknek, akik féltiz óra tájiban érkeztek meg a
főbejárat elé. Mintegy ihusz perccel megelőzte őket gróf Tisza István kocsija.
(Visszavonulás.)

Miután a képviselők elhagyták a tömeget, .amellyel az Alkotmány-utcáig vonultak
együtt, ia sokaság állva maradt a Koháryutcánál vont ren,dőr;i kordon előtt. A tömeg
és a 'rendőrség itt ,egy félóra hosszat farkasszemet nézett egymással. A tó meg ezután
megindult, a Váci-kör ut .felé. Amikor az Alkotmány-utca és a Váci-körút torkolatához
ért, találkazott a Váci-körüton az .Andrássyut felöl Jövő fegyvergyári munkások 1600
embert kitevő csoporotjávai. A két munkáscsapat egyesülő 'ugyamekikór csatlakozott
hozzája a Váci-kürut felöl a Scklick-gyári
munkásság, amely ugyancsak 1500 emberből
állhatott. Az igy 4000 főre szaporodott tömeg
a nyugati pályaudvarnál — amelyet katonaság tart megszállva — 'befordult ,a Teréz— Jól tudom, hogy hol van a szived Esz- körutra, innen pedig az Andrássy-utra. A
éjjel szerenáddal kerested föl s később az
munkásokat biciklisták vezették, reifdor seerkélyen át szobájába léptél . . . Megöllek, kamilló, — mondta igen nyugodtan Navarrai holsem mutatkozott. Nem tartóztatták fel
Margit
—
hisz
eleget
hallgattam,
mikor
nyomert ezt a szégyent nem tudom elviselni . . .
őket és igy nyugodtan és remidben vonultak
Az egész városrész Imoláról s rólad beszél! szolyámban aludtál és szerettél, mert fiatal végig a megjelölt 'uttesteken.
Éjjelente szomszédnőim csodálkozva kérdik: voltam . . . A gyönge ebéd után biztosan
A Podmaniczky-utcán keresztül ,a tömeg
megteszi a magáét! Mert ha legalább egy
még mindig életben van Esz'kamilló?
a
Teréz-tkürutra
vonult és az Oktogon felé
fiatal
és
szép
nővel
csaltál
volna
meg?
De
A selyemnadrágos tanuló, aki éppen
most menekült meg a féltékeny Izaura tőre egy vén nővel való megszégyenítésemet nem hömpölygött. Az egész útvonalon kinyíltak a
házak ablakiad és mindenünnen kendőket loviselhetem el.
elől, elbusulva húzta homlokába föveget.
— Esküszöm, hogy egy szó sem igaz,
Eszkamilló lehunyta a -szemét. Helyes. bogtattak a tüntetők felé. Vázsonyi lakása
— mondta meglehetős bizonytalan han- Úgyis mindig az volt a nézete, hogy mind- előtt a tüntetők megálltaik néhány pillanatgon.
egy, mikor hal meg az ember. Téhát meg- ra és lelkesen megéljenezték Vázsonyi,t. Mi— Csönd Jegyen, — felelt Navarrai Mar- hal, ma délután, miután a nagy király vér- kor a tömeg az Oktogon-térre ért, szembe tagit. — Ezen már nem lehet változtatni. Meg- cséi és galambjai elfoglalják helyüket a ma- lálkozott egy másik órási tömeggel, amely a
halsz. Talán tőrtől, talán huroktól. Vagy a gas tornyokon és ereszeken. Csupán ennyit körút ellenkező irányából jött. A két összetalálkozó tábor viharos 'lelkesedéssel köszönmérget jobban szereted? Azonban látom, még bátorkodott megjegyezni.
tötte
egymást. Kiderült, hogy ez a másik
nem ebédeltél, egyél előbb. Fajdkakasból főz— Margit, te büszke lehetnél rám, —
tem levest és e pirenneusi havasok ormán ha igaz volna az a dolog. Ha már olyan vén tüntető sereg a Ganz-gyár 500 munkása, akiik
termett gombát töltöttem meg fiatal galamb és csúf nőket is szeretni tudok, mint amilyen reggel 9 órakor indultak el a Kőbán,yai-utról. Az Abbázia-kávéház ellőtt néhány perbegyével.
Imola barátnője, mennyire szerethetnek azok cig állt a két összeolvadt tömeg és óriási lelEszkamilló elbusulva foglalt helyet az a nők, akik fiatalok és szépek, mint kegyed,
kesedéssel éljenezték Désyt és Vázsonyit és
asztalnál. A vén cigányasszonynak mégis királynő.
abcuigollják Lukácsot. Innen yégigvon ul t ák
csak igaza lesz, aki Őrült Fülöp hídján gyerA navarrai egy pillanatra elgondolko- az Andrássy-uton a Váci-körüt felé.
mekkorában, kimondotta a jóslatot, hogy a zott.
nők szeretni fogják s szerélemből egykor
Eszkamilló fölhasználta a szünetet.
(A nyugati pályaudvar előtt.)
megölik. Szép, szomorú anyja sikoltása most
— Szent hölgy! A nagyatyám, aki
:
A tömeg a Váci-köruton a „Só, só, só"
fülébe cseng és sajnálja, hogy a füvek, tit,kos Szent Fülöp seregében volt kapitány gyernövények nem tudták elvenni arcának szép- mekkoromban gyakran mondogatta, hogy eimü .gúnydalt énekelte. A tömeg, melynek
ségét. Ó, Don Sebastián, miért is engedted egy igazi férfi bátran, szeretheti a dédöreg- vezetője Kunfy Zsigmond dr, volt, a nyugafiadat a madridi főiskolába, neveltél volna anyját is. Ugy látszik, hogy én igazi férfi ti pályaudvar felé hömpölygött, ahol jelenbelőle inkább hegyi pásztort, aki kecskéi és vagyok. Hisz a húszesztendős Imolával gya- leg három nagy téglarakás Van.
A szociálisták vezetői itt 'beszédet intézegyedülvaló felesége között osztja meg éle- rausitanak. Büszke lehetne kedvesére, nagy
tek a tüntetőkhöz, akiknek tömege ékkor
tét és szivét . . . És csupán a régi szokások királynő.
már 9000 főre rúghatott. Kun'fy Zsigmond
alapján, de minden erő nélkül mormogta Esz— Hm, —• felelt Navarrai Margit. — beszéde alatt a Teréz-körut felől a Lipót-körkamilló a leves megkóstolásánál:
— A majorannát, rózsaszál, természete- Gazember vagy, meggyőztél. A kockád ha- űt felé lovasrendőrök vezetésével egy szakasz
tot mutatott.
loyascsencfőr vonult fel .a tömeg háta mögött,
sen kifelejtetted a levesből.
azonban 'összeütközésre nem került a sor.
A csillogó tőrt visszatette a fiókba.
A navarrai nő tegnap, vagy tegnapelőtt
A szociálisták íközül Kunfyra kivült, beigen alázatos és szégyenlős lett volna e le— De ha egyszer . . egy fiatallal . . .
Klárik
leplezésre, most csupán egy hosszú tőrt vett egy széppel . . . egy rongygyal megcsalnál! szólt még Pélcéder Ágoston, Biró,
Ferenc
és
Buchinger
Manó.
A
tüntetőknek
elő a fiókos szekrényből. A tör fején a Ma- Akkor az isten legyen irgalmas neked!
tíeek Lajos 'képviselő hozta a húrt, hogy a
donna őrködött jáspisból faragottan.
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Házból kiverték az ellenzéki képviselőket és ták a parlamentből, Jasth Gyula, Hock Jáfelszólította a tömeget., hogy jöjjön és csat- nos és még számos képviselő a nyugati pályalakozzon a képviselőkhöz. A nyugati pálya- udvar előtt álló tömeghez sietett.
A békés tüntetés közben hirtelen egy
udvar előtti téren (természetesen teljesen
megakadt a forgalom, azonban rendőri be- / század lovas- és két század gyalogrendőr vo| nult a tömeg elé. Középen baladtak a lovasavatkozás nem történt.
Miután az ellenzéki képviselők elvonul- rendőrök, két oldalt 'gyalogosok.

IZGALMAK
A HÁZBAN.
(Bevonult az ellenzék. — Megsebesített képviselő. — A kormány lemondását bejelentették.)

igettek, hogy Lukács László után gróf Tisza
István lesz a miniszterelnök. Emlegették azt
is, hogy Lukács oly értelmű nyilatkozatot
tesz, hogy féltétlenül Tiszát fogja maga után
ajánlani.
Láng Mihály báró kiiállott a jobboldali
folyosóra és jegyezni kezdte az érkező munkapárti képviselőket.
BEVONUL AZ ELLENZÉK.

— Jönnek a só-jogászok! — kiáltotta
Kenecli Géza felé Huszár Károly.
— Ne lármázz, — szélt Huszárra a szomszédja, egy Kossuth-pártii.
— Miért! — válaszolt Huszár — már te
is Kossuth Franci lettél! Elég volt belőle!
— Megvetésünkkel sujtjuk őket! — mondották a Kossuth-pártiak.
— Ez a helyes! — kiáltott föl a Kossulhpárti Szabó István. Én bolt szamarat nem
rugdosok!
— De mortuis ni'l, uiisi bene! — tette hozzá Horváth Mihály.
Ekkor a figyelem a karzat felé fordul, a
hol az elnöki emelvénnyel szemben Tisza
Istvánné grófné helyezkedett el.
Negyedtizenegykoa" érkezett (aiz ülésterembe Vázsonyi Vilmos; zajos tapssal 'köszöntötték.

Féltízkor jött a hire annak, hogy a kép(Saját tudósítónktól.) Ma ismét olyan viselőház főbejárata előtt tizenöt ellenzéki
izgalmas és eseményekben gazdag ülése képviselő: Urmánczy Nándor, Sághy Qyula,
AZ ÜLÉS KEZDETE.
volt a képviselőháznak, mint ma egy esz- Földes Béla, Förster Aurél és mások tartózkodnak. Ezek a többi függetlenségi képviseTiz óra husz perckor a jegyzők fölmentendeje, a nevezetes junius 4-ikén.
lők megérkezését várták, hogy együttesen tek az elnöki emelvényre és a következő pilA kormány lemondásának
bejelentése vonuljanak be. A parlamenti őrség főtisztjei, lanatban betódultak a munkapárti képvisevolt csak a mai ülés napirendjére kitűzve, Horváth Péter és Gerő százados állandóan a lők is. Amikor a kormány tagjainak az élén
Lukács László miniszterelnök is megjelent az
de a Désy-pör tegnapi Ítéletének hatása folyosókon járkálnak.
Háromnegyed tizkor jelentették, hogy ülésteremben, Kun Béla fölkiáltott:
alatt az ellenzék megjelent a Házban, —
az ellenzéki képviselők megérkeztek. Első— Jön a fősótolvaj!
az ülés előtt Justh Gyula manifesztumot nek az épületbe Justh Qyula lépett be, utáEttől kezdve- óriási zsivaj volt a Házban.
olvasott föl, az ülés folyamán pedig az el- na az ellenzéki képviselők, akik némán vo- Az egész ellenzék kiáltozott:
lenzék oly hevesen és zajosan tüntetett a nultak föl csoportban a folyosóra. Velük
— Tolvajok!
Zsiványok!
kormány ellen, hogy Tisza István gróf be- együtt érkezett Hrabovszky Guidó, az uj
A munkapárt tapsolt a miniszterelnöknek. Fráter iLóránt hangja kihallatszott a
rendelte a palotaőrséget a terembe. A pa- nyírbátori képviselő is.
Az ellenzéki képviselők pár percig tar- zsivajból. Folyton ezt kiáltozta:
lotaőrség egyik tisztje Héderváry
Lehel tózkodtak a folyosón, azután Justh Gyula 'és
— Besózott örmény! Besózott örmény!
képviselőre, aki a palotaőrökre „ P f u j " - t Károlyi Mihály gróf vezetése alatt bevonulEgy másik lellenzókí 'képviselő szüntekiáltott, kivont karddal támadt és három tak a terembe.
lenül kiáltozott:
Horváth alezredes rögtön az elnökszocsapással leterítette.
Szerencse, hogy a
— Tolvajok! Panamisták!
Az elnök beszélni kezd:
padok alá zuhant képviselő csak zúzott se- bába sietett és jelentést tett Tiszának, liogy
az
ellenzék
bevonult
a
Ház
üléstermébe.
— A mai ülés jegyzőkönyvét' vezetni
beket kapott és hogy a kard nem volt
fogja . . r*
éles.
MANIFESZTUM.
De nem folytathatta tovább, mert az
E2 incidens után a palotaőrök több
A munkapártból csak néhány képviselő egész ellenzék kiáltozik:
képviselőt kivezettek a teremből, mire az járkált a keresztfoilyosón és nézte iaz ellen— Menjen a sóhivatalba! A tolvajok
egész ellenzék zajos tüntetéssel
kivonult. zék felvonulását. A karzaton nagy közönség menjenek a börtönbe! Fizesse vissza az araAz ülésen Tisza István részletes je- várta kíváncsian az eseményeket; az elnöki di pénzt!
Mikor a zaj egy kissé csillapodik, az
lentést tett az ellenzéki képviselőkkel szem- emelvénnyel szemben levő karzaton helyet
elnök ismét megpróbálja a fölszólalást:
ben alkalmazott rendszabályokról, melye- foglalt Tisza Istvánné grófné is Bölönyi Jó— Miután a Ház rendjét ismételten megket a munkapárt helyesléssel és eljenzés- zsef munkapárti képviselő féleségével.
zavarták . . .
sel vett tudomásul. Ezután Lukács LászMost a munkapárt nem engedi szóhoz
Mikor az éllenzék a teremben elhelyezló miniszterelnök bejelentette a Háznak a
jutni
az elnököt, az egész jobboldal tapsolkedett, ott egyetlen munkapárti sem volt.
ni kezd.
kormány
lemondását.
Sem az elnök, sem a jegyzők, sem a korAz ellenzék ismét nagy lármát üt:
Az üléseket a kormányválság megol- mány tagjai nem voltak helyükön, csak a
— Só! Só! Só! Tolvajok. Panamisták.
dásáig elnapolták.
baloldali padsorok voltak sürün benépesítve őfelsége a király nevében!
A munkapártból Sztranyovszky
Sándor
Vagy 80—90 ellen,zéki képviselő volt együtt
Az izgalmas ülésről ez a tudósitás s később is többen érkeztek. Mikor vala- fölkiáltott:
szól:
Van itt annyi a becsületből is, mint
mennyien elhelyezkedtek, felállott
Justh
ott!
JÖNNEK A KÉPVISELŐK.
Gyula és bejelentette, hogy a szövetkezett el— Menjen fe bíróságihoz! — kiáltják
Kilenc óra után jelent meg a Házban az lenzék szózatot intéz a nemzethez. Felolvasta vissza balról.
első munkapárti képviselő, Szász Pál, azután a manifesztumot, amely felsorolja az utolsó
Tisza elnök az ellenzék részéről többejött báró Láng Mihály, utánuk már szállin- esztendő eseményeit. Pontról-pontra veszi a ket rendreutasít, de szavait nem lehet hallani,
gózni kezdtek a többi munkapárti 'képvise- Lukács—-Túsza-uralom összes intézkedéseit és csak a gesztusait látják. Majd szavazásokat
rendel el arra nézve, hogy egyes képviselőlők is, Nagy Józseif, Sándor János, Mangra azzal végzi, hogy egy jövendő reménységé- ket a mentelmi bizottsághoz utasítsanak. MiVazul, Issekutz Győző és a többiek. Vala- vel kéri a nemzetet, „hallgassa meg az ellen- kor a munkapárt föláll szavazni, az egész
mennyien a jobboldali folyosó ablakain a té- zék tiltakozását s sorakozzék a nemzeti be- ellenzék egyhangúan csak ezt kiáltja:
— Só! Só! Só!
ren állomásozó fegyvere® erőt nézték és lát- csület védőinek a zászlaja alá,"
Lukács László a miniszterelnöki székták, a mint a rendőrség megindult, hogy a
ben elneveti magát.
KÉSZÜLŐDÉS
AZ
ÜLÉSRE.
tér körül elterülő utcákon visszaszorítsa a
— Nevet a szalcburgi gróf! — kiáltja
Tiz óra után Tisza István gróf magához Huszár Károly néppárti.
tüntetőket. Mind azzal a hírrel jötték, hogy
alig tudtak bejutni a Házba, mert hatalmas hivatta a palotaőrség tisztjeit és rendeletet
Ezen az ellenzékiek is nevetnek. Amint
azonban
Tisza ismét beszélni akar, a zsivaj
adott
inekik.
tömegek gyülekeznek a parlament körül elteújra
kitör:
Tiz óra tíz perekor kezdett a munkapárt
rülő téren és utcákban.
— Bemutatom . , . kezdi az elnök, de
iaz
ülésterembe
szállingózni.
A munkapárti képviselők arról beszélr
tovább nem bírja folytatni.
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— Mutassa be a sóaktákat! — kiáltja
Eitner Zsigmond.
— Adja vissza a pénzt, amit az aradi
választásra kapott! — kiáltja az ellenzék.
A munkapárt (hallgat, — csak Pál Alfréd szól valamit, mire Kovácsy Kálmán Kossuth-párti (evangélikus pap) igy, kiált viszsza;
— Menjen ökörmezőre marhasót nyalni!
— Hülye banda! — feleli erre Pál Al'fréd.
Az elnök végre szóhoz jut, a mögötte
álló Laczkovits terembiztos diktálása alapján
több képviselőt megnevez és rendreutasítja
őket a Ház elnöke iránt tanúsított tiszteletlenség miatt.
A sóval szemben tanúsított tiszteletlenség miatt! — kiált föl Batthyány Pál gróf.
— Batthyány Pált illetlen magaviselete
miatt rendreutasítom! — kiált rá az elnök.
Majd ismét szavazást rendéi el; a szörnyű zsivajban egymásután több képviselőt a
mentelmi bízottság elé utasitanak.
— Csak szorosan összetartani, — kiáltják gúnyosan a munkapártiakra, — együtt
pusztuljatok.
— Miután a Ház tagjainak egyrésze lehetetlenné teszi a tanácskozást . . . — szól
Tisza, de a nagy zajban nem folytathatja szavalt.
Fölkel tehát az elnöki székből és kifelé
indul. Kimegy vele együtt a munkapárt is a
teremből, mi kpzbem az egész munkapárt
tapsol.
Pár perc szünet és csönd következik ezután.
A PALOTAŐRSÉG BEVONUL.
Tiz óra negyvenöt perre. A munkapárti
bejárónál megjelenik az ülésteremben a palotaőrség három tisztje ós egy pillanat múlva valamennyi bejárón betőlulnak az ezüst
sisakos palotaőrök. Nem ugy nyomulnak be,
mint a rendőrök, nem kedvetlenség, hanem
nagy buzgóság látszik r a j t u k :
futólépésben
foglalják el helyüket és amint zárt sorokat
alkották az ellenzék körül, azonnal1 a kardjuk markolatára teszik a kezüket,
—1- P f u j ! Ezek katonatisztek! — kiáltják
balról a tiszteknek.
— Sóünánook! — kiáltják a legénységnek.
A SZÁZADOS VAGDALKOZIK.
Alig, hogy a lárma megkezdődik, a palotaőrség egyik tisztje, Gerö Vilmos százados
félrelöki a mellette álló őrmestert, a balközép följáróján fölszalad, ott megáll Hédervary Lehel Kossuth-párti képviselő előtt, kardot ránt és rátámad.
A támadás azért érte éppen Héderváryt,
mert mig a többi képviselő ült, addig Héderváry Lehel fölállott és ugy kiáltotta,
hogy:
— Pfuj!
Egyebet egv hangot sem mondott, de
mint később Gerő százados elbeszélte, ez neki épen elég volt, hogy megtámadja.
Az első kardvágás előtt Héderváry hirtelen előre bukott és igy a vágás balkarját
és a bal lapockáját érte. A következő vágás
ismét a hátát érte, fönt a tarkója alatt, oly
erővel, hogy Héderváry a pad alá esett. A
harmadik vágás volt a legerősebb, de ez inár
csak részben érte Héderváryt, mert. a kard
hegye az előtte levő asztalba vágódott.
Szerencsére, hogy Gerő százados vékonypengéjii szalonkardot viselt, mely nem
volt köszörülve és igy csak zúzott sebeket ejtett Héderváryn.
Gerö százados, mikor látta, hogy Héderváry leesett, rákiáltott az őrmesterékre:
— Le van tartóztatva!
Vigyétek!
Azonban nem a palotaőrök vitték ki Héderváryt, hanem a közeliében levő képviselők.
A néppártiak rátámadtak Gerő századosra:

— Hallatlan vakmerőség! Megőrült?
Miért vagdalkozik?
Gerő most dühbe jött:
— Meghal! Meghal! — kiáltotta. Mindenki meghal, aki engem megsért!
— De hiszen nem sértette! — kiáltott rá
Szabó István.
— Azt mondta, hogy: pfuj, — válaszolt
Gerő Vilmos és ez rám vonatkozott!
Én
nem válogatok: aki engem sért, az meghal!
A Gerő százados mögött álló őrmesterek közül csak egy rántott kardot, de nem
támadott senkit, ellenben az egész sor palotaőr, aki a teremnek ezen az oldalán volt, —
vagy tizennégy ember — elővette a revolverét s a fegyvert az ellenzék felé szegezte.
Mindez pár pillanat alatt játszódott le.
Az ellenzékből azonnal kitört a fölháborodás:
— Orgyilkosok! Bérgyilkosok! — kiáltották a palotaőrök felé.
— Igy kényszeritik a nemzetet a forradalomba! — kiáltották mások.
AZ ELLENZÉKET KIVEZETIK.
A palotaőrség most munkába lép, — ©gy
őrmester 'két. palotaőrr.el Justh
Gyulához
megy és fölszó]itja, hogy távozzék — a törvény nevében.
— Hallatlan! Még a törvényire hivatkoznak! — kiáltja. Justh, d'e barátai már .karon
fogják és viszik, kilelő, hogy .a kivezetéstől
megkíméljék.
— Azért mégis Lukács a legnagyobb tolvaj! — kiált 'föl Kun Béla,
— ö felsége a király nevében tolvaj! —
tos'4-! hozzá Bakonyi Samu.
— A Réctbügy után még csak ez kellett!
— kiáltott föl Huszár Károly.
—: Hofrichterr, Rédl . . . — kiálltja Zboray Miklós, de tovább már mem folytatja.
Kovácsy Kálmán Kossuth-párti létére
is .németül lueszéi .a qalotaőrtiiszfekbez:
— Sebőn,e Geséllscbaf t! Herr Oberstlentnant, ich gratuliere! Stehr tapfer! iSehr
brav!
A palotaőrök .egymásután vagy tiz el| lenzáki képviselőt kivezettek s azután Horváth alezredes kiadta nékik a parancsot:
— .Őrség, vigyázz! Kivonulni.
Azzal .amily gyorsan bejötteik, oly gyorsain távoztak is a palotaőrök.
Á képviselők utánuk kiáltották:
— Megy a Rédl-gárda!
— Megkeserítik ,az uralkodó utolsó napjait, — szónokolt Huszár Károly néppárti
— Hóhérral kezdte az uralkodást, hóhérral
kell befejeznie!
Pár perc szünet következett ezután, a
mely alatt Héderváry sorsa után tudakozódott mindenki. Nagy megnyugvással vették
tudomásul, hogy Héderváry nem sebesült
meg: csak lapos vágások érték.
SÁNDOR PÁL TISZA ELLEN.
A Héderváry és Gerő incidense után
Sándor Pál a folyosón fölindulva, szenvedelmes hangon rátámadt Tisza István grófira, ki
néhány munkapárti képviselő 'csoportjában
állott ott. Sándor Pál igy kiáltott Tiszára:
— Akár te rendelted el, akár más, ez
•a legnagyobb gazság!
Aztán más szidalmaikat is kiáltott Tisza,
felé. Az elnök azonban mtem reagált a t árna.'íV-ra, ccöji.'Jesen szólt a mel'^tte- állókhoz:
— Hagyjátok, nem tudja, hogy mit beszél.
A FOLYOSÓN.
Amikor Tisza István m ülést felfüggesztette, hogy a palotaőröknek parancsot adjon
a terembe való bevonulásra, a palotaőrök a
Ház jobboldali folyosóján kettős porban állottak fel és ott várták a, további intézkedéseket. Az ellenzéki képviselők közül többen
'kiserieglettek a folyosóra, köztük
Palányi
(jíéza, Sümegi Vilmos, Eitner Zsigmond, Kovácsy Károly, Batthyány P á l gróf és másak.
Az ellenzékiek gúnyolódó szid almaikkal illették az őrség Sorban álló tagjait.
— Nincs ezek közt — kiáltotta Csuha
—» egy magyar fiú sem!
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— Majd leverjük, — mondotta Kovácsy
— a rézüstöt a fejükről!
Ezalatt a Ház pincéjéből száz főnyi csend
örcsapat vonult a folyosóra. Az ellenzékiek
a. csendőröket Is szidalmazni és gúnyolni
kezdték.
"— Lukácsot keresik talán? Ott van benn
a teremben, menjenek érte.
— Mialatt maguk itt vannak, ellopják
a várpalotai birtokot!
— Jó dcilgtik van ma a iókötöknek!
— Tudják-e maguk, hogyan ítélt a "bíróig Lukácsról?
AZ ÜLÉS FOLYTATÁSA.
Tizenegy óraikor Tisza István gróf ismét
bejött a terembe, hegy aiz ülést ujlból megnyissa. Mialatt az elnöki emelvényre haladt
föl, azok az ellenzékiek, akik még bennmaradtak az ülésteremben, szakadatlanul kiabálták feléje:
— Gyilkos! Gyilkos! Gazember!
Viszont a munkapártiak zajos tapssal és
éljenzóssel igyekeztek ezt a lármát .elnyomni.
Az ellenzékiek aztán (folytonos kiáltozások
közben lassan kivonultak. Közben ököllel
fenyegették Tiszát és (gyilkost kiabáltak. Mikor már valamennyien kint voltak s az ülésterem elcsendesedett, Polónyi Dezső az ajtóból visszafordulva ezt kiáltotta Tisza felé:
— Éljen a hadsereg, amelynek
ilyen
tisztjei vannak!
Ezzel ő i.s eltávozott, A csend helyreálltával Tisza István gróf jelentette a Háznak,
hogy Huszár Károlyt,
Pozsgay
Miklóst,
Preszly Elemért, Polónyi Dezsőt és Szmrecsányi Györgyöt rendetlen és a Ház méltóságával össze nem férő magukviselete miatt
a menteimi bizottsághoz .utasította. Kéri ehhez a Ház hozzájárulását. A Ház a hozzájárulást megadta. Jelentette továbbá, hogy
a.z ülés felfüggesztése előtt Ábrahám Dezső,
Fernbach Károly, Justh Gyula, Justh János,
Kun Béla és Sümegi Vilmos viselkedésükkel a tanácskozást lehetetlenné tették, ezért
őket a. Ház mai üléséről kizárta. Azonkívül
viselkedésük megítélés© végett a mentelmi
bizottsághoz utasította őket is. A Ház ehhez
is hozzájárult.
Azután jelentette az élnék, hogy a parlamenti őrség parancsnoka szünet közben jelentette neki, hogy bent a teremben olyan
incidens történt, amely az őrség egyik tiszti
rangot viselő tagjának
fegyverhasználatot
lett kötelességévé. Miután a parlamenti őrség .katonai szabályok szerint működik és
ilyen fegyelmi szabályok alatt á'll, a.z esetet
az elnök a fegyelmi szabályok szempontjából
Is meg fogja vizsgálni, egyúttal.pedig kéri,
hogy azt a (képviselőt, akinek viselkedése az
incidensre okot adott, a Ház a mentelmi bizottság elé utasítsa, A Ház ehhez is hozzájárult.
Foly tatva jelentette az elnök, liogy Ráth
Endre és Lovászy Márton képviselők kitiltáa. a mai napon lejárt, de ugy, hogy ma még
i ©m szaba d részt ven niök a Ház ülésén. Ráth
Endre ennék éltemére megjelent áz ülésteremben. Az elnök javaslatára a Ház Rátliot
a mentelmi bizottság elé utasította.
A KORMÁNY LEMONDÁSA.
Az elnöki bejelentések végeztével általános figyelem közepett Lukács László emelkedett szólásra.
— Van szerencsém — úgymond — a
Ház tudomására hozni, hogy a kormány lemondását. elhatározta és erről őfelségének jelentést tettem. Javaslom, hogy mindaddig, a
mig a kormány jövő alakulása tekintetében
intézkedés történhetik,
a Ház üléseit függessze föl.
Miután '-'Tisza István gróf ily értelemben
tett előterjesztést, a Ház a javaslathoz hozzájárult. Tisza jelentette még ehhez, hogy a
Ház mai határozata nem érinti azt a múltkori határozatot, hogy az összeférhetetlenségi zsűri kisorsolása végett a Ház junius
11-én ülést tart.
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Ezt a Ház tudomásul vette, aztán Tisza
az ülést a jegyzőkönyv hitelesítésére öt percre fölfüggesztette. Az elnök a munkapárt
folytonos éljenzése és tapsa közepette távozott az emelvényről.

Mibe kerülnek havonként
a város alkalmazottai?
— Uj rend a fizeté.-ek kiutalásánál. —
(Saját tudósítónktól.)
Elsején Szeged
város pénztárát valósággal megostromolják a
gázsijukért jelentkező városi alkalmazottak.
A pénztári tisztviselőknek rendkivül terhes
munka szakad a nyakukba ilyenkor, ami
ugyan még nem volna baj, de a tömeges elszámolások miatt fölbomlik a pedáns rend és
zavarok támadnak.
A tanács most elejét akarja venni ezeknek az állapotoknak és olyan intézkedéseket
tett, hogy a fizetések kiutalását ne elsején,
hanem már napokkal előbb kezdjék. Uj beosztást állapított meg, amely szerint az egyes
hivatalok alkalmazottai nem egyszerre, hanem meghatározott napókon ) külön;-,külön
kapják ki a fizetéseiket. Az ni beosztás miatt
szükség volt arra a kimutatásra is, amely
megmondja, ihogy a különféle hivatalok személyzetének mennyit fizet ki a város havonként. Ezzel aktuális most annak a kimutatása is, hogy mibe kerülnek havonként a város alkalmazottai, összesen 86059 korona 75
fillérbe kerültek most junius elsején, ami
alapjában véve nem is olyan nagy összeg,
ha tekintetbe vesszük, hogy egy nagyobb
vállalat is 20—30,00Q koronát utal ki havonként az alkalmazottainak.
|
Az uj beosztás szerint az elseje minden
hónap huszonötödikén kezdődik a városnál.
Ekkor kapja a fizetését 15 iskola szolga és
93 éraadó tanító; 27-ikén 11 napidijas, 18
szülésznő és 28 lovasrendőr; 28-ikán 150
rendőr, 39 hivatalszolga és kocsis és 40 tűzoltó; 29-ikén az egyházi személyzet, papok,
kántorok, felekezeti tanítók és harangozok,
összesen negyvennégyen; 30-ikán, illetve
31-ikén 125 ideiglenes napidijas, az ideiglenes gépészek (számuk váltakozó), 35 utkaparő; továbbá 343 nyugdíjas; elsején az öszszes rendszeresített városi tisztviselők,
a
segéd- és kezelőszemélyzet, összesen háromszázhatvanan; másodikán kerülnek sorra
a koldusok, átlag havonként
hároszáznyolcvanan és 6—10 koronát kapnak állandó segély cimén.
Végig tekintve ezen a statisztikán, körülbelül kétezer emberre tehető azoknak
a
száma, akik havonként fizetést kapnak a várostól. Mondhatjuk ugy is, hogy a város kétezer embernek ad ekzisztenciát. Ha pusztán
az érdekesség kedvéért a havonként kiutalt
86,000 koronát elosztjuk a fizetést kapók számával: nevetségesen csekély összeg jut egyegy emberre:, havonként mindössze
negyvenhárom
korona. Lakbéres hónapokban,
vagyis negyedévenként 17 koronával több,
mert akkor a havi kiutalás 86,000 : 34,000
korona lakbér, tehát körülbelül 120,000 korona. Summa-summárum, ha minden városi
alkalmazott egyenlő fizetést kapna: havonként negyvenhárom, negyedévenként pedig
60 korona járna mindegyiknek. Némán is beszélő számok ezek, képzeletben kalkulált számok, de a valóságban sok mindent meg tudnak magyarázni. A tisztességes megélhetést,
a becsületességet, a szép poziciót s egyben a
tömérdek (nyomorúságot és a tömérdek
bünt!
Telefon
515.
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A pszichológia szélhámosa.
— „Akar ön boldog lenni
— huszonöt koronáért?" —

5.
kalmak kínálkoznak, melyeiket felhasználva
sikerhez, tisztelethez és 'társadalmi pozícióikhoz juthatnának.
Nem érezne ön is részvétet, ha naprólnapra látna embereiket, ak.ik szinte bekötött
szemekkel vergődnek ez életiben, szakadékokba zuhannak, Csapások áldozatává esnek és
végül betegség ós halál a részük. Nem nyitná-e ki szivesen ezeknek szemeit és nem vezetné e őket a békesség és jólét ösvényére?
Erről szeretnék önnel beszélni. Meg akarom Önt igyőzni annak a tudománynak csudás igazságáról, melyet tanítok, olvasva az
élet könyvében. Ez a tudomány megmondja,
hogy ön miért beteg, miért boldogtalan,
vagy szerencsétlen. Ez rávezeti önt a siker
útjára. Tanácsot akarok lönneik adin,i, mint barátja. Adtom már ilyet, tömérdek embernek
és segítettem nekik. Mindennap számtalan
levelet kapok az egész föld kqreiksógéről, melyek arról adnak számot, hogy mily bámulatos eredményeket értek el azok, akik megfogadták szavamat. Itt küldök önnek néhány
ily levelet. De sok más levelemet semmi kincsért nem hoznám nyilvánosságra, mert szavamat adtam, hogy azokat bizalmasaknak tekintem 'és én megtartom szavamat.
Szeretnék segítségére lenni abban is, liogy
megismerje a maggi Ihelső világát. Ne ,engedjen utat kételyeinek. írjon nekem még ma.
Titkos bánata van? 'Elégedetlen, vagy talán
elvesztette bátorságát?
Teljesítve szeretné látni vágyait? Én meg
adom azt a tanácsot, melyre ömnék szüksége
van.
Egy véletlenül elhajított kavics is megváltoztathatja a folyó irányát. Egy idején
•adott jó tanács egész életét megváltoztathatja. Barátja,
Prof. Randolph Roxroy.

(Saját tudósítónktól.) A legbecsületesebb
asztrológus a kártyavető cigányasszony.
Megmondja, mit mutat a kártya és a szerelmi bánatában epekedő cselédleány megfizeti
a tudományát egy kopott hatossal. Vannak
aztán, akik kiilönö); jósló tehetséggel születtek, de vannak, akikben több az üzleti szellem, mint a jóstehetség s ezek a tudomány
tiszteletet parancsoló nevében fölcsapnak a
pszichológia, a sors- és emberismeret — szélhámosainak. Foglalkozásnak sokkal jobb ez,
mint akármilyen szélhámosság, mert még
nem is teszi kockára a bőrét. Aminthogy
nem teszi Randolph Roxroy londoni „tanár"
sem, aki rövid idő óta nagy
titokzatosságba burkolt levelekkel árasztja el Szegedet.
Ki ez, mi ez a Roxroy ur, nem tudni, ő
maga is kissé tartózkodik bővebb fölvilágosítást adni magáról. Csak annyit mond a leveleiben, hogy ő „pszichológus", „asztrológus" és „pszichikus" és ihogy tud — „életirui". Van valami könyve, Horoskopnak hívják s ebből ir életet. Tudja ön mi a Lisoform,
azaz, hogy mi az életirás? Szépen, ügyesen,
körmönfontan kieszelt csalás, semmi más.
Roxroy „tanár ur" és még sokan mások szabadon űzik ezt s bár Angliában laknak, korántsem az az ő terrénumuk, hanem szép
Magyarország. Csudálatos, hogy az egész
világon tudják a szélhámosok, hogy mi még
„barbárok" vagyunk, mi rnég nem tudjuk, mi
az a nyugateurópai fölény és cinizmus, mi
még boldog hivők vagyunk, kicsit szilaj, de
alapjában türelmes, hiszékeny, szelidszemü
birkák, akiket az orránál fogva vezethet
De ez még nem minden a pakétában.
akármilyen külföldi pásztor. És szép Ma- j Következnek „link" elismerő levelek fénykégyarország barbár hivőire alapitja Roxroy pekkel, köszönetek, hálálkodások, elismeréúr kisded, de busásan jövedelmező üzleteit. sek. „Hatalmas és tudása csodálatos". „ÉletAz ő fogása, hogy együtt érez minden em- irása bámulatos". A „Hold-Táblázat" és az
berrel, mindenkinek a bajára, szerencsétlen- „Óra-Vezető" uj irányt adtak életemnek"
ségére gyógyitó irt tud ő, mindenki vágya tel- „Képességei föltárták jövőm titkait". Ilyen
jesülésének megmondja a titkát, a boldogu- és hasonló furcsa szólamok vannak az elislás legtitkosabb rekeszeit nyitja meg, meg- merő, hódoló levelekben és Roxroy ur eskümondja mi'be fektesd a pénzedet, ha nincs is, szik rá, hogy mind echt. Valóban, mi nem
kihuzzák-e a sorsjegyedet, mikor spekulálj, kételkedünk benne, pláne, miután aszongya,
szerezhetsz-e vagyont, kiben bízzál, mitől hogy: „ingyen felelek a kimeritő Horospokóvakodj, melyik a vezető csillagod, sőt — ban a következő kérdésekre":
6 — hol állott a hold, amikor világra jöttél.
1. Melyik az én csillagom? 2. Az
állatkör
Nemde, nagy tudós ez a Roxroy ur és leg- melyik jegye alatt születtem? 3. Mely betegérdekesebb részeinket tapogatja kérdéseivel. ségeknek vagyok kitéve? 4 (Mily jélek vanA tudatlanok fölött aztán, bő aratása van — nak házasságomra vonatkozólag? 5. Mily szegyünnek neki a huszonöt koronácskák, mert mélyek a legalkalmasabbak számomra? 6.
ennyiért hajlandó szóba állani azzal, aki bol- Melyiket hódolóimnak vagy szeretőimnek vádog akar lenni. Itt adjuk nagy üzleti élel- lasszam férjemül? 7. Melyik volna a nékem
mességre valló „bizalmas" körlevelét, amely leginkább megfelelő heily? 8. Melyek szerentegnap érkezett egy szegedi kereskedő diné- csés napjaim'? 9. Vegyek egy társat, magamre, — tessék okulni belőle.
nak vagy vezessem üzletem egyedül? 10. Nyerők vagy vesztek a sorsjátékban ? 11. Mibe
Bizalmas!
fektessem pénzemet? 12. Mikor leszek a legBizalmasan akarok Önnel; beszélgetni. boldogabb? 13. Mely idő a legkedvezőbb egész
Mondani vallóm önt személyesen illleti ós ta- sógemre? 14. Mitől óvakodjam? 15. Kik a leglán nagy és fontos befolyása lehet jövő ter- jobb barátaim? 16. (Mely idők a legalkalmavelne nézve. 'Kérdezte© önmagát valaha: Nem sabbak utazásra? 17. Melyek legjobb éveim?
boldogulhatnék-e én a-z életiben jobban? Nem ,18. Mire vagyok ,a legalkalmasabb? 19. Hol letehetnék-e szert több befolyásra ugy üzletileg szek a legelégedettebb? 20. Mily hibák vanmint társadalmilag?
nak jellememben? 21. Mely idők, a legkedIgen sok .ember van lafci értelmes, sőt vezőbbek pénzügyekben? 22. Kiket tekintsek
23. Mikor lesznek
nagytehetségű és mégis hátraszorul az élet legjobb barátaimnak?
versenyében csak azért, mert maga, sem is- ügyeim a legkedvezőbbek? 24. Mi ,a legkivámeri tehetségeit. Nem a nekik való légkörben lóbb jellemvonásom? 25. Mely városok vag >i
számomra? 26.
élnek, körül vannak véve kedvezőtlen befo- államok a legkedvezőbbek
lyásokkal és oly nehézségekkel kell megküz- Mely világtájak a legkedvezőbbek? 27. (Medeniük, hogy a boldogulás szinte kizártnak lyek a.z .astrálszineim? 28. Melyek születési
köveim? 29. Hol állott a hold születésemkor?
látszik
30.
Mily befolyása; van a holdnak, életemre ?
Vannak aztán mások, aikik szerencsésebbek. Ezek .már elérnek némi eredményt, de 31. Mely vidékek legkedvezőbbek egészségein
nem veszik észre, hogy közelükben — ép nek? 32. Mely idők a legalkalmasabbak u j
csaik kezüket kellene kinyujtaimiok — oly al- vállalkozásoknak? 33. (Melyek legjobb tulaj-

Kizárólag helybeli, hírneves asztalosmesterek által
készített, elismert j ó m i n ő ségű és bámulatos olcsó

első kézből csakis az E g y e s ü l t
fóüaszfalosok
Butorrakiárábart
(Szeged, Tisza Lajos-körút 19. szám
alatt, Kertész pékkel szemben) kaphatók; esetleg r é s z l e t f i z e t é s r e is.
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donságaim? 34. Mely idő a legkedvezőbb pénzügyeimben? 35. IMely jelek kedvezők1? 36. Mikor érihetem el legjobb sikereimet? 37. (Tudok
e imgyomt szerezni? 38. Nyernék-e spekulációk
révén? 39. Mikor érek el legtöbbet? 40. Melyik
a ilegjobb idő kedvezmények elérésére! 41. Ki
ben bizzak meg!
Ezek után még csak egy kérdés van hátra:
— Akar ön boldog lenni 25 koronáért
Roxroy „tanár ur" által?
— Én sem.
'
i

V

A verebek.
Kétségbeesett aireu ,ember nyitott he ma
szerkesztőségünkbe. Annak -rendje és módja
szerint bemutatkozott és előterjesztette kérését:
— Az Isten áldja, meg az uraikat, szerkeszszék k-i már egyszer azokat az undok verebeket, Megőrjítenek, mert valósággal üldöznék
Nyitott ablaknál szoktam aludni, mert
az orvos rendelte el, mióta tüdőcsucshu rútom
volt. Reggel ipont -fél négy órakor mindennap
fülsiketítő csiripel és riaszt fel állmomból, A
verebek. Fölkelek és gondosan bezárom az ablakot. De istenem :mi az a két dupla üveglemez -a. verebek sikitó, átható hangjához '.képest. A fejem fölé liuzom erre a paplant. Hasz
talan, a csiripelés áthatol azon is. A párnák
közé bújok a fejemmel, de akkor majd megfúlok a rettenetes bőségtől.
Ni,nes más kiút, mint hogy felöltözöm és
kimegyek sétálni a'blban a reményben, Hogy
a szemtelen verebek osiripelésétől felkorbácsolt idegeim megpihennek. Nekivágok a
Széchenyi-térnek. De még oda sem értem, még
csak a Klauzál-téren vagyok s már hallom
száz meg száz veréb igpnyos üdvosiripelését.
Kifogok rajtatok, gondoltam, elmegyek
Újszegedre. Mire a postához értem, ép indult
az első villamos. Felkapaszkodtam rá s egykettőre oda át voltam. Gyönyörű panorámát
nyújtott a liget. Száz meg száz rózsatő teljes
virágjában. A nap verőfénye csak ugy kacérkodott az illatos, szines rózsaszirmokkal. A
rózsaliget körül haragoszöld iáik pompás kerete. Gyönyörűséges látvány! Szaglóidegeim
illatárban fürdenek, szemeimet az édenkert
szinpompáján legeltetem, dobhártyámat fülem: lók' édes csattogása hozza kéjes rezgésbe.
De egyszerire csak felhangzik a platánok felől: Csirr-csirr-csirr-csiecse-csecse, csirr-csirr.
A verebek! Itt is a verettek! Menekülök egyenesen a hivatalomba. Az idegességtől elgyötörten fogok neki a munkámnak, mely ép
ezért sehogysem megy. A délelőtti mulasztást

pótolni 'kieilll, tehát délután is felnézek a hivatalomba, ahelyett, hogy otthon ebéd után ledőltem volna egy kis pihenőre. Meg sem ki
séreltem, tudtam, hogy ő raagyságáék, a verebek ezt ugy sem engednék meg. ,Hat óráig
szorgalmasan dolgoztam ,a hivatalomban a
miután megállapítottam, hogy a. mai gyötrelmekkel, de meg a munkámmal is rászolgáltam arra, hogy egy-két pohár sörrel megjutalmazzam magamat, betértem egy vendéglő
kerthelyiségébe, — h a az urakat érdekli, elárulhatom, hogy a Prófétába,
Megrendeltem a zónámat és egy korsó
sört. I)e még mielőtt megérkezett volna a pincér a rendeléssel, már megkezdődött a verebek pokoli koncertje. Borzasztó, hát nincs
ezek elől az undok állatok elől menekülés!!
Alig vártam, hogy a pincér elhozza a rendelést és tul legyek zónán, sörön, de még árkon-bokron is tul. Végre megérkezett Jani,
letette a korsót elém, már utána nyúltam,
már megfogtam a korsó fülét, mikor valami
a kezemre pottyant. Nemcsak. A korsómba is
belepottyant valami a fáról.
— Mi ez! kérdeztem elképedve inkább
magamtól, mint a pincértől.
—- Semmi kérem, volt a gyors válasz,
csak a verebek. Majd kicserélem a sört.
A folytatás mellékes, csak azt akartam az
urakkal megértetni, hogy engem a Lipótmezőre fognak a verebek juttatni.
— Jó, jó, szólt a szerkesztőnk, aki krisztusi türelemmel hallgatta velünk együtt a verebes ur elbeszélését, de mi nem segíthetünk
önön!
— Forduljon a rendőrséghez, tanácsolta
az egyik munkatárs.
— Egy patkányirt óhoz!
—• Fogadjon egy pár gummipusikás gyerkőcöt! jött egyiktől is, másiktól is a jó tanács.
— Mindez nem ér semmit, volt a mi vendégünk válasza. Arra kérem szeretettel az
urakat, tessék kiszerkeszteni a verebeket.
Csak az az egy reményem még. Akkor talán
megmozdul a hatóság is és eljárást Andiit 'A
verebeK ellen. Mert már tűrhetetlen a verebek mértéktelen elszaporodása és határtalan
szemtelensége.
íme, eleget tettünk a verebes ur kivánságának, annyival szivesebben, mert már közóhaj, hogy vége vettessék a verettek garázdálkodásának.

Hiidessen
Délmagy

a
<2101

szágban

„EDISON" Mozi-Színház
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Feketesas- és Csekonics-utca sarkán.

Szenzációs sláger - műsor! ®

Pénteken, szombaton és vasárnap mutatja be az

bajnoki mérkőzését és az állami főgimnázium 400 növendékének

Ezeken kivQI a teljes 2 órás sláger milsor!
B B B B B B B B B B B B B B B B B B

Jegyek cstitőrtöktöl kezdve az EdisonMozi pénztáránál előre válthatók.
Bővebbet a falragaszok. Telefon 759.
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Kész a hatmilliós
városi csatornázás terve.
— Sürgető fölirat a belügyminiszterhez. —
(Saját tudósítónktól)
Szeged város általános csatornázásának eddig főiként az eszményi nivó eldöntetlen kérdése szegte útját.
Azt a 'hatmilliót, amibe a csatornázás kerül,
ísokkal hamarabb (lehet előteremteni, min*
végre megoldani az eszményi nívó hosszú
évek óta vajúdó ügyét. Jelenleg olyan Stádiumban van most a dolog, hogy a belügyminiszter döntésétől függ, olyan legyen aa
eszményi nivó, minit ahogy a rekonstrukció
idejében tervezték, vagyis, hogy Szeged
mintegy sziget emelkedjék ki az őt környező sikságból, vagy pedig csak a városnak
egy meghatározott részét kell föltölteni az
árvizveszedelem elkerülése céljából. Ismeretes, hogy Farkas Árpád városi mérnök hangoztatta először, hogy a város feltöltése nem
szükséges mindenütt s éppen ezért esetleg
milliókat dobna ki a város, 'ha egész területét magasabbra emeltetné.
Farkas Árpád javaslata a tanács Utján
annak idején a közgyűlés elé került, amely
el is fogadta. Kimondotta, hogy az eszményi
nivót Farkas javaslata értelmében leszállítja. A közgyűlés határozatát több városatya
megfölebbezte s igy a döntés most a belügyminiszterre vár az eszményi nivó kérdésévétó
;
A legszorosabban összefügg ezzel a
város általános csatornázása. A tanács körülbelül fé! évvel ezelőtt megbízta a esatorzási kirendeltséget a tervek elkészitésével.
A kirendeltség, amelynek Farkas Árpád a vezetője, most készítette el a terveket s azokat
holnap a tanács elé terjeszti. Ez azonban nem
jelenti azt, hogy a csatornázás munkálatait
hamarosan meg is kezdhetik, mert addig, a
mig a 'belügyminiszter az eszményi nivó kér.
désében nem dönt, nem -foghatnak hozzá a
részlettervek, valamint a részletes költségvetés kidolgozásához sem. Éppen ezért Farkas Árpád ma benyújtott jelentésében arra
kéri Lázár György dr. polgármestert, hogy
sürgesse meg a belügyminiszter
döntését.
A csatornázási kirendeltség a csatornahálózat általános tervét a leszállított eszményi nivóhoz alkalmazta. Egyben elkészítették az uj szegedi csatornahálózat általános
tervét is, amely szerint az uj szegedi csatorna
kiépítése 350,000 koronába kerül. Mindaddig,
amig az eszményi nivó ügye végleg el nem
dől, a tanács a terveknek csak kis részét
valósítja meg, ami negyvenezer koronába kerül.
A balkáni háború tanulságai. Londonból jelentik: A brltt béketá.rsa*ág felkérte sír
EdwaT-d Greyt, Hogy a mostani Halkán Hadjárat tapasztalatai állapján, torj-essizett több
fontos kérdést a Hágai biróság elé. Azt kívánják többek közt az lángol -békeegyesAiletek,
mondja ki a hágai békekonferencia, Hogy aeroplánok és légbaj-ók nemzetközi egyezmények utján zárassanak ki a hadviselésből,
miért ezek u j rémségeket jelentenek a civilizáció -megcsúfolására. Egy további kiváltság, Hogy hadjárat lesetón ne iliéhessen keiresh
kedelmiileg blokirozni az egyes országokat, a
mi egyet jelent a kiéheztetéssel ós Hogy tiltsa el a hágai "békekonferencia a semleges
vizeken, haid-i .kikötőik kivételével, a tenger
alatt -robbanó aknák lefektetését,
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H Í R E K .
A hajnali harang szól . . .
(Saját ludósitónhtóh) Sehol a világon
sincs talán olyan meleg-, bágyadt szavú harang, mint .Szegeden, ,a városháza mélyöblü
tornyában. Még a:z öreg notnedámi harang
sem zug olyan szépen, olyan megnyugtatóan,
pedig hangját felruházta minden zengzetessógtgel a nagy iZoil'a világhírű regénye. Ilyen
harangszót nem hallott soha a ikaiTandósvérü
Xavér Montepin sem, akinek vértfagyasztó
fantazmagóriában éjféltkor kondulnak meg
fenyegető tónusban a Carefour de la Croix
Rouge-bali külvárosi harangok. üSs ilyen harangszó után vágyakozott bizonyára a titokban szentimentális Dickens .is, akinek bus
álom lovagja, a magyar irodalomba átplántált és valamelyes álnévre iis Ifiölvergődott Car
ton Sidney, szintén a harang szavában kereste lelke megnyugvását . . .
. . . Hajnalodott már. A nyári éjszaka
röptében múlik el és tiszavirágnyi életét, beragyogja a világosság győzelme. A korzón
a platánok kiegyenesednek szürkületi görnyedtségükből' és .az ég világitó hátterére
büszkén rajzódnak a paloták Rodin-sti'.ü
körvonalai . . . Hajnalodott . . . És mi gyorsan igyekeztünk nazafelé, lopva és sebtében.
Féltünk a niegvirradástól, a reggeli fekvéstől, a koránkelő emberek büszke pillantásától. Szerettünk volna eltűnni a homályban,
a rejtélyben, a csöndben.
Az utcán nagy volt a kihaltság és a
szellő enyhe fuvaima bizalmasan simogatta
az arounkat, A zaj elült, a lámpák kialudtak és fény csak az égro'l ömlött. — Épen
egy templom előtt haladtunk már ekkor és
egyszerre csak egy mély, sóhajtó bugás
rázta meg a lelkünk. Font három éra volt
és megszólalt a hajnali harangszó. Se c végtelen idegenben, se a közel hazában, de még
messzi-messzi, tul az oceánokon sem: nem
szól ilyenkor a harang. A hajnal és a világosság mindenütt meitánj os és csak öt órakor kezdődik, de a szegedi harang, ez az Alföldre csalogató, haizavágyaszté szelid szimfónia már három órakor megejti a ist'.veket . .
És megálltunk egy kis, intim t unplom
előtt, melyet körülvesz elhervadt akácos
yajn és hallgattuk a harangszót, A lelkiismeret bennünk együtt zokogott, együtt rezonált a harang sóhajtó zúgásával és nem tudtok elrejteni bánatunk a reggeli hazatérés
felett; nem volt egyikünknek sem kiért sietí.i. nem volt kihez megtérni és bocsárátért
esdekelni, mégis egy tát olt nőért, egy ismeretlen kedvesért szégyenkezett ta IMkünk,
. . . És iim csodák csodája, egyszerre feltárult a kis templom kapuja. Bentről harmonikus móLcxljiáík vontátoHt lüktetés© halakszott é® sejtelmes alakok tódultak kifelé a
kapun. Legelői megjelent Írisz, fehér ruháSan, amit ugy szeret és -aranyos ifején mirtusz koszorúval. A kezét egy elmúló hős sápadt arcára tette és körülsimitotta a szomorú
arcot, hirtelen és elnagyolt mozdulattal.
Azután halványan vonagló ajka élénk mo-
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solyra fakadt Vés megcsókolta! homlokán a gató tegnap .este 6 órakor Szegedre érkezett,
férfi tf . . . Kecsesen lejtett a (különös pár to- hogy a junius 5-én -az állami -főreálisk ólában
vább és írisz boldogan nézte a körülállókat, és f. hó 9-ón az állami főgimnáziumban kezakik mélyen meghajoltak, amikor a fensé- dődő érettségi vizsgálatokon elnököljön a
ges alak előttük elhaladt . . . Egy aranyos kultuszminisztérium megbízásából. Páratlan
kocsi 'közeledett . . . Rózsaszínű felhő s-zállt tapintatu és finom mod orú elnök lésével már
ki belőlie és körülfogta lágyan írisz szabá- a mult esztendőben is kellemes emlékeket halyos, fehér szűzi testét . . . A fekete ruhás gyott maga után. Szivesen és szeretettel üd(férfi is mellé került a -kocsiba és szeretve ölel vözöljük Timár igazgató u r a t körünkben.
te magához íriszt . . . Azután a kocsi zajta— A szegedi iparosok hitelszövetkezete*
lanul elgördült és írisz öröméből, mosolyá- Hirt adtunk már arról az eszméről, amely
ból csodás .fény áradt . . .
a szegedi kereskedelmi és iparkamara részé. . A harang ekkor még egy nagyot ről fölmerült és azt célozza, hogy a rossz
kondult és elhallgatott. Hangja még ott vib- pénz- és gazdasági viszonyokra való tekinrált a levegőben, de hangjával egyiitt a lá- tettel, egy hitelszövetkezetet kell alákiíani,
tomárny is eltűnt. A templom csukott volt és nehézségekkel küzdő szegedi iparvállalatok
néma; a tornyán lévő kakast pedig ekkor föllenditésére. Ezt az eszmét az ipartestület
érte az ébredő nap első sugara. Tovább men- elöljárósága is magáévá tette és a legutóbbi
tünk. Siettünk! Vájjon hová lett írisz?
értekezletén erős akciót indított meg, hogy
ezt a kérdést megoldja. Az értékezlet Szabó
Herczeg István.
Gyula iparkamarai titkár tervezetét fogadta
- A zenetanárok. Hónapokon át várták el erre nézve, aki az Országos Központi Hiboldogok és boldogtalanok, hogy a szervező- telszövetkezet szegedi fiókjának megalakítábizottság a városi törvény rendelkezései sze- sát javasolja. A szegedi fiók 400,000 korona
rint újjászervezze a tisztviselői fizetéseket. S alaptőkével alakulna meg, amelyet a javasmost, hogy a kérdés végre annyi vajúdás lat szerint akként lehetne előteremteni, hogy
után meg van oldva, mindössze már csak a város százezer korona kamatmentes kölegyetlen probléma maradt megoldatlanul. A csönt bocsátana a szövetkezet rendelkezésévárosi zeneiskola tanárai, akik évtizedek óta re; a kormány ötvenezer korona föltételejárnák egy düledező, nyirkos, egészségtelen sen. visszafizetendő államsegélyt engedélyezbódéba ezerhatszáz koronáért zongorát és ne; társadalmi uton az ipari érdekeltség behegedűt tanítani, szépen kimaradtak a ren- vonásával legalább 30,000 korona gyűlne öszdezésből olyanformán, hogy ezentúl sem sze, a hiányzó összeget pedig az Országos
kapnak jobb fizetést egy fillérrel sem. Miért? Központi Hitelszövetkezet adná a fiókintézet
Mert a kulturügyek érdemes szenátora nagy megalakítására. Ez a terv a szegedi iparosok
titokban megsúgta, hogy a zenepalota meg- körében is nagy tetszést aratott. Ma már Buépítése után „nemsokára" a kormány fogja dapestre utazott Szabó Gyula kamarai titkezdjen.
kezébe venni a szegedi iskola ügyét, akadé- kár, hogy ez ügyben tárgyalásokat
miává fogja azt fejleszteni s akkor úgyis Kecskeméti Antal nagyiparos pedig ma szinújra dolgozni .kell az állások szervezésével. tén eljár a fővárosiban, hogy kiterjedt összeKíméljük hát magunkat, tisztelt szervező bi- köttetéseivel elősegítse a szövetkezet megzottság, ebben a kutya kánikulai melegben! alakítását. Holnap délelőtt 10 órakor pedig
Igy szólt az előrelátó IböTeseségü tanácsos Lázár György dr. polgármestert egy külés a t. bizottság sietett a fölséges és minde- döttség keresi föl, nagyszámú iparos részvénekfelett kényelmes indítványhoz hamarosan telével és a Küldöttség arra kéri a polgármeshozzájárulni. Mit jelenít pedig ez a finom kö- tert, hogy az akciót támogassa. Ugyanez a
rülírással megszerkesztett időmeghatározás? küldöttség fölkeresi Szarvady Lajost is, az
Körülbelül azt, hogy a zenetanárok nagyobb iparkamara elnökét. A küldöttséget Szakáll
fizetést fognak kapni, ha a jövő húsvét utá- József, az ipartestület alelnöke fogja veni első 'holdtölte vasárnapra esi'k s ezen a va- zetni,
sárnapon csupa boldog ember fog az utcákon
— Serényi gróf provokáltatta Károly
szaladgálni, amely kritériumnak számszaki
grófot. Tudvalevőleg Károlyi Mihály gróf
megállapításával a kebélbeli számosztály vemeg,gyanúsította .a földmivelésügyi minisztézetője ezennel megbizatik . . . Hol van még
riumot a várpalotai üggyel kapcsolatban.
a zenepalota, mi'kor még a pénz sincsen meg
Serényi Béla gráf -azóta feliszólalt és kimurá, de meg a tervek is Spiegel Frigyes műtatta, hogy a föMmivelésügyi minisztérium
építész ceruzájában pihennek? Hol van még
©lé egyáltalán -nem tartozott .ez az ügy. De
a teljes fölépítés után az a „nemsokára",
Hazai Samu honvédelmi miniszter is hangamelyről addig épen a negyedik kormánysúlyozta, hogy a várpalotai adásvétel egyenak huszadik zeneügyi referense fog majd
dül ő hozzá, illetve a honvédelmi minisztémást gondolni? Az ötlet azonban fényes volt:
riumhoz tartozik és viseli is a felelősséget.
a szervező bizottság azonnal üstökön raAkkori fölszól alásában Serényi gróf kitért
gadta és ^esavanyitotta egy évtizedre. Adarra is, hogy elvárja, ezek utáu Károlyi -gróf
dig pédig a zenetanárok harmonikázhatnak és
visszavonja valamilyen formában gyanúsítáés okarinázhatnak tovább békességben egysát. A visszavonás elmaradt ós erre ma Seezerhátszáz 'koronáért, amennyiért mai naprényi gráf provákáltatta Károlyi (Mihály
ság jóravaló kereskedősegédet sem lehet kapgráfot, ki szintén megnevezte segédeit. Hír
ni a rőfös szakmában . . .
szerint a segédek már meg is egyeztek pisz— Személyi hir. Timár Béla dr., buda- tolypárbajban, amit holnap -reggel bonyolípesti VII. (kerületi állami főgimnázium igaz- tanak le.
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— Az országos közegészségügyi ta- j
nács a szegedi közkórházról. Hogy miiyen
nyomorúságosak a viszonyok a vidéken a
kórházak tekintetében, arról már régóta folyik a szó. De bármennyi panasz 'hangzott is
el az utolsó évtizedben a kórházak elhanyagoltsága miatt, az állam csakis most kezd
foglalkozni azzal, hogy az országos betegápolási alapból évenként négy millió koronát fordítson a vidéki kórházakra. Az országos 'közegészségi tanács, amelyhez a kincstár véleményadás céljából fordult, -nagyobb
szabású fölterjesztést intézett a pénzügy minisztériumihoz, fölsorolva azokat a vidéki
kórházakat is, amelyek ez idő szerint a legszerényebb igényeknek sem felelnek meg.
Elmondja a tanács, hogy a több mint százezer
lakossal biró Szegeden
az elavult
kórház
olyan szük és olyan rossz helyzetben van,
hogy ahelyett másikat kell építeni. Följegyzi, hogy Szombathelyen harmincegyezer lakosra olyan kórház esik, amelynek mindössze hatvan ágya van. Szatmárnémetin a
rozoga és nyolcvanhárom ágyas kórház harmincötezernyi lakosnak a z igényeit egyáltalában nem képes kielégiteni. Sárosmegyének, amelyben százhetvennégyezer szegény
ember lakik, csak kis kórháza van, ez is régi,
rozoga épületben. Fiúméban szintén botrányos helyzetben, van a kórház, amiként Kecs' keméten is. Aradon pedig nagyon is elavult
ez az intézmény.- Zomborban harmincegyezer
.lakosra olyan kórház esik, amelyben csak
ötvenegy ágy áll a betegek rendelkezésére,
minélfogva, épen ugy, mint a többi helyen, a
zsúfoltság el,képzelhetetlen.
Brassóban a
nyolcvan évvel ezelőtt emelt kórház már nem
képes tartani magát, pedig a megyében
egyetlen.
Liptószentmiklós
harmincnégy
ágyas kórházzal rendelkezik s ennek kell kielégíteni az egész megye betegeit. Naszódmegyében hatvan ágyas kórház hirdeti a nyomorúságot a százbuszonnyolcezer főnyi lakosságnak. És fölsorol még a tanács több
olyan várost és községet, amelyekben a kórházak szegényesek, túlzsúfoltak és a .helyzetnek épen nem megfelelők. Azután azokra
a vidéki kórházakra tért át, amelyeket sürgősen ki kell bőviteni.
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telen most már, hogy Rédlt pénzzavara vitte a jövőben. Véleményem szerint magyarorszábűnre. Rédl nagy pénzzavarban volt, hitele- gi zsidó erre nem lenne képes és akik .a vérzői megrohanták és ekkor öngyilkos gondo- vádban vádlottakként szerepeltek,, mind egylatokkal is foglalkozott. Romlott viszonyaiból tő'l-egyig bevándorolt galieial és ienigyelzsiszolgája előtt nem is csinált titkot és több- dók voltak. Ezek az emberek a talmudn-ak és
ször mondta, hogy őt már csak gazdag há- egyéb szent könyveknek egyik-másik helyét
zasság mentheti meg. -Ezt a tervet mind könnyen félremagyarázhatták. Fanatikus láz
gyakrabban szellőztette a szolga előtt. Való- ban gondolhatták kii a .rituális gyilkosságot.
ban minden fáradozása arra irányult, hogy És ebben nincs is semmi valószinütlen feltegazdag menyasszonyt szerezzen. Másoknak vés. Utalhatok egy .klasszikus példára. A 60azt rnesiilte, hogy egy briinni textilnagyipa- as években történt, .hogy -egy hódmezővásárros leányát fogja eljegyezni. Kisebb utakat helyi cipész — nem zsidó, hanem református
is tett és azt mondta, hogy menyasszonya — a fiát .egyszerűen feláldozta az Urnáik, szószüleihez megy. A terv azonban nem vált s va;l. legyilkolta. A vizsgálat során kitűnt,
be, mert Rédl egy nap azt mondta szolgájá- hogy a református oipé-sz vallásos fanatizmunak, hogy a gazdag házasságról végleg le sában ugy értelmezte a. szentírást, .liogy a
kell tennie. Okul egy nem egész valöszinü fia 'feláAdoizása Istennek tetsző -cselekedet és
történetet hozott föl. Habár ez a házasság a ezen az alapon megölte a gyermekét. .Külön.kutba esett, Rédl anyagi helyzete mégis bem is rituális- gyilkosságot, azaz a vérvádat
csakhamar meglepő módon megjavult. Na- a sajtó idézte elő. Nekünk eszünkbe se volt
gyobb lakást vett, elegánsan berendezte és ilyen nyomon elindulni, de .a sajtó vérvádfényűző életet kezdett folytatni. R-édl azután jától hangos volt laz ország és csak azután
eljegyezte egy nagyállásu tiszt leányát, de vezettük be ebben a.z irányban a nyomozást.
ebből se lett házasság, mert a leány atyja Ami a vizsgálat eredményét illeti, kérdője— tábornok volt— nem adta hozzá feleségül let hagyott a perben, semmi pozitív bizonyítékot nem produkált. Solymosd Eszter .eltűnéa leányát és igy jellemezte Rédlt:
sének
valódi oka feilől.
— Rédl jellemtelen ember.
— Ugy tudjuk, hogy a tiszaeszlári esetre
Az apa kénysz-erit-ésére a leány és anya
nagy ellenkezése után föl is bontották az el- vonatkozólag memoár,féléket tetszik sajtó alá
jegyzést. A tábornok aizóta meghalt. A rendezni. Megfelel e-z a valóságnak'?
— Tényleg volt szándékomban, de mosmenyasszony bizonyára sajnálta, hogy atyja
miatt ilyen ragyogó jövőtől esett .el. Nem is tanában olyan óriási és sokoldalú elfoglaltsáment azután férjihez. Ma bizonyára hálával gom van, hogy erre .egyáltalán nincs időm.
gondol atyja kiváló emberismeretére. — Rédl Annak idején ia világ minden részéről kapnagyon jól értett ahhoz, hogy minden gyanún tam a leveleket a per tárgyában .és ezen levefölül álló tiszteket meggyanúsítson, amennyi- leken ikivülás igen érdekes korszerű irataim
ben az illetékes biróságna-k, sőt az illető had- ,és reliquaim vannak, dé mint mondtam, az
biróságnak valósággal ő adta az eszmét, adatok földolgozására nincs: időm.
hogy vizsgálatot indítsanak a hadsereg egyes
— Leszakadt a menye zet. A Tisza
nagyon tiszteletreméltó
tagjai ellen. Egy Lajos-köruton épülő Aigner-féle ihárom emeesetben, mint most ismeretessé váliki, egy ve- letes ház pincéjének menyez-ete ma délután
zérkari tiszt kénytelen volt idő előtt nyuga- leszakadt. Szabó Mihály és Zakar István
lomba vonulni, jóllehet semmi terhelő adat munkások, akik -éppen ott dolgoztak, a pinnem volt ellene és a becsületbíróság se ta- cébe zuhantak, de súlyosabb sérülés egyikülált semmi kifogásolni valót. Ez az eset nem ket sem érte, mert a menyezet még nem volt
az egyetlen, amely közvetetlenül vagy köz- megkeményedve. A rendőrség megindította
vetve összefügg Rédl müködés-ével.
az eljárást, hogy ikit terhel a felelősség?
— Vizsgák. A III. kerületi Margit-utcai
— A tiszaeszlári p e r évfordulóján
állami
polgári leányiskolában az évzáró vizs
Gyászos, szomorú évfordulóról kell megemlé— A zenta! milliomos leánya. Egy
gák sorrendje: Junius 8-án -délelőtt 10 órakor
hires bácskai szépséget,
Deutsch Ellát, keznünk. Most van harminc éves évifordulója gyors! rási vizsgálat; 14-én hittan vizsgálat,
Deutsch Hermán,n milliomos zentat nagybir- -ainnak, .hogy a tiszaeszlári otromba vórvádlba- délután 4 óraikor tornavizsgálat; 16-án délelőtt francia- és ének, délután 3 órakor zontokos leányát tegnap súlyos automobil-baleset hona, a felvilágosodott magyar .társadalom goravizsgálat; 17-én az I. a), I. h); I8-án a
örök
szégyene,
végigzugott
az
egész
világon.
érte Zenta mellett, <a csókái országúton. Egy
II. a), II. b); 101-én a III. al), IV. -b); ,20-án
automobil rohant a milliomos leány hintaja Tisza,eszlár romantikus, rémregényére azót-a a IV. a); 21-én a IV. b) osztályok vizsgálata;
mellett. A leány ijedtében kiugrott a. kocsi- már a feledés jótékony, sötét fátyola borult, 23-án évzáró ünnepély; 24-én magánvizsgálahói s ekkor az autó alá került, amely keresz- a szereplő személyek nagyrésze már la nivan- tok. A vizsgálatok mi-ndenna-p délelőtt 8 órakor kezdődnek s ,a vizsgálatok tartama alatt
tülgázolt rajta. Deutsch Ellának az autó ösz- na csendes birodalmában pihen, egy mindent a tanulók rajzai és kézimunkái ki lesznek álszeroncsolta a lábait. Azonnal fölszáliitották átfogó harmonikus szeretetben és akik még lítva.
Budaipestre a Herczel-szanatóriumba, ahol az idefenn vannak, egy rossz álom, egy gonosz
— A suffragett férfi-ideálja. Az ameegyik lábát amputálni fogják. Deutsch Ella lidércnyomás nyomasztó érzésével gondolnak rikai suffragettök a szavazati jogot valami
tegnap reggeli kikocsizott nővérével, Reuter vissza a nagy perre, mely ezer éve folyik és univerzális panaceánalk tekintik, amivel mag,Gyula szabad-kai bankigazgató feleségével az még most sincs vége. A tiszaeszlári eset 30 k a rják javítani a világot. S a világj avitó
műveletüket, a férfiakon akarják kezdeni.
uradalomba. A csókái Lederer-tanya mellett -éves évfordulója alkalmából tudósítónk meg- Erre vonatkozólag érdekes kijelentés-eket, tett
hajtattak el kocsijukkal, -amikor a poros or- interjúvolta Bary Józsefet, a nagyváradi tör- egy miiss Aldrich in-evü .amerikai, suffragette.
országuton a hintó szembetalálkozott egy ro- vényszék ősz elnökét, aki a niagy periben tud- A suffrage-tte férfi-ideál ja lényegesen eltérő,
hanó automobillal, -amely ugy látszott, már valevőleg mint vizsgálóbiró járt el. De az in- a ma élő és hódító .férfiak tulajdonságaitól,
valamint testi és lelki milyenségétől, A suffnem fogja kikerülni a kocsit és egyenesen be- terjúnak véletlenül most egy más, még szo- ragiett-férfiidieál minden eik-etlőtt .nam /lesz
Jieroha-n. A kocsis ijedten tartotta féken a va- morúbb -dolog is ad aktualitást, nevezetesen olyan .nyers és erőszakos, mint iaz utcai -nők
dul ágaskodó lovakat, Deutsch Ella azonban Ver zár István dr. bőrgyógyász ós jogakadé- ideálja -az úgynevezett férfias megjelenésű
tartott a katasztrófától ós hirtelen elhatáro- miai professzornak a nagyváradi jogakadé- férfi. A kisasszony egészen önkényesen 1940zással kiugrott a kocsiból. Ebben a pillanat- miával kapcsolatban felidézett tiszaeszlári re jövendöli meg az első suff ragette-eszménykép megjelenését ezen a földön. Ez időtől
ban száguldott el a. kocsi mellett az autó. esetre vonatkozólag kiadott ismert nyilatko- kezdve minden férfi fehér ruhát fog ifelötezata,
melyben
ahelyett,
hogy
egy
intelligens
Közvetlenül a hintó mellett suli tot el és ke
n,i, .a sötét öltözet kora végleg letűnt .ezzel.
risztülgázolt a leányon, akt ép eléje ugrott. és tudományosan képzett ember méltó felhá- Ez az ideális -férfi simára borotvái-tatja arcát
Az autó azonban megállás nélkül robogott borodással cáfolná a vérvád ostoba meséjét, a és b a j á t is tövig lenyíratja. A -nők azonban
alaptalanságá- ezentúl is hosszú h a j a t fognak viselni. Szatovább, Deutsch Ella pedig törött tagokkal, vérvád alaposságának, vagy
bály lesz, hogy a férfiak tolják majd .a .gyerösszeroncsolt lábakkal maradt fekve az or- nak kérdésében tág teret enged a sejtéseknek. mekkocsikat, de nem fognak .dohányozni és
szágai porában. Az elmenekült autó irtán Annál könnyebb m-a már objektív véleményt szitkok nem hagyják majd el soha ajkaikat.
mondani .Bary Józsefnek a vérvádról, mert az Ezek és még hasonló tulajdonságok tüntetik
nyomoz a csendőrség.
idő már elmosta teljesen azt a szégyenletes majd ki .az ideális férfiak, de hogy a
— Tizenkét év óta kémkedett RédT. felekezeti, ifajt és társadalmi szempontokat, mők-neik igazán örömük felLk-e majd bennük,
A Rédl-ügyben folytatott vizsgálat megállapíarról meni lehetünk m a j d egészen bizonyototta, hogy Rédl 1901. óta állott Oroszor- melyet annak idején a zsidó vért szomjazó sajk.
szág szolgálatában, tehát tizenkét év óta ki- publikum a perhez .hozzákapcsolt.
— Gyermekek szerelmi
drámája.
—- Ami a -rituális gyilkosságot illeti, —
szolgáltatott minden katonai titkot, amihez
Sátoraljaújhelyről
jelentik:
Fejér
Dezső 18
mondotta
Bary
József
—
ez
abszolúte
-nem
csak hozzáfért. Rédl akkor, mikor kémkédni kezdett, vezérkari százados volt. Kétség- ' lehetetlen, nem volt iaz a múltban és nem lesz éves ügyvédi imok szerelmes volt Tóth An-
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na IV. osztályú polgári iskolás leányba. A
leány, aki szülei vél Szprnotorqn lakott, reggele,nkin.t vasúton járt be áz .iskolába és délután negyednégykor szokott megint visszautazni. Ilyenkor elkísérte fiatal szerelmese
is. Á leány szülei nem jó szemmel nézték
ezt a barátságot és kitiltották a fiatalembert.
Tegnap .délután Tóth Anna nem jött haza.
"Szülei, növekedő aggódással várták, majd estére beutaztak ,a városba, hogy felkutassák
gyermeküket, A rendőrség segítségével egész
éjszaka keresték, végül hajnalban a város
határában találták meg Tóth Annát és Fejér
Dezsőt átlőtt halántékkal, holtam. A vizsgálat megállapította, hogy a fiu lőtte agyon a
leányt, .azután magával végzett. Három levelet találtak náluk, ebből kettő a szerelmeseik
szüleinek szólt, a harmadik a rendőrségnek.
Megírják, hogy közös elhatározással mennek
a halálba, mert nem lehettek egymásé.
— ASzeg .diKereskeciőif jak Fgyesiilete
vasárnap kirándulás,sal egybekötött szórakoztató délutánt rendez a KóllayJ Lgetbe, Indulás délután 2 órakor az egyesületből1 '(Aradi-utca 2.). Műsoron a legkiválóbb számok
szerepelnek és ,pedig kacagtató kabaré- és
rnonológ,számok, atlétikai számok, tekeveroeny, női és férfi szépségverseny és különféle
humoros játékok. 'Este cigányzene mellett
tán® a szabadban és tűzijáték. A vezetőség
erre az alkalomra külön meghívókat nem bocsát ki. Kedvezőtlen idő esetén a. kirándulást
15 én tartják meg. Belépődíj nincs.

fizájpadláo
néíkfil.

A Te-

vun-ikönyvtárnak legújabb füzete finom hangulati!, levendulaillatú angol verseket hozott.
Lir'ai antológia a javából, melynek legfőbb érdekessége, liogy csupa ma élő, fiatal versiró
legszebb alkotásai vannak benne csokorba
kötve: Kingsley [Salmon, Somers, Loweil,
Coletidge, meg egy-két nő, akik ujat és újszerűen tudnak érezni. Az uj angol költészet
Elisabeth és Róbert Browning óta egy csapáson halad: balladaszerü, finom hangulattöredékeket ad, mely néha a szonettet választja megjelenési formájául, anélkül, hogy
annak belső taj-talmáyal. ki tudna békülni. Az
angol lélek nem könnyed és nem csapongó,
a szonett bájos fölszinességét tompa hurok
megölésével drámai lüktetéssé változtatja át.
Ilyenek a kis gyűjteménynek csaknem öszszes darabjai. Zsoldos Benő kitűnő érzékkel
válogatta meg a költeményeket és fejlett Ízlésű műgonddal ültette át őket magyarra. A
Délmagyarország olvasói már ismerik az ő
fordítói ügyességét, mellyel igazi költői tehetség párosul s a kettő együtt hozza létre
azokat a gyöngyszemeket, melyek számottevő nyereségei Irodalmunknak. A füzetkenek ára 40 fillér; kapható Várnay L. könyvkereskedésében.

SPORT.

levehető arany hidakat jutányos árak mellett.
Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve. Bármilyen javítást 4 óra alatt készitek.

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

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

Szegedi Altalános Bank
R u d 3 I 2-téi* 5.

saám.

Szépségápolás!!
Rózsi

hygienikus modern kozmetikai intézetében.
Szépséghibák eltávolítása: szeplő, májfolpattanás, bőratku (mitteser) stb. Zsírosarcbőrt,
kezelése, s a legelhanyagoltabb arc rendbehozása. Villanyvibrációs és kézzel való arcmassage párisi mód szerint. Hajfestés. Bérletrendszerü arcápolás. Dr. Jutassy József,
Magyarország legelső kozmetikai szakorvosának szépségápoló és szépséghibákat eltüntető
ártalmatlannak bizonyult szerelnek elárucisitása, u. m.: bőrápoló, bőrgyógyitó, és hajgyógyitó, szőrvesztő készletek. Arckrémek,
arcpor, szappanok, kézfinomító, hajfesték,
hajszesz stb.

FEKETESAS-UTCA
<W«ner-palota.)

(o) Z s o l d o s B e n ő ndtfnrdftásal.

i.aHaBBssBaBsaBBaaaBasasBBaaaaBaBaaaaBaBSBBBaaaaBaas

Az általam készitett
rágásra kitűnően használható a valódi fogaktól
fel nem ismerhető, az eredeti fogakat teljesen
pótolják. Készitek továouá arany koronákat és

Fürst

T U D O M Á N Y É S IRODALOM.

20/a. szám alatt.
Telelefoa U - i *

o Temesvári K i n i z s i - S z K. Nagy szimpátiával fogadták városszerte azon tegnapi
hírünket, hogy vasárnap Dó lm agyar ors zá g
legjobb csapata Jesz a SzAK -ellenfele. A bajnokságok lezajlásával a SzAK Hiúmmal megerősítve kompletten áll fel, igy ismét élvezői
leszünk azon szép és eredményes csatárjátéknak, mellyel a SzAK elsőrangú fővárosi csapatok ellen olyan jól megállta helyét, összjátékon és technikán .alapuló labdlakezelés jéllemzi a Kinizsi csatársorát is, tehát egyenlő
nívón álló csapatok mérkőzése gyönyörködtető játékot fog produkálni. Előzőleg az egye
sül,etek második csapatai tartják revánsmórkőzésiiket, A mult évben ugyanis Kinizsi II.
győzedelmeskedett a SzAK II. fölött.
o S z a b a d k á n a k vasárnap

nagy

futball-

szenzáció

erejével

napja lesz. Ebkor játszik a. Bácska, a szegedvidéki alosztály győztese, a Temesvári ACcal, az aradvidéki alosztály győztesével, Délmagyayország bajnokságáért ,döntő mérkőzést. Ugyanokkor találkozik utolsó bajnoki
meccsén az SzTK a Szabadkai SE-e 1. Az
utóbbi mérkőzés kimenetelétől függ az SzTiKuak helyezése a bajnokságban.
o Lane e l u t a z o t t A

fog hatni a hir, hogy Lane, az M1TK angol
játékosa tegnap este hii-telen, csaknem búcsúszó nélkül elutazott (Budapestről és viszszatért Londonba. Egyelőre még a legközvetlenebb (hívei sem tudják, liogy távozásának
mi volt az igazi oka s hogy vissza fog-e térni még vagy sem. A legkézenfekvőbb a föltevés, hogy nem fogjulk többé viszontlátni
az egyébként elsőrangú játékost, akit nyilván ia fegyelmi-bizottságnak súlyos, de igazságos ítélete késztetett rá, hogy elhagyja két
évi szereplésének a színhelyét.

Hirdetések közlésére legcélszerűbb a Délmagyarország.

yr

y
Magyar
m fi v é s z e k
képeinek másolatai
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kaphatók S z e g e d e n :
VÁRNAY L,
Kárász-u. j r
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TÖRVÉNYKEZÉS.
A Harnoncourt kastély felgyújtása
(Saját tudósítónktól.) A nagyheoskereki
esküdtszék tegnap egy rejtelmes ügyet tárgyalt, amely annak idején az országos sajtót ,is bejárta. Az écskai Harnonicourt-kastélyban történt a rejtelmes história, ahol
1912. szeptember 3ö-ről október elsejére menő éjjel felgyújtották ifjabb Harnoncourt
Félix gróf lakosztályát, ugy, hogy az i f j ú
gróf négy szobából álló lakosztályának a
folyosóra nyíló, ajkait terpentkinél leöntötték és azután meggyújtották. Az ajtók, szőnyegek, függönyök már lángba borultak s
az egyik szoba lis égni kle^detfi mikori az
ifjú gróf mellett kaiké felügyelője, Froyer
József várakozási állományban levő százados észrevette a tüzet s az i f j ú 'grófot az égő
,lakáslbó'1 kimentette.
A rejtelmes gyújtogatás sok meiide-mondára adott alkalmat, a vizsgálat adatai szerint azonban az egész ügynek rivális leányok
veszekedése a rugója. ,A Harnoncourt-kastély másik szárnyában laké őrgróf Pallaivicmi Arthurné, született Harnoncourt Aliee
grófnőnél szolgált ugyani® Freyer Paula 31
éves salzburgi születésű komorna. A muilt év
nyarán, egy uj szobaleányt fogadtaik Horváth, Ágnes személyében az ifjú Harnoncourt
gróf mellé. Ez Freyer Paulának sehogysem
tetszett, folyton veszekedett, üldözte és csúfolta Horváth Ágnest. Emiatt Freyer Paulát
el ds akarták bocsátani. Freyer Paula erre
bosznt esküdött Horváth Ágnes ellen s szeptember 30-ikáról október elsejére menő éjjel
felgyújtotta az ifja gróf lakását abban a hiszemben, hogy Horváth Ágnes benn van a
grófmái. Idáig egyszerű és átlátszó a dolog.
Egy hisztérikus leány esztelen cselekedete.
Azonban Freyer Paula 'a vizsgálóbíró előtt,
első ízben tett beismerő vallomását
visszavonta s a vizsgálat további során kereken
tagadta a gyújtogatást s 'azt mondja, hogy
először csak kényszerből vállalta magára a
tettet.
Ilyen stádiumban 'került ina a aagybeeskqrefci törvényszók ©sküdtbirósága cfy, aludj
Froyer Paula, gyújtogatás lúintettével vádolva ült a vádlottak paidján. A tárgyaláson Alföldy Béla törvényszéki elnök elnökölt, szavazóbirák voltak Szilágyi Lajos, Junga Aladár, jegyző Bújta, Emil dr., ügyész Gzenger
Nándor dr., védő Löffder Armig dr., a sértett képviselője Apinau Ernő dr. A tárgyalásra, tanulként beidézték 'ifjú
Harnoncourt
Félix grófot és Pallavicini lArthur őrgrófot,
valamint az őrgróf,nét -is. Az előbbiek megjelentek a tárgyaláson, a grófné azonban orvosi bizonyítvánnyal kimentette magát. A bíróság először a gyujtogatással vádolt Leányt
hallgatta ki. Freyer P a u l a csinos Leány, de
látszik r a j t a az idegesség. Szaggatottan, hosz-
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8®u gondolkodás után felelt. A gyoijtolatásról mia sem akar tudni s azt mondja, Ihogy
csak a detektívek ütlegelésére vállalta először magára. Azt beismeri, hogy
Horváth
Ágnessel folytan veszekedtek, aki miatt ő el
is akart menni, de az őrgrófnő kérésére (maradt vissza. Áz elnöknek arra a kérdésére,
.hogy nem bujtotta-e, vagy niem bérelte-e föl
valaki a gyujtogatásra, hogy ifjabb Harnoneourt grófot elpusztibsa? — a leány biatározott tagadással válaszolt. A vádlott leáiny
kihallgatása ezzel véget é r i (Elsőnek Froyer
József várakozási állományban lévő századost, az i f j ú gróf felügyelőjét hallgatták ki
tanúként. Froyer József .elmondja a tűzesetet. ö azt hitte, ihogy valamelyik falubeli paraszt követte el a merényletet az öreg gróf
ellen boszuból. ő a deteiktiivéktőil hallotta,
hogy Freyer Paula volt a (gyújtogató, de
hogy tényleg ki volt, azt nem tudja. Utána
ifjabb Harnoncourt Félix gróf volt a tamu,
akinek fogalma sincs arról, Ihogy miért is követte el a tettet. Kéri, hogy ne büntessék
meg a vádlattat, ímert ő annyira ártatlannak
hiszi, hogy akár meg is esküszik rá.
Ezután befejezték a bizonyítást és feltettek a kérdésieket. Az első kísérlet a befejezett
gyujtogatásra vonatkozólag teszi fel ia kérdést, a másik pedig a gyújtogatás kísérletére szólt. Az esküdtek mindkét kérdésre nemmel felelték, mire a törvényszék a vádlottat
felmentette.
• • !; V-fr
§ Perjéssy Mihály kúriai biró. A hivatalos Budapesti Közlöny mai száma közli,
hogy a király Perjéssy Mihály dr. szegedi
Ítélőtáblai bírót a kúriai cím ós jelleg adományozása mellett iá zilahi törvényszék elnökévé nevezte ki.

NEMENYINE

Hlerán-szálloda,
Budapest, V., Váczi-körút 82/a.
• Nyugati pályaudvarral szemben. Legmodernebbfii
berendezve. Szolid családi ház, figyelmes kiszolgálás.
Igazgató: BALOO JÓZSEF. - Egy ágyas szobák
:: 4 K-tól 7-ig Két ágyas szobák 7 K-tól 16-ig. ::

BBBBBBBBBBS88BBB&B
KÖZGAZDASAG
A budapesti gabonatőzsde.
A határidőpiacon reggel nagyon élénk
volt a forgalom, az irány pedig kisebb mé"
lékben ugyan, ide ú j r a javult, mert exefcuoiós
vásárlások fordultaik elő.
Buza októberre 11.67—68. Rozs októberre
9.50—öl. Tengeri májusra 7.72—73, júliusra
8.09—10, augusztusra 8.17—18. Zab októberre
8.49—50. A készáru vájáron mérsékelt iforgalomnál néhány fillérrel1 szilárdabb volt a
buza-üztet iránya.
A budapesti értéktőzsde.
.A ki a mai előtőzsdén a magyar kormány
lemondása nyomán nagy -eseményeket várt,
csalódott. Az üzlet lefolyása igen nyugodt
volt, sőt mihelyst az áru, amelyeit a beszpárt
miegnyitáskor a piacra hozott, elfogyott,
csakhamar javolt az üzlet iránya az egész
vonalon, sőt mert Bécsből a vaspiacról biztatóbb jelentés érkezett, átinenetiillag igen csinos föllendülést tapaslztaltunk.
Kötöttek: Magyar hitel 820—821.75. Jelzálogbank 428.50—430. Agrárbank 503.25—504
Merkúr bank ,284.50. iSzesz 588—591. Déli vasút 128—12.9. Közúti vasút 650—653. Rimainuirányi vasmű 707.50—708. Hazai sorsjegy
112.50—113.50. Magyar bainík 550-552.75. Phőbus 199—20150.
I
Felelős szerkesztő : Pásztor József.
Kiadótulajdonos : Várnay L.

FOGMÜVESTERME
Szeged szab. kir. város

Kárász-utca 6a. sz.
alatt létezik. Készít mindenféle
f o g m u n k á k a t kaucsukban és
aranyban. Vidéklek 24 őra alatt
lesznek kielégítve.«Bármilyen
javítás hat óra alatt elkészfll. 522

adóhivatalától.

ad. 23314. és 24471. tan. sz. 1913.

Pót-értesités.

1913 Junius 5.
Magyar Királyi Államvasutak
133.723—913. C. I. sz.

Igazgatósága.

I. pótlék életbeléptetése a magyar
királyi államvasutak helyi árudijszabásákoz (lf t rész )
A magyar király államvasutak 1913. évi
március hó 1-től érvényes helyi árudijszabásához (II. rész) 1913. 'évi augusztus hó 1-én
az /. pótlék lép életbe.
E pótlék mindazokban a viszonylatokban és áru osztályokban, amelyekben a dijképzés a cs. és kir, szab. kassa—oderbergi
vasút egyes vonalain át történik, az ezen a
vasúton folyó évi junius hó 1-én életbelépő
uj helyi árudijszábás (II. rész) folytán uj,
némileg fölemelt díjtételeket fog tartalmazni.
Ez okból a magyar királyi államvasutak helyi árudijszabásában foglalt zsolnai és zwardoni állomási díjszabások egész terjedelmükben hatályon ikivül helyeztetnek és az I. pótlék keretében uj állomási díjszabásokkal pótoltatnak; ugyancsak ez okból emeltetnek föl
Beszkidi
országhatár,
Kassa,
Kőrösmezői
országhatár, Ruttka, Szakolczai
országhatár,
Uzsoki országhatár, Vidrányi országhatár és
Vlúrapass állomisi' díjszabások egyes áruosztályaiban egyes állomások díjtételei.
E pótlék tartalmaz továbbá jegyzéket
azokról az állomásokról, amelyeken a kocsirakományi küldeményeknek a vasúti kocsikba való berakását vagy azokból való kirakását a felek saját költségükön tartoznak végeztetni, végül tartalmazza az állomási névváltoztatásokat, az uj állomások megnyitásából és egyes állomások forgalmi körének kibővítéséből, illetve megszorításából folyólag a díjszabásban keresztülvezetendő módosításokat és kiegészítéseket .s ezenkívül
összefoglalja azokat a változtatásokat és sajtóhibahelyesbitéseket, amelyek a díjszabásban eddig hirdetményi uton vezettettek keresztiül.
A szóban levő pótlék példányonként 1
koronáért a magyar vasutak díjszabásokat
elárusító központi irodájában (Budapest, V.,
Akadémia-utca 3. sz.) folyó évi julius hó második felében lesz megszerezhető.
Budapest, 1913. évi május hó 30-án.
A kereskedelmi főosztály:
Darvay,
udvari tanácsos
igazgató-helyettes.

Délmagyarországi fióktelep,
Szfegeü, Kelemen-u. 11. Telefon 833.

Értesittetinék iaz érdekelt földbirtokosok,
liogy Szeged sz. kir. város területén végrehajtott u j földosztályozás ellen benyújtott
egyéni felszólalások feliüvizsgálata eredményét feltüntető s
)
folyó évi május hó 30-ától bezárólag folyó évi
junius hó 28-áig
a városi földadó nyilvántartói hivatalban a
városi bérház I. emeletén 8. sz. a. 30 inapi közszemlére kitett 2-i.k számú felszólalási jegyzék megtámadott tételteinek ez ujabb osztályozása elleni esetleges további érdemleges
kifogások részletesen megindokolt íelebbezés
alakjában a közszemle ideje alatt kizárólag
írásban, közvetlen Horváth István pénzügyi
.tanácsos, kat. hely.szinelési fölügyelő úrhoz,
mint Szeged váras földadódjizottsága előadójához címezve Szegeden a pénzügyi palota
II. emeletén nyújthatók be.
Szeged, 1913. évi junius .hó 3-án.
VÁROSI
ADÓHIVATAL.
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Délmagyarország
előfizetési ára Szegeden:

m

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

Sokszorosítások,

másolások,

irógépjavitások.

Amerikai kellékraktár. Állandó gépiró tanfolyam.

DÉLMAGYARORSZÁG

1913. junius 5.

¥árnay L.
Diplomata,

5*—-

Drasche,

A nő é s a k í g y ó

3 —

Ambrus Zoltán,

4*50.

Kaffka Margit,

Mária évei

4.—

Bernhardt,

Lakásbérleti j o g

15

-

Zabel,

Egy császárné regénye

A Szeged állomáson.

Az 1913. évre kirótt házbér- ér házosztályadót
kitüntető lajstromok az 1883. évi XLIV. törvénycikk
16. §-a értelmében folyó évi junius hó 6-tól bezárórólag juniushó 13. napjáig a városi bérházban levő adóhivatali helyiségben 8 napi közszemlére kitétetnek.
Felhivatnak tehát az illető adókötelezeitek, miszerint ebbeli adójukat megtekinteni és a kirovás ellen
netáni felszólamlásaikat és pedig
a) azon adózók, kik az ezen adónemmel már a mult
évben megróva voltak, a lajstrom kitételének napjától;
b) azon adózók pedig, kik a most kivetett adónemmel a kivetési évben első izben rovattak meg, adótartozásuknak az adókönyvecskébe történt bejegyzésétől
számított 15 nap alatt a szegedi m. kir. pénzügyigazgatósághoz címezve, vagy ott, vagy pedig a városi
adóhivatalnál benyújtani annál is inkább el ne mulaszszák, mert az elkésve beérkezendő felebbezések a törvény értelmében figyelembe vétetni nem fognak.

Budapest felől : Sz. v. 1203 Gy. v. l t ó . Sz. v. ?2i.
Sz. v. 7®. üy. v. 6®. Sz. v. 10®. Sz. v. 1)3. Gy. v. tó.
Gy. v. 737. Sz. v. 537. K. expr. 255.
Temesvár felől: K. expr, 2 « Sz. v. Í257. Gy. v.
900. Gy. v. 63i. Gy. v. 2®. Sz. v. isi. Gy. v . 635.
Sz. v. 738.
Nagy-Becskerek—Károlyháza felől: Sz. v. 7'5
Sz. v. 911. Sz. v. 1135. Sz. v. 118 (Csókáról). Sz. v. 254.
Sz. v. 5®. Sz. v. 1233.
Arad f e l ő l : Gy. m. 9K Sz. v. l t ó . Motor 12'9.
Motor 330. Gy. m. 232. m. V. 6®. Sz. v. 91). M. v. 5)9
Makóról). M. v. 753 (Mezőhegyesről).
Szeged-Rókus felöl: Sz. v. 12®. Sz. v. 555. Sz. v.
837. Sz. V . 1125. Sz. v. 316. Sz. V . 502.

2*50

Vezető elmék

Hirdetmény.

A Szeged-Rókus állomáson,

4*—

Indulás:

Drégely,

Az isteni szikra, komédia

Nagyvárad f e l é : Gy. v. 1135. Sz. v. 320. Sz.v. 812.
Sz. v. 1059. Sz. v. 234. m. v. 350 (Gyuláig). Sz. v. 7)5.
(H.-M.-Vásárhelyig). V. v. 822. (Békéscsabáig).
Szabadka—Ujdombovár f e l é : Sz. v. 258. Gy.; v.
5«. Sz. v. 619. Sz. v. 813. Sz. v. l t ó . Sz. v. 312. Sz. v.
430. Sz. v. 653. Sz. v. 10®.
Horgos és Zenta f e l é : Sz. v. 400. V. v. 120*.
Szeged felé; Sz. v. 12®. Sz. v. 5)0. Sz. v. 820. Sz.
v. l t ó . Sz. v. 300. Sz v. 445.

2.—

Ráth,

Iparművészet könyve

16*—

Magyar Géza,

Magyar polgári perjog

26*—

Matlekovits,

Érkezés:

Iparosok és kereskedők adója 4*—

Nagyvárad felől: Gy. v. 5*>. V. v. 740 (Békéscsabáról.) Sz. v. 9)6. M. v. 527 (Hódmezővásárhelyről). Sz.
v. 1035. Sz. v. 233. Sz. v. 422. M. v. 758. Sz. v. 110).
Ujdombovár—Szabadka f e l ő l : Sz. v. 355. Sz. v
725. Sz. v. 1038. Sz. v. 1203 Sz. v. 2®. Sz. v. 512. Sz. v.
7®. Gy. v. 11® Sz. v. 12)2.
Z e n t a - H o r g o s felől: V. v. 852. Sz. v. 605.1
Szeged felől: Sz. v. 232. Sz. v. 802. Sz. v. 10®.
Sz. v. 2®. Sz. 333. Sz. v. 6®.

Knoblauch,

A faun szinmü

2*—

Márton Jenő,

Magántanulók útmutatója

3*60

Dr. Dános Árpád,

Nyugdíjtörvény magyarázatokkal

1*50

Dr. Máday,

A háború és a béke szocilogiája

Közvetlen kocsik közlekednek:
1'-

Máday Andor,

A magyar nő jogai

3'—

Murger,

Bohémélet kötve

1*90-

Walter,

A Renaissance

1*90

Pásztor,

A munkavezetők irásmunkái

5*—

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

fQrdijismeíieiöket,

vezetökönyveket.

i

Budapest nyugati p. u.—Orsova kőzött. I—II
osztály. Budapestről indul 10)5.
Budapest nyugati p. u.—Pancsova között. (Szeged—Karlova—Nagybecskereken át). 1—II. osztály. Budapestről indul 10)5. Pancsováról indul 301.
Szeged—Békéscsaba között: I—III. osztály. Sze
gedről indul 6)3. Békéscsabáról indul 4®.
Rövidítések magyarázata: A nagyobb "szá az
órát, a kisebb a perceket jeienti. Esteli 6 órától 1 g geli 6 óráig éjjel van; ezen időszakba eső érkezésekei
vagy indulásokat a percszámok aláhúzásával jelöltük.
Sz. v. = személyvonat, Gy. v. = gyorsvonat, M. v . ~ m o torvonat, V. v. = vegyesvonat, K. expr. = keleti expres.
vsz. tehervonat személyszállítással.

ülföldi bélyegek, ritkaságok dús választékban kaphatók

K

Nyári vasúti menetrendek.
A Cigányprímás

és

Szegeden, 1913. évi május hó 29-én.
A városi adóhivatal.

Érkezés:

Itajó Sándor,

Lakójuk> tragikomédia

Érvényes 1913. május 1-től.

Indulás:

a következő irodalmi újdonságok
beszerezhetők:
Nagy dolog a háború

VASÚTI MENETREND

Szeged sz. kir. város adóhivatalától.
14050-1913. adóhiv. sz.

Budapest f e l é : K. exp. 2®. Sz. v. tó Q y . v . 6®
Sz. v. 4®. Gy. v . 959 sz. v. 8 «
Sz. v. 5<n. Gy. v.
323. Sz. V . 123 Sz. V . 235.
Temesvár f e l é : Sz. v. 926. G y . v . l t ó . Sz. v. 257
T. v. sz. sz. 110 (Nagykikindáig). Sz. v. 5«o. G y . v . 6)0.
Sz. v. 209. Sz. v. 4®. K. exp. 30).
Nagy-Becskerek—Károlyháza f e l é : Sz. v. tó
Sz. V . 451. Sz. V . 930. Sz. V. 1H6. Sz. v. 229. Sz. V . 615.
Arad f e l é : Sz. v. 3®. Motor 6'0. M. v. 1030. Gy.
m. 1233. Sz. v. tó. Sz. v. 322. Motor 506 Mezőhegyesig),
üy. m 6®. M. v. 7® (Makóig).
Szeged-Rókus felé: Sz. v. 223. Sz. v. 737. Sz. v.
1015. Sz. v. 207. Sz. v. 338. Sz. v. 615.

könyvkereskedésében,
Szeged, Kárász-u. 9. sz.

11.

Aranyeső

operettek hangjegyei füzetenként 3 koronáért kaphatók.

-

L.

Kárász-utca 9. szám.

Hirdetmény
a

fegyveradőra vonatkozó
tárgyában.

bejelentések

Fegyvéradót fizet mindenki a birtokában lévő vadászatra használható lőfegyverek után, úgyszintén azon
fegyverek után, melyek családtagjai, vadászcselédjei, valamint mező-, szőlő- vagy erdőgazdaságban alkalmazott
csőszök, pásztorok és erdőkerülök birtokában vagy
használatában vannak.
Az, aki cSak fegyveradót fizet, köteles a birtokában
lévő s vadászatra használható fegyvereket szám szerint
s annak megjelölése mellett: vájjon egy vagy két csővüek-e, bejelenteni, a bejelentést lakásának pontos megjelölése mellett: sajátkezüleg aláírni és az 1913. évi
junius hónapban ama községi elöljáróságnál vagy városi adóhivatalnál benyújtani, ahol az adóköteles állandó
lakását tartja.
A bejelentés élőszóval is történhetik, mely esetben
az adóköteles bemondása szerint a bejelentési űrlapot
a községi jegyző (városi adóhivatal) köteles kitölteni.
Aki évközben lép adóköteles fegyver birtokába,
taitozik ezt a fegyverét a birtokba viteltől számított nyolez nap alatt bejelenteni.
Azok, akik a törvény értelmében adómentes fegyverek birtokában vannak, kötelesek ezeket a fegyvereket
egyszersmindenkorra az illető községi elöljáróságnak
(városi adóhivatalnak) arról szóló bizonyítványával ellátni,
hogy a bejelentett fegyverek adómentesek.
A községi (város) közegek által a fegyveradóról
készített kivetési lajstromok a kir. pénzügyigazgatóságnak
érvényesítési záradékával ellátva a község (város) házánál
8 napi közszemlére kitétetnek, hogy azokat mindenki
megtekinthesse, netáni felszólamlását beadhassa, esetleg a
másokat illető adókivetésekre, vagy esetleg fegyvereltitkolásokra nézve észrevételeit megtehesse.
A felszólamlások és az észrevételek a fent kitüntetett
határidő alatt kir. pénzügyigazgatóságnál
nyújtandó be,
mely az észrevételek alapján a szükséges intézkedéseket
megteszi, a felebbezéseket pedig a közigazgatási
bizottság elhatározása alá terjeszti.
A vadászati jegy elnyerésére irányuló bejelentések
szintén 1913. évi junius hónapjában nyújtandók be
az adóköteles (illetőleg kezes állandó lakására nézve illetékes járási főszolgabírónál (városokban a polgármesternél), Horváth-Szlavonországban
az I. fokú közigazgatási hatóság főnöknél.
Ha valaki évközben kívánja a vadászat gyakorlását
megkézdeni vagy eddig élvezett vadászati adómentessége
megszűnik, a bejelentést azonnal megtenni köteles.
Az esetben, amidőn valaki már a községnél (városnál)
befizette a fegyveradót és azután kiván vadászati jegyet
váltani, a fegyveradóigazolványt a kir. adóhivatal bevonja
s a befizetett fegyveradót a vadászati adóval együtt a
vadászati jegyen kitünteti. Magától értetik, hogy a már
befizetett fegyveradót újból nem kell befizetni.
Az 1883: XXIII. t.-c. 6. §-a értelmében a vadászati
adó alól ki vannak véve az ezen szakasz a) pontjában
emiitetteken kivül:
1. a vadászterületek tulajdonosainak vagy bérlőinek
szolgálatában álló vadászcselédek;
2. a vadak gondozására és vadászterületek őrzésére
alkalmazott cselédek;
3. a mező-, szőlő- és erdőgazdaságnál alkalmazott
csőszök, pásztorok, erdőkerülők;
4. a hatóságilag fölesketett erdőtisztek, erdőőrök és
a kir. erdőfelügyelőség személyzete.
Az adómentesség igazolásául szolgál az 1., 2. és 3.
pontok alatt emiitett egyéneknél: a kir. adóhivatal által
kiállított fegyveradóigazolvány, a 4. pont alatt emiitett
egyéneknél pedig az eskübizonyitvány eredetije vagy
hivatalos másolata.
Az, aki adóköteles fegyverét az adó alól elvonja,
eltitkolja vagy az adóköteles lőfegyvereket — a torvényben meghatározott eseteket kivéve — a vadászatra
használja, az eltitkolt vagy adó alól elvont minden darab
fegyver után husz K-ától negyven K-áig terjedhető bírságot tartozik fizetni. A befizetett bírságnak egyharmada
a feljelentőt illeti.
A vadászati adójövedéki kihágások az 1883. évi
XXIIi. t.-c. 43. §-a értelmében toroltatnak meg.
Kelt Szeged, 1913. évi április hó.

A m. kir. pénzügyigazgatúság.

DÉLMAGYARORSZÁG

1913 junius 5.

• • • • • • a B B B E í 'ttRÖHIRDEESÍfi C s i p k e F á j ó s f o g á r a vegyen
Nagy használt
ea szövetfüggönyök külömielőbb a liires Leinzin-

M B B B B B

Meldinger töltőkályha
olcsó áron eladó
Kárász-utca 9.

gcr-féla f o g c s e p p b ö i .
üvegje 50 fillérért kapható
Leinzinger
Gyuia
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi tér 5.
520

Hajhullás, hajkorpa

gyorsan elmúlik a Leinzinger-féle „C h i n a h a js z e s z " által. Ára 1 kor.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged.
Széchenyi-tér.
250

nös gonddal vegyileg tisztittatnak olcsó árak melleit és rövid idö alati

LUCZA J Ó Z S E F

kelmefestő is vegytisztiióná!
Laudon-utca 9., Valériatér sarok.
Telefon 994.
Gizella-tér 3. sz., Baloghpalota.
Telefon 1055
Fióküzlet: ZENTA, Főtér,
Zenta és Vidéke Takarék
házában. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Szesedi-u. 8.

f hiazerj mindenki tudja
Cháfi hogy a

Verseny áruház

CIPŐKRÉM

Református-palota, gőzfürdővel szemben.
Női szövetek, Spongyavászon, Grenadin, Madéra. Rőfösárúlí, KeztyÜk,
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Delén és kreton pongyolák
Delén és vászonbluzok .
Diszes női ingek . . .
Clott női szoknyák . . .

Szabott árak!
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