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Szeged, 1913.

Perjéssy László.
Kilobbant a m u n k a lázában égő agy,
megpihent egy nemes é s g a z d a g sziv: P e r jéssy László, a szegedi kereskedelmi és
iparkamara titkára csütörtökön délben hirtelen elhunyt. í r ó a s z t a l a mellett,
orozva
t á m a d t a m e g a halál, mikor a kötelességtelj esités buzgalma figyelmét, a k a r a t á t és
életenergiáját vaskapcsokkal kötötte oda
munkájához. Elmerülve n a g y koncepciójú
terveinek szines képzelettél
megálmodott
szövevényébe, é s z r e sem vette, h o g y a z
elmúlás szelleme körülötte ólálkodik és
szinte orozva, hátulról fogja be az erős
szervezetű férfiú szemét. N é h á n y ó r á v a l
ezelőtt m é g összes erőinek birtokában t á r gyalt hivatalának ügyeiben s e pillanatban
hidegen és mereven kiterítve fekszik az a z
ember, akiről azt hittük, h o g y n y u g t a l a n
t e t t v á g y a m é g a sirban sem fog igazán
megpihenni soha.
P e r j é s s y László szinte p ó t o l h a t a t l a n
vesztesége Szeged közéletének.
Markáns
egyénisége azok közé sorozta, akiknek jelenléte minden igazán n a g y dologban múlhatatlanul szükséges. És P e r j é s s y ott is
volt mindig, ahol a munka hivta. Soha nem
ismert kedvetlenséget, f á r a d t s á g o t , csüggedést. Amihez hozzáfogott, a z valami

Ripp ur a bálon.
Irta: Ifj. Hegedűs Sándor.
Meghívót kaptam egy táncmulatságra
és minthogy régen, nagyon régen nem voltam embereik között, elhatároztam, hogy elmegyek ahoz a kedves családhoz és közöttük
töltöm el estémet. Elővettem frakkomat, fölöltöztem és megjelentem a házi bálon. A háziak nagyon szivesen fogadtak és én Tóni
barátom karján beléptem a szobába, ahol a
leánysereg ült. „Ni, mennyi ismerős!" — köszöntem jobbra, köszöntem balra és örömmel üdvözöltem a fiatal, szép, kedves arcokat. Le is ültem közéjük és beszélgetni kezdtem velük, mint régi ismerősökkel.
— Emlékszik, — szóltam az elsőhöz, —
mikor a Csolnakda bálján, reggel felé nagy
csónakon, tizen föleveztünk a sziget csúcsára
és ott a bécsi hajó hullámai majdnem feldöntöttek bennünket. Magácska el is vesztette az
egyik karperecét!
A leányka csodálkozva felelte:
— Oh, én sohasem voltam még semmiféle mulatságon, ez első bálóm, de a mama
gyakran mesélte, hogy ő egyszer majdnem
beleesett a vizbe, ott a szigetnél!
A m a m a ! Ez az egy szó olyan furcsa
érzést keltett bennem, hogy szinte megijedtem. De erőt vettem magamon és nagy hirtelen a másik leánykával kezdtem beszélgetni:
— Emlékszik, mikor együtt voltunk a
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kapcsolatban mindig odailleszkedett a közérdekhez, a t á r s a d a l o m vitális problémáihoz. A kötelességérzet és önfeláldozás nemes Szenvedélyeinek rabj'a volt s m u n k á jában p á r a t l a n b e c s v á g y vezette
előre,
becsvágy, mely c s a k azért tört mindig m a g a s a b b r a , mert a n a g y o b b hatáskör a g a z d a g és áldásos közéleti tevékenységnek annál dúsabb lehetőségeit kinálta s z á m á r a .
A kereskedő-világ n a g y n e v ű h a l o t t j a
r a v a t a l á n á l őszinte m e g h a t o t t s á g g a l áll
meg. Nem hosszú ideje, ailig nyolc é v e vezette a szegedi k a m a r a ügyeit, de ez az
idő az ő biztos és h a t á r o z o t t egyéniségének épen elég volt a r r a , h o g y mély m e d r e t
v á g j o n az emlékezni tudók lelkiéletébe. A
.kereskedelmi k a m a r a a Kulinyi Zsigmond
örökéért törtetők között őbenne látta
a
Jegtöbb Ígéretet s e g y h a n g ú
szavazással
v á l a s z t o t t a meg titkárának. Akkor m á r
k ö z g a z d a s á g i szaktekintély volt P e r j é s s y
László, s z a v á n a k súlya és é r c e volt ott,
a h o v á elhatott. A szegedi kereskedelmi iskolát n é h á n y éven át vezette pedagógiai
hivatottsággal, d e egyénisége túlnőtt a
szűkös kereteken és irodalmi téren talált
teret az érvényesülésre. A pedagógiához
való, hivatottsággal párosult
vonzódása
azonban később is m e g m a r a d t s a délvidéki
kereskedelmi szakiskoláknak állandó miniszteri biztosa volt. E z a két tevékenység c s o d á l a t o s h a r m ó n i á b a n kapcsolódott
össze egyéniségében: g a z d a g kereskedelmi

Politikai hitvallásában P e r j é s s y
az
óvatos, higgadt, konzervatív i r á n y n a k volt
állandó hive. Hirtelen változásokat, a hag y o m á n y o k c s e r b e n h a g y á s á t é s a kipróbált elvektől való elpártolást sohasem t u d ta megérteni. Egyénisége méltóságteljes,
biztos menetű f o l y a m h o z hasonlított, mely
nem engedi m a g á t útjából eltéríteni. Titkos v á g y a , l e g m a g a s a b b .ambiciója az volt,
hogy szaktudását a t ö r v é n y h o z ó i testületben érvényesítse; e felé haladt törhetetlen
kitartással, óvatos körültekintéssel, de a
viszonyok nem voltak s z á m á r a elég kedvezőek. A szegedi szabadelvű
pártnak

Tátrában és feldültünk a kocsival és a kocsis
helyett én hajtottam h a z a ?
A leányka rámnézett, aztán igy szólt:
— Én, én nem voltam soha ott, de a mama, az régen, nagyon régen, menyasszonykorában ott kocsizott sokszor, talán vele történt.
Egy ideig nem mertem szólni, de azután
egy másik kis leánnyal újra kezdtem a társalgást.
— No Mariska, mikor játszunk újra Nasi-vasit, emlékszik, mennyi pénzt nyertünk
egyszer együtt?
S a felelet újra az volt:
— Én? A mama mesélte, hogy egyszer
ő játszott . . .
Szomorú hangulat fogott el és lassan fölkeltem és átmentem a másik szobába.
Vidám kacagással beszélgetve ültek ott
az asszonyok, a mamák! És im, most láttam
csak, hogy eddig nem jóhelyen jártam. Tény
igaz az, 'hogy ők az én ismerőseim. Mindjárt
az első azzal fogadott, mikor játszunk újra
nasi-vasit, de annyira el voltam fogódva,
hogy hangulatom hatalma alatt azt válaszoltam :
— Oh, asszonyom, én talán már soha
sem játszom azt!
Csodálkozva nézett reám.
— Mi lelte magát?
— Valami olyan furcsa dolog történt
velem, hogy nem tudóm magamnak még
csak megmagyarázni sem!

— Talán megint lumpolt éjjel és nem
eludt eleget!
— S ő t , asszonyom, attól félek, hogy nagyon is sokat aludtam!
— Ugyan mennyit? — hangzott a kérdés.
— Ugy husz évet — volt a felelet.
Nagy nevetés támadt erre.
— Nézzétek, itt van a mi barátunk, aki
husz évet aludt!
Mindnyájan reám néztek, én leültem közéjük és elmondtam az én kis történetemet.
— Bálba jöttem, hogy elmulassak, mint
áhogy azt tettem pár év előtt, de ez a pár év
ugy tetszik, sokkal hosszabb volt, mint ezt
én elképzeltem ugy magamban, mert mikor
most megérkeztem ide, egyszerre sok-sok
évvel, talán husz évvel lettem idősebb.
Az egyik asszony közbeszólt:
— Talán maga az a mesebéli Ripp, aki
husz év múlva tér vissza falujába! Ha igy
van, ugy hát Ripp ur, jó reggelt! örülünk,
hogy visszatért közénk. Nos, mi szépet álmodott azóta, hogy nem láttuk?
Ez a pár szó hangulatomnak egyszerre
más szint adott és előbbeni érzéseimet kiküszöbölve lelkemből, igy feléltem:
— Való igaz, a mesebeli Ripp én vagyok, elszaladt fölöttem az idő, én megöregedtem, bár azt hittem bensőmben, hogy fiatal maradtam, lehet, talán saját bensőm csalt
meg,' a lelkem az még most is fiatal!
— Ezt álmodta husz év alatt, hogy a
lelke fiatal? — kérdezte egy asszony.

ismereteivel az egész közéletnek mindvégig
ielkes tanítója volt, agitált, levelezett, lapot szerkesztett, ösztönzött, segített kifogyhatatlanul t e r m é k e n y leleményességgel és ügyszeretettel.
P e r j é s s y Lászlóval sokat veszített a
Dél-magyarországi M a g y a r Közművelődési
Egyesület, melynek alapítása óta alelnöke
és egyik legerősebb oszlopa volt. R a j o n g á s s a l szolgálta ezt a z ügyet is, mint mindent, amihez o d a a d t a m a g á i A m a g y a r s á g gazdasági s t r u k t ú r á j á n a k megerősítése volt legnagyobb álma s h o g y a megjelölt egyesülettel nagyobb célokat el nem
érhetett, azt az egyesület belső szervezetének olyan fogyatkozásai okozták, melyeknek h e l y r e h o z á s á r a m é g egy P e r j é s s y
László v a s a k a r a t a és puritán egyénisége
sem bizonyult elégségesnek.
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rendületlen támasza volt és a párt titkos amelyekhez jónak látja. A körlevél tartalma
konyháján sohasem főztek ki tervet nél- azonban határozottan kihívja a jogos kritiküle. Életének legszebb férfikorában, su- kát.
garas nyara közepén, ötvennégy éves koTudjuk, hogy rosszhiszeműség volna rérában ragadta el a halál, amikor karriérjé- szünkről, hogy ezt a levelet, mint programanek java még hátra volt s egy széles tár- tikus nyilatkozatot értékelnők. Nem is teszsadalmi réteg várta érvényesülésének to- szük. Ha Andrássy Gyula gróf pártot alakit,
vábbi sikereit.
programot is fog adni. És akkor érkezik majd
A város közönsége és a Délvidék ke- el az ideje annak, hogy véleményt mondjunk
reskedő-világa meghatottan áll a koporsó az akciójáról.
mellett, mely egy munkás férfiélet dus
A körlevélnek esszenciális tartalmával
eredményeit öleli magába. Halála őszinte azonban kénytelenek vagyunk foglalkozni.
vesztesége Szeged társadalmi életének, a Jogunk van hozzá annál inkább, mert abban
mely Perjéssy László vesztét osztálykü- — nem is épen túlságosan burkoltan — islönbség nélkül, a gyász fájó érzésével si- mét elvakult támadás foglaltatik a nemzeti
ratja.
munkapárt ellen.
Andrássy uj pártot akar alakitani az
alkotmányos rend helyreállítására, ö tehát
Mit akar Andrássy
nyilván ugy találja, hogy ez az alkotmányos
rend jelenleg hiányos, őszintén sajnáljuk,
és mit az ellenzék? hogy Andrássy Gyula nem mondja meg,
(Saját tadósitónktól.)
Andrássy Gyula hogly miben látná ő az alkotmányos rend
gróf körlevelet bocsátott ki pártalakitási cél- helyreállítását. Talán csak nem a junius 4-ike
ból. A nevezetes irásmii, melyet a gróf az ő előtti állapotok restaurálásában? Mert az
alkotmányos rend
szűkebb politikai klientelájához intézett, szó ugyan gyönyörűséges
volt!
szerint való szövegében eképen szól:
Amikor hónapokon át névszerint szavazTiszadob, 1913. julius hó.
tak haszontalan semmiségekről, csakhogy az
Igen tisztelt barátom! Mint már bizo- ülésezési időt agyonüssék. Amikor a hatalnyára értesültél, egy uj párt alakítását vettem tervbe, mely főként az alkotmányos mas többség teljesen ki volt szolgáltatva egy
lelkiismeretlen kisebbség önkényének. Nos'p
rend helyreállítását, a közkormányzat morális föltételeinek megteremtését és a bel- hát ebből az alkotmányos rendből nem kér az
viszályok megszüntetését tűzné ki célul. ország. Ennek a restituálására ugyan AndrásIgen .kérlek, légy szives velem közölni sy hiába alakit pártot.
azoknak a politikai barátaidnak és ismeMeglepő és valóban csodálatos csak az,
rőseidnek a neveit, akik tudomásod szerint az uj pártalakulásban hajlandók volná- hogy mindezt ez az államférfiú maga is be
nak részt venni.
nem látja; hogy az ország hangulatából ő
Nem foglalkozunk hosszabban azzal, maga le nem vonja a természetes következhogy a pártalakitásnak ez a módja legalább tetést, hogy a nemzet felfogása egy ilyen vális szokatlan. Elvégre Andrássy Gyula meg- lalkozásnak egyáltalán nem kedvez. Egészen
bízható cimekért olyan cimirodákhoz fordul, nyugodtak vagyunk benne, hogy annak az ál-

lapotnak visszacsinálására, amit ő alkotmányos rendnek nevez, pártalakitó választóközönséget nem fog kapni.
Ep olyan kevéssé kaphat mandátumokat
a munkapárti győzelmes harc egyéb objektív eredményeinek visszacsinálására, ha történetesen az alkotmányos rend helyreálütását ebben találná.
Az uj párt további célja volna a közkormányzat morális föltételeinek
megteremtése. Természetesen ez is rászorul majd a
bővebb magyarázatra. Annyit már ma is
megállapíthatunk, hogy mindenesetre furcsán
fest, amikor a zárszámadási bizottság kinosan kellemetlen megállapításai után ép a néhai koalíció oldaláról történik zászlóbontás
ebben az irányban. Az uraknak végül is le
kell majd mondaniok arról, hogy unos-untalan az erkölcsbiró szerepet arrogálják maguknak a jelenlegi kormányzat felett. Nyugodtak lehetnek afelől, hogy ,a közkormányzat morálitása felett legalább is olyan lelkiismeretesen őrködik a jelenlegi kormányzat,
mint őrködött a talpfaszállitások, a visszacsinált szénszállitási szerződések, a tátrai
bérletek és a dalmát vasutak rezsimje; és politikai moralitás tekintetében is fölveszi a
versenyt ez a kormányzat azokkal, akik babilon-grófokból a magyar kommandónyelv
nemzeti hőseivé, a pluralitás megalkotóiból
pedjg a radikálizmus híveivé vedlettek.
Az uj párt harmadik célja, a körlevél
szerint, a belviszályok megszüntetése volna.
Ezt a programpontot igazán nem tudjuk
hová tegyük. Sejtelmünk sincs, hogy ez mit
jelent és hová tendál. De minden esetre jól
hangzik. Tetszetősebbé teszi a cirkulárét.
íme, igy indul egy magyar ellenzéki
pártalakitási Viszont ezek után igazán nem
tudjuk, vájjon mit is akar Andrássy és mit
az ellenzék?

j nyes, csodaerejü napsugarat. — Szivemben
És én válaszoltam:
— Valami ilyesfélét, ha nem is éppen • ugyanaz a rajongó érzés él ma is, mint miugy, amint azt ön képzeli, asszonyom, de , kor elindultam erre a nagy útra, de elfelejugy, amint — ha megengedi — én azt él-„ tettem egyet, azt az egyet, hogy hiába ég
lelkem ifjú lelkesedésben, azért a tova futó
mondtam!
Csönd lett, egy hang szólt közbe. Hall- évek mégis csak megkarmolják külső ábrájuk Ripp urat, Ripp ur álmát! — és erre igy zatomat és nem maradok annak az ifjú legénykének, aki táncolva kering a házi bálokezdtem el mondókámat:
— Igen, álmodtam, husz éven át, de az kon és mulatva udvarol a fiatal leányoknak,
én álmaim nem voltak élettelen álmok, ha-' hogy elrejtse a tréfák mögé az ő lelkének
nem olyan kegyetlen történetek, amelyek szomorú vonásait, amelyek szomjúhozva
mindig mélyen belemarkoltak lelkembe és az ösztönzik arra, hogy minden szenvedést elén szegény, érzékeny bensőmet csunyául viselve, menjen keresni a mesebeli napsumeggyötörték. Voltam én álmaim alatt sze- garat!
rencsétlen, elhagyott, rajongó, üldözött neíme, az én tragédiám, eljöttem ebbe a
mes vad, zsiványoktól kifosztott vándor, de kedves bálba és az én korombeli leányok,
boldog egy pillanatra sem voltam. Csodála- anyák alakjában jöttek itt elém és fejemre
tos sorozata az álomképeknek ez a husz év, olvasták, hogy nem az az ifjú ember vaamelyben egyik kép változatosabb, mint a gyok, akinek hittem magamat, hanem az
másik, de egyikben sem süt föl a boldogság öregvő Ripp ur, aki egy nemzedéket aludt
éltető napja. Nem, a napsugár az nem jelent át, mig csalogató álmait kergette.
meg álmaimban sohasem, eső, vihar, irdatlan
Én elhallgattam, de az asszonyok nem
orkán s halálthozó jég szüntelenül gyötörtek, néztek szánakozva rám, hanem azt felelték:
de napsugár, napsugár, amelynek csillogó,
— Rajta Ripp ur, ugorjon talpra és hozbűvös sugára reményt, megnyugvást, élet- za azt be, amit ugy képzel, hogy elmulaszkedvet önt az emberbe, az soha, soha nem tott!
sütött felém.
— Igen, — 'feleltem — megyek és kereDe ki tudja, talán épen emiatt kerestem sem tovább a napsugarat!
folyton és szüntelenül a megnyugvást hozó
Az asszonyok nem értették meg, hogy
éltető napsugarat. Ha mindjárt megtaláltam mire célzok, csak ugy maguk között inon-,
volna, ugy lehet, azt hittem volna, hogy ez dogatták:
kijár mindenkinek már születése pillanatá— Ejnye, hogy megsavanyodott!
ban, de minthogy folyton és szüntelenül azt
Nem tudtam, mit mondjak nekik, egy
keresem, ugy kezdem hinni, hogy azt csak ideig még beszélgettem velük, aztán szépen
nagyon, nagyon kevés ember érheti el és ha elbúcsúztam és Tóni barátom kezét megszoeléri is végül, azt csakis egy hosszú élet küz- rítva, eltűntem a társaságból. Éreztem, —
delme árán lelheti föl, mert az életet adó nincs mit keresnem ott, éreztem, hogy az
édes napsugár, csak oly helyre s'üt, ahová én hangulatomat már rég lehajtotta, elzafélérni emberfeletti küzdelemmel léhet csak. varta az idő és nincs az a táncmulatság, —
Igy mult aztán nap-nap után és kergetett mely azt csak egy pillanatra is visszahozza.
évszak évszakot, évek váltották föl egymást
Gyalog mentem haza és lassan ballagés én egyre mentem keresni az édes, verőíé- tam végig az utcákon, az égen holdfény sií-

tött és a felbök nagy tömegben vonultak el
Luna asszony ezüst csolnakja előtt. Megálltam a hid előtt és elnéztem az elvonuló felhőket, amelyek mentek, egyre mentek és
maguk sem tudták hová. Valami kergette
őket és ők öntudatlanul engedelmeskedtek
ennek a felső hatalomnak és mentek-mentek előre egy ismeretlen világ felé.
Oh, tovafutó bárányfelhők, ti, életünknek hü képei, ki tudna közületek csak egyet
is elfogni, hogy rögzitse azt csak egy percre
is meg, ki tudna a muló időből megfogni egy
pillanatot is, hogy az maradjon meg a számára az évek, napok és órák tovatűnő nagy
légiójából! Hiába, minden vágyunk, minden
epedésünk, nem marad számunkra más, —
csak a felhők bámulása, amelyek fent nyargalnak az égen, ismeretlen cél felé, mig mi
itt nyargalászunk a földön, ismeretlen áramlatok által sodortatva. Vágy és emlék, ábránd és valóság, összefolyó felhők egyazon
képe csak, mindenik oly bizonytalan, hogy
nem ér meg egy pillanatnyi töprengést sem,
de nem ér meg egy szemernyi aranyat se . . .
Értéke valóban egynek sincs. És a végeredmény, az meg egyugyanaz Ripp úréval, —
mindegy, hogy husz évet aludt-e az ember,
vagy küzdött céljaiért, mert hisz mindkettő
egyformán álom, amelynek csak egy folytatása lehet — az igazi, az örök mély álom,
abból aztán még Ripp ur sem fog fölébredni,
hogy keserűen lássa azt a nagy változást,,
melyet a suhanó élet vele müveit.
Hazamentem és magányos szobámban
Planquettre gondoltam, akinek bájos zenéje
örök hangulatban tartja lelkünk előtt az
életben annyiszor megismétlődő Ripp alakját, akinek bizonyos koron tul mi válunk a
hőseivé és átérezzük a fölébredő Ripp tragédiáját.

A polgármester beszámol
budapesti tárgyalásairól.
(Saját tudósítónktól.)
Több fontos és
sürgős városi ügyben Lázár György dr. polgármester tegnapelőtt — amint megírtuk —
Budapestre utazott, ahonnan ma éjjel érkezett vissza. Ezek között a városi ügyek Között szerepel a nagy kölcsön, a zenepalota
Cs a városi felsőkereskedelmi iskola államsegélye, a kövezetvám díjemelése, a tiizérlaktanya és végül a központi pályaudvar és a
vasúti műhely kiépítése.
Ezekben az ügyekben tárgyalt tegnapelőtt és tegnap — mint munkatársunknak
mondta — a minisztériumokban a polgármester. Amint alább következő információjából kitűnik, nem egészen eredménytelenül. A
hétmilliós kölcsön hajója kissé félrebillent
ugyan, mert a polgármester azz'a'1 jött haza,
hogy nem adnak a bankok pénzt, de ád a
Földhitelintézet hatvanhárom évre 3 és fél
árfolyammal, 4-85-ös annuitással, csakhogy
mindössze — három milliót. Ez a drága
pénz épen arra lesz elég, hogy a tüzérkaszárnya és a zenepalota fölépüljön beiőie. A
polgármester Budapesten folytatott tárgyalásairól a következőkben informált bennünket:
,
— A hétmilliós kölcsön ügyében, amely
a legszükségesebb és legsürgősebb városi beruházásokra kell, több budapesti pénzcsoporttal folytattam tárgyalásokat, de — eredménytelenül. Rettentő nagy a pénzhiány még
mindig és a bankok milliókat nem folyósíthatnak még a legprímább biztosítékok mellett
sem. A válasz mindenütt az volt, hogy ez év
végéig még csak kilátás sem lehet arra, hogy
több millió kölcsönt adhassanak. Igy nem
maradt más hátra, minthogy a budapesti
Országos Földhitelintézet-hez fordultam, a
hol kijelentették, hogy kaphat a város pénzt,
de egyelőre nem hét milliót, hanem legfölehb
hármat. Ezt elég kedvező föltételekkel kínálták: 9 és fél árfolyammal, 4-85 annuitással
63 évre. Valószinü, hogy ezt el is fogadjuk,
mert máskülönben nem tudjuk fölépiteni a
tüzérkaszárnyát. A többi beruházásra pedig
— majd meglátjuk — függő kölcsönt veszünk-e föl, vagy más úton-módon oldjuk
meg a kérdést.
— A zenepalota államsegélye dolgában
is tárgyaltam a kultuszminisztériumban. Ez
az ügy jó utón halad és nagyon kedvező kilátásai vannak a városnak arra, hogy a zenepalota költségének fedezetéből hiányzó
300,000 koronát államsegély utján rendelkezésünkre bocsátja a kuituszkormány. Megígérték, hogy ezt az államsegélyt az 1914.
évi költségvetésbe fogják beleilleszteni s a
költségvetés elfogadása után folyósítják.
Egyébként a miniszter hamarosan leiratot is
fog intézni a városhoz az államsegély dolgában.
— A tüzérlaktanya telek-kérdése is végleges elintézést nyert. Az nem áll, hogy a
honvédelmi miniszter kifejezetten vonakodott volna a régi szeszgyár telkének elfogadásától, csak nem nyilatkozott még erre néz-
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ve. Most azonban már befejezett dolog, hogy
a honvédelmi miniszternek semmi kifogása
sincs a szeszgyár telke ellen. A kaszárnya
épitését valószínűleg még az ősszel megkezdjük abban az esetben, ha addigra a laktanya részletes tervei is elkészülnek s azokat a honvédelmi miniszter is elfogadja.
— Sikerült kieszközölni azt, hogy a kultuszkormány a városi felsőkereskedelmi iskola államsegélyét 10,000 koronáról 15,000
koronára emelje föl. A fölemelt államsegélyt
1914. évtől kezdve folyósítják.

— A belügyminisztériumban
megsürgettem a kövezetvám-dijszabás
fölemelésére
vonatkozó fölterjesztés elintézését. Ez is rövidesen jóváhagyva kerül vissza. A belügyminisztériumban már áttanulmányozták, most
ugyanebből a célból a kereskedelmi miniszternél van. A kövezetvám emelésének jóváhagyásával a várös jövedelme évenkint százezer koronával lesz nagyobb.
A központi pályaudar és a vasúti műhely ügyében folytatott tárgyalásairól a polgármester ma nem volt hajlandó nyilatkozni.
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Bulgária.
Románia

mozgósított.

hipokriták játékszeréül. Oroszországnak
§
két barátjának nem a balkániak szabadsága miatt kellett a szabadságharc. Nekik
jólesett volna a német, az olasz és az osztrák-magyar monarchia ellen való lovaglásukhoz kengyelbe lépni a pánszláv Balkán hátáról.
Bulgária és Románia azonban komolyan veszi a maga dolgát, a maga jogait.
Ez az, amire nem számított az átlátszóan
üres agyú diplomácia. Ez az, amiért megrökönyödés neki az uj háború, ezért haragszik a cár és ezért nem fog most már
az ő bűvös szava a fölbiztatott, fölszabadított szellemeken. Most még meg kell várni a háború végét, amelyről tegnap megtudtuk s ma már a szerb lapok kiabálják,
hogy nem lehet messze. Bulgária röviden,
de véresen fog leszámolni drága kis szövetségeseivel, az ő önfeláldozásának szélhámosaival.

(Saját tudósítónktól.)
Bulgária nagyon is komolyan veszi a háborút,
—
szinte csak ő ve'szi komolyan és minden oldalon inkább tervezgetnek, ijesztgetnek és
spekulálnak. Közben Bulgária már sikereket ért el a szerbek ellen és összeütközött
a görögökkel is. Ma pedig egész nyiltan
megüzenik mindenkinek — akit csak illet
— Szófiából, hogy Bulgária kész a leszámolásra, sőt 'le is fog számolni ellenségeivel, mivel az ő részéről szabadságharc
volt az eddigi küzdelem. Ez az üzenet főként Romániának szól most, mert Románia fenyegetően kezd föllépni. A mai naA mai napon még ezek a jelentések
pon a balkáni fővárosokban elterjedt az a érkeztek:
hir, hogy a bolgár-görög és a bolgár-szerb
A ROMÁN MAGATARTÁS.
hadüzenet már megtörtént, csak nem proklamálták. E hir hatása alatt Románia kiBerlin, julius 3. A Lokalenzeiger-nek jerálya aláirta az általános mozgósítás el- lentik Bukarestből, hogy a román kormány
rendelését s ma délben Románia a moz- elrendelte a hadsereg mozgósítását.
gósítást megkezdte. Ugyancsak általános
Bukarest, julius 3. A lakosság rendkiviil
mozgósítást rendelt el Montenegróban
Ni-: izgatott, mert döntő eseményeket vár. Már
kita király is.
kora reggel óta nagy élénkség van a város
A háború a Balkánon igazán kezd ko- középpontjában levő utcákban. A közönség
mollyá lenni. Nem vígjáték az, ami Isztip- szétkapkodja a lapok külön kiadásait, amenél történt s nem papircsörtetés, amit Ro- lyek minduntalan szinte megszakítás nélkül
mánia csinál. Isztipnél borzalmas volt a jelennek meg. Egyes lapok már jelentik, hogy
harc s akárhogyan sötétítsék, ferdítsék a hadsereg mozgósítását elrendelték, de forrészrehajló jelentések, a nagy kaszabolást, málisan ez még nem történt meg.
a patakzó vért, a fölperzselt falut nem leMajoreszku miniszterelnök ebben a pilhet elfüggönyözni papírral. És Románia lanatban a királynál van kihallgatáson, hogy
lázban ég, mozgósitás előtt áll s most már a mozgósításra vonatkozó parancsot eléje
a diplomaták intézkedhetnek, ahogy akar- terjessze és aláírassa. A rendelet közzététenak. Mikor elfojthatták volna a Bálkán tü- lét délután egy órára, középeurópai idő szezét, nem fojtották, hanem szították. Duz- rint déli tizenkét órára várják.
zadó arccal belefújtak a parázsba, hogy
A mozgósitó-parancs értelmében
az
csak lángra kapjon.
1903-tól 1913-ig terjedő tartalékos évfolyaA hármas ántánt ravasz
számítással mokat még ma behívják. A kormány hatákitörésre segítette az első nagy balkáni há- rozata értelmében nemcsak egyes hadoszloborút. A hármasszövetség ellen való sakk- pokat, hanem az egész hadseregét mozgósíthuzásait akarta szépen előkészíteni. Föl- ják. Ujabban jelentik: A vasúti vonalakon
idézte a démonokat, mint a Goethe bűvész- még ma délután megkezdték a csapatok szálimája a szellemeket. Most aztán nem tud- lítását a bolgár határra. Az eddig tett előja visszaparancsolni őket. A szövetsége- zetes intézkedések folytán a hadtestek öszsek hajbakaptak. Románia nem engedte szeállitása csak egy-két napig fog tartani,
magát Bulgáriára uszítani és Bulgária nem ugy, hogy a román hadseregnek Bulgáriába
adta oda magát s a j á t vére árán, a kép- való bevonulása legkésőbb három nap múlva
mutató ántánt, az angol, francia és orosz megtörténik.

Legolcsóbb kárpitos- 'íruk beszerzési forrása.
Dus választék kész diván, ottomán, matracok, garnitúrák,

gyermekágyak stb. Javítások jótállással

szakszerűen eszközöltetnek.

Tisztelettel

::

kárpitos-üzlet

• •
• •

Kossuth Lajos-sugárut 6. szám.

4

DÉLMAGYARORSZÁG

ITT A HÁBORÚ!
Belgrád, julius 3. A szerb hadsereg utasítást kapott az általános offenzívára. Tehát
nemcsak a macedóniai első és harmadik hadsereg lép át a támadás terére, de Szerbiában,
a Nis és Firot között álló második hadsereg
is parancsot kapott a bolgár határon való átkelésre. Ez a hadsereg Caribrod felé tart s
Szófia felé veszi útját. Szerbiában állítólag
Oroszország kívánságára, a legszigorúbb
cenzúra lépett életbe. Az orosz diplomácia
azért követelte a cenzúra elrendelését, mert
még mindig reméli, hogy az utolsó pillanatban sikerül a háborút megakadályozni. A bolgárok tegnap délután rövid fegyverszünetet
kértek halottaik eltemetésére. A 'szerbek
azonban visszautasították
ezt a kérelmet s
kijelentették, hogy majd ők temetik el a bolgár halottakat s gondoskodnak a sebesültekről is, sokkal tisztességesebben, mint Bulgária.

a mozgósitás már megtörtént, A tőzsdén a
macedóniai események hirére valóságos pánik tört ki. Egyes értékek ötven-hatvan
frankkal estek. Majoreszku miniszterelnök
tegnap hosszabb audiencián jelent meg a királynál, akivel tudatta a macedóniai harcokról érkezett legújabb híreket. Mihelyt Románia kétségtelenül meggyőződik arról, hogy
Szerbia és Bulgária között a háború kitört,
nyomban utasítást ad, csapatainak a Duna
átlépésére.

Az isztipi és kocsanai harcok rendkívül
véresek voltak. A szerbek veszteségei 1400
emberre és 40 tisztre rúgnak. Szerb források szerint a bolgárok ötezer embert vesztettek. Belgrádban rendkívül nagy a felháborodás és a gyűlölet Bulgária ellen s ezt
a hivatalos körök hamis hirek elterjesztésével még jobban igyekeznek szítani. Tegnap a kormányhoz közel álló lapok megirták, hogy a bolgárok Kocsana mellett fölhúzták a fehér lobogót, amikor a szerb csapatok közel jöttek hozzájuk, hogy fegyvereiket átvegyék, hirtelen rájuk lőttek. Ilyen
módon sikerült is elfoglalniok egv szerb
üteget. Utóbb azonban megerősítések érkeztek s a bolgár csapatot az utolsó emberig
fölkoncolták.
A belgrádi lapok lekicsinylő
hangon irnak Bulgáriáról. A Máli Journal
szerint néhány órára van csak szüksége
Szerbiának arra, hogy a hatalmi tébolyban
szenvedő
bolgárokat
megrendszabályozhassa. A Politika Tribuna és a
Szrpszka
Zasztava meg vannak győződve arról, hogy
a háború gyorsan véget fog érni, de sokkal
borzalmasabb, véresebb lesz, mint a balkáni államok harca volt Törökország ellen.
Már Isztipnél is borzalmas mészárlás folyt.
A lapok borzalmas részleteket közölnek
ezekről a csatákról és a halottak számát hatezerre becsülik. A Piemont is a bolgárok kegyetlenkedéseiről ir, kijelenti azonban, hogy
a szerbek sem adnak kegyelmet. A lap szerint a sebesülteket nyomban megölték.
A Stampa híradása szerint Isztíp mellett
olyan vérengzés volt, amilyenre a világtörténelemben nincsen példa. A katonák térdig
gázoltak a vérben. A belgrádi újságok egyremásra adják ki a külön kiadásokat, melyeket
a közönség hihetetlen gyorsasággal kapkod
szét.
'

A MEGBÍZHATATLAN SZERBEK.
Szófia, julius 3. A Mir cimii lap a helyzettel kapcsolatban a következőket írja:
Ha a szerbek annyi halogatás után a. mai
szkupstina ülésén sem fogadják el fenntartás
nélkül a döntőbíróságot, akkor nincsen mód
a háború elkerülésére. A görögök eljárása a
szaloniki bolgár zászlóalj ellen kval ifik állhatatlannak mondható. A görögöknek semmi
okuk sincs arra, hogy bízzanak » szerb segítségben. Megeshetik velük, hogy kettőért
kell fizetniük. Ha Bulgáriának u j pénzbeli
és véráklozato'kat kellene hoznia, Ihogy a.
szerződésben garantált jogait biztosítsa, akkor elsősorban Görögországnak kell majd a
kár megtérítését viselnie.

„KÖVETELJÜK A HÁBORÚT."
Bukarest, julius 3. Az egész országban
hihetetlenül nagy az izgalom. Tegnap este
hatalmas tömeg járta be az utcákat és boszszasan tüntetett a hadügyminisztérium palotája előtt. A tömeg élén román nemzeti
zászlókat vittek. A menet egy képviselőkből
álló csoport vezette. A tüntetők gúnydalokat
énekeltek, becsmérelték Bulgáriát s minduntalan felhangzott a kiáltás:
— Követeljük a háborut!
A szerb követség előtt barátságos tüntetés volt. Taipsvihar s folytonos éljenzés közben egy képviselő intézett beszédet a követség tisztviselőihez, akiknek nevében a követség első tanácsosa köszönte meg az .ünneplést. A királyi palota előtt is hangos tüntetés volt, a rendet azonban sehol sem zavarták
meg. A lapok mindannyian azt irjáik, hogy

VENIZELOSZ BEJELENTI A HÁBORUT.
Athén, julius 3. Verúzelosz miniszterelnök a bolgár követ előtt, aki az ellenségeskedések beszüntetését követelte kormánya
nevében, vonakodott belebocsátkozni a kérdés érdemébe és megjegyezte, hogy a görög
hadseregnek már parancsot adott az előnyomulásra és a bolgároknak a semleges zónából
való kiűzésére. A király Szalonikibe utazott,
hogy átvegye a görög sereg főparancsnokságát. A kamarát sürgősen összehívták.

ÖLDÖKLÖ HARCOK.
Szófia, julius 3. Itt tegnap a késő éjjeli
órákban az a hir terjedt el, hogy a bolgárok
bevették Szalonikit. Ez a hir még nem nyert
megerősítést, de tény, hogy nemcsak Isztipnél, de Szaloniki körül is öldöklő harcok vannak folyamatban. A lakosság rendki'vül izgatott. A harcokról hivatalos tudósításokat adnak ki, melyek kivétel nélkül bolgár győzelmeket konstatálnak.
London, julius 3. A Times jelentése szerint a bolgárok és görögök tegnap a Vardar
folyónál ismételve megütköztek. A görögök
eleinte győztek, de aztán kénytelenek voltak
visszavonulni. A veszteség mind a két részen
jelentékeny.
London, julius 3. A Daily Telegraph jelenti: A bolgárok a legútöbbi harcokban 6000
halottat és sebesültet, a szerbek 2200 halottat és 300 sebesültet vesztetitek.
ROMÁNIA HÁBORÚ-PÁRTI.
Bukarest, julius 3. Egy magyar ujságiró
ma felkereste Bratiami Juon volt mioiisizlterelnököt a háborús-párt egyik vezérét, aki
tegnap hosszabb kihallgatáson volt Károly
királynál. Bratiami Románia háborús készülődéseiről következőket mondta:
— Kell, hogy Románia haladéktalanul
elrendelje a mozgósítást. Nem várhatunk tovább egyetlen pillanatig sem. Ha a Marjoreszku-kormány habozik, vonuljon vissza. Én
szivesen elvállalom a felelősséget az elkövetkezendő eseményekért. A nép is a háborut
akarja, a politikai józanság is azt paranicsob
la, hogy ragadjuk meg az alkalmi s számoljunk le egyszer és mindenkorra a bolgárokkal.
Rratianu még megjegyezte, hogy alkalma volt a nép minden rétegével érintkeznie
s mindenütt határozottan háborús hangulatot tapasztalt.
Bukarest, julius 3. A liberális párt ma a
következő nyilatkozatot teszi közzé:
— A liberális párt hosszú idő óta irányt
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mutat annak a politikának, amellyel Romániának a balkáni eseményékre való tekintettel követnie kell. A legutóbbi napok eseményei következtében, haladéktalanul
katonai
intervenció szüksége állott be. Ütött a döntés
órája. Minden halogatás és habozás csak veszélyezteti az állam érdekeit. Azok, kik ezt
figyelembe nem veszik, oly felelősséget vállalnak magukra, amelyet román ember, aki ismeri a haza iránt való kötelességét, nem oszthat.
Bukarest, julius 3. A Vitoru ma reggel
külön kiadásban közölte a liberális párt kommünikéjét, amely azt mondja, hogy Románia
haladéktalan katonai akciójára van szükség.
E nyilatkozatnak rendkívüli fontosságot tulajdonítanak.
OROSZ JELENTÉS KEDVEZŐBB FORDULATRÓL.
Páris, julius 3. A Temps jelenti Pátervárról: A politikai körök ma valamivel kedvezőbben Ítélik meg a balkáni
helyzetet.
Szasszonov külügyminiszter ugyanis azt a
határozott Ígéretet kapta a balkáni államoktól, hogy a további összeütközéseket kerülni
fogják. A bolgár kormány már parancsot is
adott a nyugaton levő hadseregnek, hogy
szüntesse meg az ellenségeskedést, ennek következtében Hartwig belgrádi orosz követ azt
az utasítást kapta Pétervárról, hogy a szerb
kormányt is vegye rá arra, hogy hasonló
napiparancsot adjon ki.
A PÉTERVARI UT.
Pétervár, julius 3. A bolgár kormány tegnap este a külügyi hivatalnak értésére adta,
hogy Danev hajlandó Pétervárra elmenni a
bolgár-szerb és bolgár-görög konfliktus elintézése végett, Szasszonov ezt megtávira.tozta
Belgrádba s megkérdezte, vájjon Szerbia
hajlandó-e ugyanezt cselekedni? A szerb kormány válasza még nem érkezett me.
DANEV KÉRÉSE AZ OROSZ KORMÁNYHOZ.
Szófia, julius 3. Danev miniszterelnök azt
a kérést intézte Oroszországhoz, hogy huszonnégy óra alatt kényszerítse rá a szerbeket és a görögöket az ellenségeskedés megszüntetésére. mert különben e határidő lefolyása után hivatalosan meg fogja üzenni a
háborut. Az orosz kormány Athénben tiltakozott a görögöknek Szalonikiben elkövetett
erőszakoskodása ellen.
ROMÁN TÜNTETÉS A MONARCHIA
ELLEN.
Bukarestből jelentik .ma este Bécsbe,
hogy Románia el van keseredve, amiért a
monarchia olyan nyíltan támogatja Bulgáriát
és Románia követelését nem hajlandó figyelembe venni. Bukarestben nyíltan a monarchia ellenes a nép, annyira, hogy ma este több
ezer ember zajosan tüntetett Ausztria és Magyarország ellen.
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Kivégezték Juansikkáj összeesküvőit.
A Daily Telegraph-nak jelentik Pekingből:
A Juansikkáj élete 'ellen összesküvő bandáinak ötvennégy tagját tegnap 1 kivégezték.
Hir szerint egy idegen, állítólag japán ágyúnaszád bele volt keverve az összeesküvésbe.
Lemondás és kilépés az aradi függetlenségi-pártban. Wieser Lajos ügyvéd, az
aradi függetlenségi p á r t elnötke lemondott
tisztségéről, Avarffy Géza birtokos és Momák
Döme ügyvéd, a pártvezetőségnek tagjai pedig kiléptek a pártból. A kilépésnek az az
oka, mert helytelinitik a partnak petícióval
és bűnvádi eljárással való fenyegetőzését és
aggodalommal látják, hogy a párt vezetését
olyanok ragadják magukhoz, akiket nem tartanak erre alkalmasaknak és kik heveskedésükkel romlásba döntik a pártot.
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Perjéssy László 1859-ben született A'lsókálosa nevü gömörmegyei faluban, ahol az
apja református pap volt. Életpályáját, mint
(Saját tudósitónktól.)
Perjéssy
László tanár kezdte meg s ezt megelőzőleg, több felkamarai titkár ma délben egy órakor hirte- vidéki városban volt előkelő családoknál nelen meghalt. Váratlan halála annál tragiku- velő. Már pályája kezdetén megérdemült elősabb, mert munkaközben, hivatali kötelessé- rehaladásban volt része s még egész fiatalon
geinek teljesítése alatt érte a halál. Délelőtt került a nagyrőcei felsőkereskedelmi iskolához, mint igazgató. A Felvidéken széleskö8 órakor ment föl a kamara épületében levő rű társadalmi működést fejtett ki évtizedekföldszinti lakásából az emeleten levő hiva- kel ezelőtt, amiből kifolyólag sok elismerést
talos szobájába és rendes napi teendőinek el- szerzett magának.
Szegedre 1901-ben került, mint a felsővégzéséhez látott. Déli 12 óráig a folyó ügyekereskedelmi
iskola igazgatója. Az intézetet
ket intézte. Szabó Gyula kamarai másodtitrövidesen magas nivóra emelte. Kiválóan
kár több izben benyitott Perjéssy szobájába, kedves egyénisége, agilitása, nagy művelthogy hivatalos ügyben beszéljen vele. Szabó sége s a kulturális és közgazdasági ügyeka kimerültségnek, vagy fáradtságnak semmi ben való nagy jártassága, hamar megalapoznyomát sem látta Perjéssy titkáron, aki szo- ták Szegeden is a népszerűségét. Igy törkott energiájával és munkakedvével dolgo- tént, hogy alig néhány évi itt tartózkodása
alatt a törvényhatósági bizottságnak százott. Mikor Szabó Gyula el akart távozni mottévő tagja lett és több egyesület vezető
szobájából, visszahívta a másodtitkárt és ke- tagjai sorába választotta. Kulinyi Zsigmond
délyes beszélgetést kezdett vele. Mosolyog- elhunytával pedig a Szegedi Kereskedelmi és
va mutatott neki egy Besztercéről érkezett Iparkamara titkára lett, amely állásában haképes-lapot, amely fiát ábrázolja, aki ott mint láláig csaknem 8 évig működött.
Munkás életének eredményekben gaztartalékos hadnagy fegyvergyakorlatra vo- dag, legtermékenyebb szaka arra az időre
nult be.
esik, mikor már a kamarai titkári állásánál
Tizenkét óra után Perjéssy László még fogva tevékenysége úgyszólván a nyilvánosfent volt hivatalában. Ipariskolai bizonyítvá- ság előtt folyt le. Széles tudással, nagy munnyokat irt alá, mert ő volt az ipariskola vizs- kakedvvel és fáradhatatlan buzgósággal állott a kereskedelem és ipar érdekeinek szolgálóbizottságának az elnöke. Az aláírásnál gálatában, de megtartotta a kapcsolatot a
segédkeztek neki Blau Margit és Mihálovics közművelődési ügyekkel is.
Mint kamarai titkár, tagja volt az OrJuliska, kamarai tisztviselőnők. A szobában
még ott volt Perjéssy 13 éves Irénke leánya, szágos Igazgató-Tanácsnak, az Országos
aki a bátyjának a fényképét kérte az apjá- Közlekedési Tanácsnak, az Országos Ipari és
Kereskedelmi Oktatási Tanácsnak, Vámpolitól.
;
.
i
tikai Központnak, a Statisztikai ÁrmegállaMikor a titkár az aláírásokkal elkészült, pitó Országos Tanácsnak. Igazgatósági, ilamerikai tiipusu Íróasztalának rollóját lehúz- letve választmányi tagja volt az Országos
Hajózási Egyesületnek, az Országos Keresta és lezárta az Íróasztalt. Ezután föl akart kedelmi Egyesülésnek, a Gyáriparosok Oremelkedni helyéből, de ebben a pillanatban szágos Szövetsége szegedi kerületének; álvisszahanyatlott. Hirtelen a szivéhez kapott, landó miniszteri szakfelügyelője volt az ipahalkan hörgött és arca ugy elváltozott, hogy ros és kereskedő tanonciskolának, miniszteri
a még mindig szobájában levő kis leánya, biztosa volt a szegedi s fölváltva az újvidéki, szabadkai és zombori felsőkereskedelmi
annyira megijedt, hogy hangosan sikoltozni iskoláknakk.
kezdett. A sikoltásra először Szabó Gyula
Társadalmi téren is nagy tevékenységet
másodtitkár rohant be Perjéssy szobájába. fejtett ki, számtalan egyesületnek volt a tagPerjéssy ekkor nagy karosszékében eltorzult ja, elnöke, vagy alelnöke s előkelő szereparccal ült. Szabó azonnal élesztési kísérlete- vivője. Ügyvezető elnöke volt a DMKE-nek,
végrehajtó bizottsági tagja volt a szegedi
ket alkalmazott, elvágta a titkár nyakkendő- nemzeti munkapártnak, felügyelő bizottsági
jét, fölszaggatta gyorsan a gallérját és kibon- elnöke volt a Szegedi Kenderfo ; nógyárnak,
totta ruháját. Aztán lefektette Perjéssyt a elnöke volt a szegedi tanonciskola felügyelődíványra, ki ekkor már eszméletlen állapot- bizottságának, alelnöke a Szegedi Népipari
ban volt. Közben orvosért mentek, addig is Egyesületnek, tagja a szegedi felsőipariskola felügyelő bizottságinak, a szegedi városi
vízzel próbálták föllocsolni a titkárt, ki azon- felsőkereskedelmi iskola igazgató-tanácsában nem mozdult többé. Hosszas keresgélés nak. Tagja volt a Dugonics-Társaságnak, a
után végre a kamarai szolga visszatért Ber- mely néhány évvel ezelőtt Szeged ujabbkori
nát József dr. orvossal, aki azonban már történelmének megírásával is őt bizta meg.
Munkabuzgalma és fáradhatatlan agilicsak a beállott halált konstatálhatta. Később
tása
nem ismert határt. A kisebb jelentőségű
még öt orvos érkezett, akik valamennyien
dolgok épugy érdekelték, mint ahogy égették
megvizsgálták Perjéssyt és megállapították, tettvágyát a nagyobb alakitások. Épen ezért
hogy halálát szívszélhűdés
okozta.
a közgazdasági életben előfordult nagyobb
Perjéssy László halálának 'hire villám- akciókban való részvételen kivül időt fordított a kamarai kerület rendkivül kiterjedt érgyorsan terjedt el a városban és mindenütt dekeltségének minden ügyes-bajos dolgánagy megdöbbenést és mély részvétet kel- ra is. . •
tett. Feleségén kívül három gyermeke gyáPerjéssy László sokoldalú működésének
szolja. Fia, László törvényszéki jegyző Nagybecskereken; jelenleg Besztercén tartalékos elismerése különben rendkivül impozánsan
katona. Két leánya van, akik közül az idő- nyilatkozott meg az 1911. év folyamán, misebbnek, Alicének néhány hét múlva lett vol- kor országos méretű keretekben ülte meg a
na az esküvője Hubay László dr. ügyvéddel. társadalom Perjéssy 'háromévtizedes közéleti
A kisebbik leánya, Irénke, jelen volt délben az munkásságát. A Szegedi Kereskedelmi és
Iparkamara tagjai különösen mélyen fájlalapja tragikus halálánál.
ják Perjéssy titkár elhunytát, mert nekik

Perjéssy László halála.

Telefon
5 5.

Kizárólag helybeli, hírneves asztalosmesterek által
készített, elismert jóiflinőségü és bámulatos olcsó
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volt legtöbb alkalmuk figyelemmel kisérni azt
a szakavatott, céltudatos és lankadatlan munkásságot, amit a megboldogult a kamara irodájának élén, egyrészt a kamarai intézmény
népszerűsítése, tekintélyének emelése, másrészt a kerület és az ország kereskedelmi és
ipari érdekeinek erősítése és fejlesztése érdekében kifejtett.
Halála váratlanul jött. Pihenésre adő
nem jutott az ő számára, aki annyit dolgozott. Élete példázza a munkás ember éietét,
akinek működése a közjólétet mozdítja elő,
magának pedig több nem jutott, mint a kegyelet és hálás elismerés.

Iskola-botrány Temesváron.
— Tanfelügyelő a tanítók ellen.
— Feltűnő rágalmazási pör. —
(Saját tudósítónktól.)
Érdekes törvényszéki tárgyalás lesz nemsokára Temesvárott.
Egy elemi iskola egész tantestülete kerül rágalmazással vádolva a bíróság elé, mert panaszt emelt a kultuszminiszternél az iskola
igazgatója ellen. A legérdekesebb a dologban
az, hogy nem a megvádolt igazgató, hanem
a dologban alárendelt szerepet játszó segédtanfelügyelő perelte be a tanitókat.
Országszerte fel tünést keltett az a (hallatlan iskola botrány, mely tavaly nyáron játszódott le a temesvári ferencvárosi népiskola
tantestületében. Laub Pál, az iskola akkori
igaizgató ja igazságtalanul lüLdjöjzni kezdte
Nemes Irma tanítónőt. Köziben Temesvár város számvevősége kiderítette, hogy az igazgató tizenöt esztemdőn át szabálytalanul kezelte
a pénzeket. Vizsgálat is indult ellene 'és Laub
a vizsgálat tartama alatt teljes igazgató hatalmával terrorizálta a vezetés© alatt álló
tantestületet. Ezzel azt akarta elérni, hogy
az összes tanitókat elhelyeztesse az iskolától,
mert tartott tőle, hogy a pénzkezelés körül
való szabálytalanságok miatt fegyelmi vizsgálatot indítanak ellene és ennek során újból
felvetődnek a minisztérium által már elejtett régi visszaélései.
A tanfelügyelőségtől nem kellett tartani,
mert Ilaskó László segédtanfelügyelő, ki az
iskola látogatásával rendszerint megbízatott,
fiüggő viszonyban állott vele szemben. Laub
ugyanis egy pénzintézetnek is igazgatója volt
és bankjából
harmadfélezer
korona kölcsönt folyósított a segédtanfelügyelőnek.
Ennek révén a segódtanfelügyelővel szemben
biztonságban érezte magát és egy izben olyan
jelentést küldött a tanfelügyelősóghez, melyben a tantestületet mint veszekedő torzsalkodó, békétlen bandát tüntette föl. A királyi tan
felügyelőség ezért megdorgálta az egész tantestületet.
A megbántott tanítók Agliceriu ítem/us
vezetése alatt küldöttségileg járulták a vallás
és közoktatásügyi miniszter elé és igazságos
vizsgálatot kérték. A miniszter Neterda |Moideszt, miniszteri titkárt küldte ki az ügy
megvizsgálására. A vizsgálat megkezdődött
és a miniszteri biztos felíhivta a tanítóságot,
hogy panaszaikat terjesszék elő. A tanítók
szép sorjában előadták panaszaikat az igazgató ellen és ezek során azt sem hallgatták
el, hogy Raskó segédtanifelügyelő az igazgatóval szemben íjiggő viszonyban van és ezért
nem biznak pártatlanságában.
A vizsgálat csakhamar! befejeződött és
ekkor történt a csoda. A vizsgálat eredményeképen a miniszter Laub igazgatót elhelyezte a ferencvárosi iskolától ós a tanfelügyelőséghez osztotta 'be szolgálattételre.
Laub tehát fölfelé bukott. Raskó segédtanfel-

bútorok

első kézből csakis az

Egyesült

/Y\űasztalosok Butorraktárában
(Szeged, Tisza Lajos-körút 19. szám
alatt, Kertész pékkel szemben)

kap-

h a t ó k ; esetleg részletfizetésre

is

t. DÉLMAGYARORSZÁG

KIREK.

ügyelő pedig rágalmazási pert indított az iskola összes tanítói ellen.
A királyi ügyészség vállalta a vádat és
vádiratot adott Agliceriu Remusz,
Hajdú
Ágota kisasszonyok.
Szilveszter, Reiter Károly tanitók és Baitz
— Kérvény a királyhoz és a pápához. —
Jánosné, Stupka Margit és Nemes I r m a tanítónők ellen. A tantestület tagjait végleg el(Saját tudósítónktól.)
Amikor hallottuk,
keserítette ez a fordulat. Kifogással éltek a
ugy
tetszett,
hogy
ennek
az
apróságnak „Ágovádirat ellen, azt hangoztatván, hogy ők nem
Raskó segéd tanfelügyelőt vádolták, hanem ta-kisasszonyok" cimet kell adnunk. Ismerik
Laulb igazgatót. A miniszter sem Raskó, ha- még bizonyára Ágota kisasszonyt, a Kiss Jónem L a u b ellen rendelte el a vizsgálatot és zsef örökszép kisasszonyát, aki szomorú haők csak a vizsgálóbiztos kérdéseire feleltek,
amikor a Raskó által kifogásolt kijelentése- láláig perelt a kegyetlen végrehajtóval, a
Kőrös-folyóval, amely kegyetlenül foglalta
ket tették.
A perben nemsokára m e g t a r t j á k a főtár- el nyomról-nyoínra a kisasszony ősi kúriájágyalást, mely elé nagy érdeklődéssel néznek nak kertjét. S hogy a kisasszony .meg nie tudTemesvárott. Hibáztatják az iskola gondno- ja, hogy perét soha meg nem nyerheti, a jó
kának, Bellai József városi kulturtanácsnoknak eljárását is, akit a tanítók küldöttségben szomszédok kegyes csalással beljeblb-beljebb
kértek fel a ibajok orvoslására, aki azonban ültetgették a rózsafáit, hadd higyje szegény,
kereken 'kijelentette:
hogy az övé még mindig az egész kert. Ta— Vizsgálat nem lesz; akármit is csinál- lálkozunk néha ilyen Ágota kisasszonyokkal.
nak, nem lesz!
Ma többnyire a feminzimns kérdései érdiekH a -Bellai valamivel konciliánsabhan kezelte volna a panaszkodó tanitók ügyét, ugy lik őket, a szomszédjaik ügyén-baján kivül,
egy temesvári városi iskola megszabadulha- de azért van közöttük, aki haláláig ápol és
tott volna ettől a botránytól.
dédelget egy különös eszmét, amely azonban
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csak nekünk különös, nekik egészen terméjrizet-es. Két ilyen Áigota-kiiassíszonyt mi is
Kormánybiztost kap Fiume. A fiumei
bemutatunk ol vasúinknak.
botrányok uj fejezethez értek. A polgármesCs. Amália bajai nyugalmazott tanítónő
ter, a rappresentanza s a tisztviselők után
üres óráiban a zeneszerzés múzsájával .kacérmost már lemondtat a delegáció is és igy tel- kodik s miután egy nyugalmazott tanítónőjesen vezető nélkül maradt a város. Wicken- nek sok órája van, az évek folyamán, egész
a hatvanadikig, számos zenedarab született
burg István gróf kormányzó épen a rapprea b a j a i kis házban, a zongora mellett, A hasentanza lemondása ügyében volt Budapesten s hazajövet, útközben érte a delegáció jaidon zeneszerző ugy i'télte, hogy zeneszerzemiényeiért megérdemel többet is, mint a
lemondásának a hire. Fiúméba érkezése után (mennyit egy nyugalmazott tanitónőnek jutfogadta a Délmagyarország
munkatársát:
t a t ez a nem gazdag állam és irt egy felsó£— A tegnapi események — mondotta a folyamodványt, amelyhez ibizonyitélkkul csakormányzó — valósággal élére állították már tolta saját szerzésű kottáját is egy érzelmes
Ilabsburgi-valcernek és szives szóval invia helyzetet annyira, hogy tovább várni alig
tálta meg a királyt, hogy jöjjön el Bajára ós
lehet. Emlegették ugyan, hogy lemond a de- (hallgassa meg az ő honleányi zeneszerzemélegáció is, de mi az utolsó pillanatig nem
nyeit.
hittük, hogy otthagyják a hatalmat s így
A kabinétirodában azonban Cs. Amália
valósággal meglepett az igy teremtődött
uj kérvényét sommásan a könyöradományok
helyzet. Most jelentést teszek a belügymi- kérvényei közt intézték el és abból a 10.000
koronából, amelyet a király évenként szegénisztériumban s erős a reményem, hogy ez
nyek segélyezése eimén utal iki, 5 koronát,
a fejnélküli állapot nem tarthat legfeljebb csak
azaz öt koronát rendeltek kiadatni a zeneöt-hat napig. Az átmeneti ügyeket egyik szerző Amáliának.
iMiíkor ezt a pénzt kézbesíteni akarták,
jegyző kezeli, aki miután kinevezett tisztCs.
Amália egy zeneszerző sértett büszkeséviselő, nem mondhat ie.
gével utasította vissza.
Ennyit mondott a kormányzó Fiume leg— É n a k i r á l y t hivtam Bajára, nem kolaktuálisabb kérdéseiről s ha ehez hozzávesz- dusadományt kértem. Mert b a nálunk aludszük azt az értesülésünket, hogy a napokban na egyszer, sose menne el többet Bajáról.
Ezt mond-ta Cs. Amália, a bajaink azonban
ú j r a Budapestre utazik, kézenfekvő a föltevés, hogy a renitens Fiume
kormánybiztost nem méltányolták eléggé az ő király szerelmét s a zeneszerző most bizonyosan a hákap hamarosan.
látlanság megzenésitésné dolgozik.
Cs. Mária szintén B a j á n tapossa tisztes
hajaidonságában immár a 73-ik életévét. Hiv,
fehér lelkét megőrizte egész eddig a mat6 órai égéssel, legnagyobb
róna-korig és soha sem mulasztott el egy
üveggel lencsével és fémszálas
izzókörtével darabja 3 korona.
-gyónást, egy litániát sem, csupán egy dologgal nem békült meg mindiezideig -és ez -fájt
világítási üzletében, Kölcseyutca 4. Wagner-palota.
neki egész a megős-zülésig, hogy miért- kell
nőtlenségben elsorvadniuk azoknak a derék
egyházi személyeknek, akik olyan, aranyszájjal t u d j á k hirdetni, hogy a házasság szentség
és hogy azt az égben kötik.
73 esztendeig törte ezen a fejét Cs. Már La
s
a
minap végre a dolog orvoslására is rá•zújpadlás
jött. -Szép -öreg betűikkel alázatos instanciát
nélkül.
irt X. Pius pápa őszentségéhez,
amelyben
feltárta az egyház legégőbb sébét, azt a sebet, amely n-eki, Cs. Máriának is nagyon fáj,
mert 73 évig őrizte magát és várt, hogy egy
Az általam készített
szent
férfiúnak nyújthassa kezét, ezt azonban
rágásra kitűnően használható a valódi fogaktól
csak u g y teheti, ha a pápa őszentsége megfel nem ismerhető, az eredeti fogakat teljesen engedi papjainak a nősülést.
pótolják. Készitek továbbá arany koronákat és
Ezt a kérvényt juttatta el Cs. Mária a
levehető arany hidakat jutányos árak mellett. napokban Purgly Sándor dr. bajai főispánVidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve. Bár- hoz, aki több megértéssel fogadta -a különös
irást, mint a kabinetiroda a zeneszerzői Amámilyen javítást 4 óra alatt készítek.
liáét és nem mondta meg Ágota kisasszonynak, hogy a kérvénye soha sem jut el a pá-,
B A R T A ÁGOSTON fogtechnikus, páboz,
már csak azért sem, mert fia el is
Kigyó-utca 1. sz, SZEGED.
törülré a cölibátust, iaz csak még jobban
l
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f á j n a Cs. Máriának, m e r t 73 esztendejével
már úgyis örökre pártában maradna.
Ez a bajai Ágota-kisasszonyok szomorú
nótája.
— Janky Lajos altábornagy meghalt.
A szegedi helyőrségnek ismét gyásza van:
Janky Lajos nyugalmazott altábornagy szerdán este félkilenckor meghalt. Hetvennyolc
évet élt és ha-lálának oka Végelgyengülés
volt. Janky tábornokot városszerte ismerték, a társadalmi életben különösen, amig betegség nem gyötörte, szintén élénk szerepet
játszott, sőt a szorosabban vett városi életnek is egyik tiszteletreméltó, kedvelt és szimpatikus szereplője volt. Három évvel ezelőtt
váratlanul súlyos csapás érte, amely mélyen
megrendítette. Huszárhadnagy fia öngyilkossá lett Bécsben. Ettől kezdve teljesen viszszavonult a nyilvánosságtól. A fájdalmas
csapás annyira megőrölte az egy-kor délceg
katona szervezetét, hogy valósággal összeroppant s az utóbbi időben már csak árnyéka
volt a hajdan megcsodált daliás katonának.
Idegrendszerét is erősen megviselte a csapás.
Családja kisérő nélkül nem bocsátotta az utcára. A fehér körszakállas, széles karimájú,
fekete puhakalapos öreg urat sétáló utján
mindig az inasa kisérte. Janky tábornok katonai karrierje a kapitányságnál kezdődik. A
honvédség fölállítása idején lépett a hadseregbe, mint kapitány. Előzőleg Déva főszolgabírója volt. Később aztán a honvédlovasság
szervezésekor átlépett a huszársághoz.
Janky 1895-ben Aradról került Szegedre,-mint az idehelyezett lovasdandár parancsnoka. Még abban az évben kinevezték
kerületi parancsnoknak. 1897-ben saját kérelmére nyugdíjazták. Kitűnő szolgálatainak
elismeréseül a III. osztályú vaskoronarenddel
és a hadiéremmel tüntette ki a király, de
ezenkívül még több rendjel tulajdonosa volt.
— Az elhunyt tábornokot családján kivül kiterjedt rokonság gyászolja. Özvegye Losadi
Fekete Anna. Gyermekei: Janky Kocsárd
vezérkari ezredes, Frank Libóriusz hadseregfel-ügyelő szárnysegéde, Janky Béla, a hadügyminisztériumba beosztott vezérkari százados, Janky Klára, Gyuriiza Sándor dr. orvos felesége, Janky Mária, Hausner Adolf
szegedi utászszázados felesége, Janky Margit, Purgly László aradi nagybirtokos felesége és Janky Annuska. A temetést pénteken déli egy órára tűzték ki. A Feketesasutca 20. számú Wagner-féle házból az állomásra kisérik a holttestet, ahonnan Dévára
szállítják, a családi sírboltba.
— T i s í a Kálmánná temetése. Ma délelőtt temették el özvegy Tisza
Kálmánnét
Geszten. A (koporsót kiülön vasúti kocsi hozta
Nyirbaktáról s ugyanabban a kocsiban ült
Tisza István gróf, Tisza Kálmán és Lajos,
valamint i f j a b b Tisza István -gróf is az
egész Tisza-családdal. A kormány képviseletében Hazai Samu báró, Beöthy László és Teleszky pénzügyminiszter, -a H á z a t
Beöthy
P á l elnök, Szász Károly alelnök és Angyal
József háznagy képviselték. Megjelentek még
a temetésen Vojnich Sándor báró, a munkap á r t alelnöke, Miskolczy Ferenc bihari főispán, .Práter Barnabás alispán, Rimler
Károly nagyváradi polgármester, Antal
Gábor erdélyi r e f o r m á t u s püspök, Mangra Vazul román püspök s a környékbeli községek
küldöttségei, összesen harminc munkapárti
képviselő volt jelert. Déli egy órakor érkeztek a koporsóval a családi sírbolt elé, ahol a
Tisza grófok vállukra vették a koporsók
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István geszti református lelkész rö-

vid búcsúztatót mondott.

— A magántisztviselők jogviszonyai. A
kereskedelmi minisztérium törvényelőkészítő
bizottsága tegnap tárgyalta
Matlekovics
Sándor elnöklósiével a magántisztviselők és
a kereskedelmi alkalmazottak jogviszonyainak rendezésére vonatkozó törvényjavaslatot.
Beöthy László kereskedelemügyi miniszter
még az ősz előtt szaktanácskozásra h í v j a
meg az összes 'testüléteket. A szalktanácskazás
után a kereskedelmi miniszter az őszi ülésszak elején a képviselő/ház elé terjeszti a törvényjavaslatot, mely ifőleg a munkaidő, a felmondási idő, a szabadságidő,
a fizetés,
az
egész országra kiterjedő egységes záróra k é r -

dését kívánja szabályozni, módot és lehétőséget n y ú j t v a egyben a r r a is, hogy a nagyobb
oégek és vállalatok az alkalmazottak testületeivel időről-időre kollektív szerzőldáseket
létesíthessenek.
— Nagy a munkáshiány. Amint az aratás
időszaka elkövetkezik, beáll a munkáshiány
is. A város napszámosai nap-nap után fogynak, mert szivesebben mennek aratni. Amig
a városnál 2—3 koronát keresnek
naponként, addig az aratásnál tiz koronát is megkeresnek egy nap alatt. A köztisztasági vállattól a mai napon tizenkét munkás távozott
el egyszerre s ujakkal nem lebet
pótolni
őket, mert valamennyinek jobb keresete van.
Ez a körülmény természetesen zavarólag hat
a köztisztasági üzem menetére s a zavarok
mindaddig nem is szűnnek meg, amig vége
nem lesz az aratásnak.
— Házasság. Ráth Kálmán Máv. mérnök
julius 6-án reggel 8 órakor t a r t j a esküvőját
a szegedi izraelita templomban Feuer Erzsivel.
— Panasz a fii ellen. A város egyes
kisforgalmú részein a nagy esőzés következtéiben a kövezet hasadékain hatalmas, térdig
érő f ü burjánzott föl. Az Erzsébet-rakpart
környékiének lakói kérvényt adták be a tanácsihoz, iamelyben kérik a ifünek eltávolítását. Vagy legeltesse le a tanács a füvet, vagy
kaszáitassa le, — mondják — mert sehogysem válik a városnak díszére, h a a kövezett
utcák falusi legelőiknek látszanak.
— Öngyilkos alezredesné. Budapesten,
a Józsefvárosi egyik hátsó utcájában, a Naputca 19. számú házban ma reggel veronállal
megmérgezte magát dezseri Gyura Ádámtié, egy huszárálezredes özvegye,
akinek
Szegeden vérrokonai vannak. Eszméletlen állapotban szállították a Rókus-kórházba. Három hónappal ezelőtt halt meg a férje s az ötvenhét éves asszony azóta búskomor
volt.
Tegnap este a cselédje földúlt állapotban találta Gyuránét s mikor megkérdezte, hogy
mi a baja, az asszony rákiáltott:
— Semmi

köze

hozzá,

hagyjon

béké-

ben!
Reggel a leány egy kis papirlapot talált
az -előszoba asztalán, amelyre az asszony
azt irta, hogy hét órakor költse föl. A leány
bement a szobába, hogy felköltse, de hiába
költögette, nem ébredt föl. Az asszony megmérgezte magát
veronállal.
A rendőrség
e
&ész csomó levelet talált az úriasszony asztalán. Kettőt családjának irt, amelyben kéri,
n
e boncolják föl. Irt ezenkívül levelet Árpád
nevii fiának, aki Szegeden huszárkapitány
s
több szegedi rokonának. Voltak az asztalon
kész táviratok is, amelyben öngyilkosságár
°k illetve haláláról értesiti fiát és hozzátartozóit. A szerencsétlen úriasszony fölgyóSyulásában az orvosok nem bíznak.

— Működik a városi jéggyár. A vágóhídon berendezett jéggyárat a mérnökség
m á r rendbeli óvatta. Mind a két jéggyártó telep állandóan üzemben van és naponita 110
métermázsa 'jeget állit elő. Egy tábla jég á r a
25 fillér, súlya. 15 kilograin. A közönség a
jégszükségletét Singer J a k a b városi jégáru
sitó u t j á n szerezheti be.
— Az árviz. Szatmárról jelentik: Tiz
napig tartó esőzés folytán 'a T u r folyó kiá r a d t s a -bikszá-di vasúti pályát Vámfalu ós
Avasfelsőfalu között teljesen elárasztotta, -a
töltéseket pedig alámosta. A közlekedést átszállással t a r t j á k fönn. Ugyancsak nagy k á r t
tett az áradás a Lajosvölgyi helyi érdekű vas
útvonalon, melynek h í d j a i t elvitte, ugy, hogy
a helyi érdekű ivasut üzeme teljesen szünetel. A Szamos a folytonos esőzés következtéiben szintén rohamosan árad. A Maros erdélyi áradása az éjjel A r a d r a érkezett és
Arad vármegyében egy kis részen áttörve
a gátat. A parton lévő téglagyárak és fürdők víz alá jutottak. A katonák az éjszaka
folyamán kijavították a g á t a k a t s ezzel megakadályozták -a -nagyobb veszedelmet. Szombat óta folyton tartó esőzés következtében a
Tisza és a Nagyág -kiáradtak, elöntötték a
szántóföldeket és a kerteket. A kár rendkívül
nagy.
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— Agyonütjük
a birót és a tamitót, ha az
iskolát
felépitik!
A tanító és a jegyző helyzete m á r veszedelmessé vált, a háborgókat nem sikerült
meggyőzni. Popeszku Aurél nyomban a legközelebbi csend'őőrsre küldött védelemért. A
lázadók nem tágítottak a községházáról és
később asszonyok is bevegyültek a tüntetők
közé.
— Minden cigány meghal, aki az iskolához vályogot vet, hangzott az u j a b b csatakiáltás és a vályogvető cigányok nem is mertek
munkához fogni.
Végre vasárnap este Magyargyepesre érkezett négy csendőr és a csendőrök megjelenésével véget ért a román-ok lázadása. A
csendőrök a lázadó tömeget szétosztásra bírták. Magyargyepesen most egyelőre helyreállt a csend, az iskola építését is megkezdhették. Félni lehet azonban, hogy ujabb forrongásba tör a falu, azért a csendőrök Magyargyepesen maradnak. Az esetről jelentést tettek Halász Elemér magya-rcsékei főszolgabírónak, aki a vizsgálatot -megindította.
— Óriási tüz Nagyszőllősön.
Nagyszőllősről jelentik: Katasztrofális méretű tűzvész pusztított Nagyszőllősön, melynek nyomán fél utca lakói maradtak hajléktalanul.
A város kellő közepén, a Piac-téren állott
Hermán Salamon hatalmas faraiktára. Az éjféli órákban tüzet fogott az itt (felhalmozott
óriási mennyiségű faanyag. Alig hogy észrevették a felcsapó lángokat, máris villámgyorsan terjedt a veszedelem és néhány perc
múlva az egész telep lángokban állt. Az álmából felriadt lakosság fogyatékos öltözetben, eszeveszetten futkosott az utcákon. Villámgyorsan kivonult a tűzoltóság is, de fogyatékos felszerelésével teljesen tehetetlennek bizonyult a fékevesztett elemmel szemben. Csakhamar tüzet f ogtak a teleppel párhuzamos Temető-utca házai is. Három ház
gyulladt ki egyszerre és rövid idő múlva a
fél utca lángokban állt. A Temető-utcában
leégett egy bőrgyár is. A lángtenger rémesen bevilágította a sötét éjszakát, annyira,
hogy a tüzet Szatmáron is észrevették és a
szatmári tűzoltóság különvonaton
sietett
a
vész színhelyére.
A tűzoltók megfeszített
munkával dolgoztak, de minden fáradozásuk
ellenére rommá égett volna Nagyszőllős, ha
időköziben meg -nem ered az eső ós a zuhogó
zápor meg nem gátolja a tüz terjedését. A
kár hozzávetőleges számítás szerint
több
százezer koromára rug, ami csak résziben térül meg biztosítás révén. Igen sok szegény
ember vált hajléktalanná ós felsegélyezésükre m á r megindult az akció.

— A pópa és a magyar nyelv. Hódmezővásárhelyről
jelentik: Az óvvógi vizsgálatok alatt érdekes jelenet játszódott 1-e a
vásárhelyi főgimnáziumban. A gimnázium
hatodik osztályából vizsgázott egy kikindal
szerb leány. Szüleivel jelent meg. Az igazgatóság vizsgálatra bocsátotta. Imre Lajos dr.
igazgató volt az elnök. Mivel a leány görögkeleti román vallású, a vallástanból megvizsgálására' román papot kellett meghívni. A
kanizsai pap j-ött el. Mikor a vallásvizsgálatra került a sor, a -pap román nyelven kezdte kérdezni a leányt, aki pedig kiválóan megtanult magyarul. Imre Lajos dr. igazgató tiltakozott az idegen nyelv ellen.
— Én nem vezethetek és -nem szanktifikáihatok aláirásom-mal és a főgimnázium pecsétjével olyan vizsgálati eredményt, mely ellenőrzésemen kívül esik. Kérem, tessék magyarul kérdezni és magyar feleleteket elfogadni.
A pap nem alkart -ebbe belemenni. A
vizsgálatot fölfüggesztették s meghívták Tribujevics Petróniusz dr. püspöki .nunjciust,
hogy adjon véleményt. A hazafias lelkipásztor a t a n á r i k a r fölfogása mellett döntött s
kijelentette, hogy a vallástani vizsgálatot is
állam-nyelven, magyarul köteles végezni a lelkész. A pópa beletörődött a -dologba és magyarul kérdezett. A leányka kitűnően vizs— Elvitték a lőcsei török katonákat.
gázott mindenből.
Lőcséről jelentik: Az itt elhelyezett fogoly
török katonák tegnap utaztak el Lőcséről. A
— Forrong e g y község.
Nagyváradról
helyőrség tisztikara -kisérte ki -őket a pályajelentik: Magyargyepesen, a magyar-csókei
u d v a r r a és igen nagyszámú -városi közönség.
j á r á s egyik román községében vasárnap óta
A kétszáz török katonát négy kocsiban heforrongás van. A lakosság 'hevesen ellenezte,
lyezték el. A -katonaságot szállító vaggonok
hogy felekezeti iskola helyett községi iskoföljáróján két fegyveres 85-ös baka őrködik,
lát létesítsenek és most, amikor a megye ela tiszteket Péchy százados kiséri Fiúméig. Itt
rendelte az iskola ópitésének megkezdését,
fogják őket .hajóra szállítani, hogy visszakitört a lázadás. Popeszku Aurél körjegyző,
vigyék hazájukba. A pályaudvaron könyakinek körzetébe Magyargyepes tartozik, va-nyezve búcsúztak a törökök vendéglátóiktól
sárnap kiutazott a községbe, hogy az iskolaés különösen megható volt egy Nusi
nevü
építés megkezdése felől intézkedjék. A körhad-na-gy fbucsuja menyasszonyától, Lukács
jegyző a falu b i r á j á v a l t á r g y a l t a teendőkIréntől.
ről, de a tanácskozást a községházára
tóduló
nép megzavarta. 'Bottal fölfegyverkezve, za— Rendőri krónika. Az elmúlt éjszaka
jongva és fenyegetőzve jöttek -a magyargye- zajos hotrány verte föl Alsóváros csöndjét.
pesi románok és harsogták:
Szélpál István, Kovács Imre, Nógrádi Fe— Nu trebue scoala de stat. (Nem kell renc és Bálmt P á l alsóvárosi legények részeközségi iskola!)
gen igyekeztek hazafelé és útközben -beverA jegyző és a bíró csillapította a zajon- ték a Pálifi- és Füzes-utcák összes alblaka.it.
gókat, azok m e g l ó b á l t á k b o t j a i k a t a levegő- A .rendőrőrjárat elfogta a garázda -legényeben és szüntelen kiabáltak. A jegyző magya- ket. Éjjeli icsöndháboritás -miatt megindult
rázni próbálta, hogy az iskola még n a g y ellenük az eljárás. — Pitt György vendéglője
hasznára lesz a falunak. A románok azon- udvarából junius 29-én ellopták Csabi Sándor
ban hallani sem akartak az iskoláról, dühöng- vasúti alkalmazott kerékpárját. A tolvajt
tek és fenyegetéseket röpítettek a 'bíró és a Berta Péter rovottmultu csavargó személyében elfogta a rendőrség.
jegyző felé,
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— A Szegedi Partfürdő R.-T. igazgatósága
felkéri a magánkabin ók tulajdonosait, hogy
vizáradásra való tekintettel ia kabinokban lévő ruhákról süngősen gondoskodjanak.
— Dupla élvezetté válik szabadsága
ha elutazása előtt cipőire „Berson" gummisarkokat tétet. Az Uj Berson gummisarok
arany doboziban: kényelmes, elegáns, .ruganyos, tarós. Cipészétől kifejezetten „Berson"-t kérjen, h.a jól akar járni.
•.••••••••••••••••.••••••••••.•••••BaijaaBaBBBBKBenK

Butorözállitásokat helyben és vidékre,

berak-

tározást

raktár

száraz

helyiségben eszközöl

{Jflgár

BCÍlŐ

szállító
Szeged, Jókai-utca l . s z .
Telefon 34.
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(—) Megint fölírnak a lánygimnáziumért
Többször íordult már a város a kultuszminiszterhez, hogy leánygimnáziumot állítson
föl Szegeden. A mult évben szó volt arról,
hogy az állami felsőbb leányiskolákat tovább
fejlesztik s ekkor a város azt kérte a kultuszminisztertől, hogy a szegedi felsőbb leányiskolát fejlessze át leánygimnáziummá. A miniszter a város kérelmét elutasította s ezt azzal indokolta, hogy a szegedi tankerületben
nincs elég leány, aki gimnáziumba járna.
Később persze bebizonyult, hogy ez az indokolás nem áll, nagyon is betelne a leánygimnázium létszáma. A tanács, mivel ugy
értesült, hogy a kultuszminisztériumban ismét
foglalkoznak az állami felsőbb leányiskolák
tovább fejlesztésének tervével, mai ülésében
elhatározta, hogy megint fölir a szegedi
leánygimnáziummá való átfejiesztése érdekében és hivatkozni fog arra, hogy ma már bőven volna jelentkező. Egyben megbízta a polgármestert, hogy legközelebb, ha Budapestre
utazik, személyesen is pendítse meg a leánygimnázium kérdését.
( —) Nem lesznek a tanyákon vágóhidak.
Több tanyai polgár kérelmére történt, hogy
a tanács néhány hónappal ezelőtt három tanyai vágóhid fölállításának tervével foglalkozott. A mérnökség el is készítette a vágóhidak költségvetését, amely szerint a három
vágóhid összesen három ezer koronába került volna. iMa délelőtt tartott ülésében a tanács ismét .foglalkozott a tanyai vágóhidak
kérdésével és a tanácstagok többsége azt vélte, hogy a tanyai vágóhidak fölállítása fölösleges. Mindössze .néhány tanyai gazda érdekeit szolgálná csak és nem az egész lakosságét, ezért a tanács kimondotta, hogy a tanyai vágóhidak tervét elejti.
( - ) Iskola a bankban. Tudvalevő, hogy
a belvárosi polgári leányiskola épületében a
városi felsőkereskedelmi iskolát helyezik el
az ősszel. A leányiskola növendékei részére
pedig a város alkalmas helyiségeket fog kibérelni valamelyik nagyobb épületben.
A
Szeged-Alföldi Takarékpénztár megragadta
az alkalmat és beadványt intézett a városhoz,
amelyben fölkínálja a leányiskola részére a
takarékpénztárnak a Kállay Albert-utcában
levő helyiségeit. A tanács ma délelőtt tartott
ülésében foglalkozott a beadvánnyal és utasította a mérnökséget, nézzen utána, vájjon
a bank 'helyiségei csakugyan alkalmasak-e
iskolának.
(—) Hol a f i z e t é s ? Beznovszky János
városi végrehajtó junius 30-án meghalt a
közkórházban. A végrehajtó özvegye a temetési járulékért folyamodott a tanácshoz, a
mely csütörtöki ülésén foglalkozott az ügygyei. N a g y föltűnést keltett az a megállapítás, hogy valaki julius elsején fölvette a meghalt végrehajtó fizetését. Állítólag egy városi hivatalnok vette föl a pénzt, szabályszerű nyugta ellenében. A tanács utasította
a rendőrséget, hogy indítsa meg a nyomozást
ebben az ügyben. Valószínűleg jóhiszemű tévedésről van szó, amennyiben a fizetés föl-
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,melyékre ép a gyönge szervezetű .'tanulóknak
szükségük lesz.
Az érdekesebb statisztikai
adatok a kö(—) Uj posíaügynökség. Julius 6-án
megnyílik a csorvai postaügynökség és ezzel vetkezők:
a postaszolgálatot a tanyavilág egész terüleBiratkozott összesen 287 nyilvános és 6
tén és a. feketeföldeken a magyar királyi pos- magántanuló, ezejk közül 55 nyilvános és 1.
ta teljesiti. A csorvai postaküldemények „Sze- magántanuló az előkészítő elemi iskolát láged, u. p. Csórva" cimzendők. A csorvai postaügynöksóg vezetését Ábrahám Lajos tanító ítogatta. A tulajdonképpeni felsőbb leányiskolának tehát 232 nyilvános és 5 magántanuvállalta.
lója volt. Osztályvizsgálatot tett 278 rendes
és 6 magántanuló.
A tanítási eredményre röviden csak az
.a megjegyzésünk, hogy az ideálisan, bámulatosan jó, mert kitűnő 48 (16%), jeles 75 (26%),
jó
78 (28%), elégséges 76 (26%!), elégtelen
Tallózás
mindössze 10 tanuló, ami 4%-nák felel meg,
a szegedi iskolák értesítőiből. de ia bukott tanulók közül is nyolcan téhétnek
jaivitó vizsgálatot ás igy előreláthatólag 284
— A m. kir. áll. felsőbb leányiskola. —
tanuló közül csak kettőnek kell az osztályt
(Saját tudósitónktól.) Miután néhány sor- megismételnie. E tekintetben, ugylátszik, a
ban a tanulmányi kirándulások fontosságát szegedi in. kir. áll. felsőbb leányiskola vezchangsúlyozza dr. Várady Erzsébet, beszámol tőllielyen f o g állani az ország mindenféle renaz intézet aldunai kirándulásáról, .melyen 35 dű és r a n g ú iskolái között. De nemcsak azzal
növendék vett részt. Dicséretes az az elővi- tűnik ki ez az iskola, hogy alig bukott vagyázat, hogy ápolónőit is vittek magukkal az laki, hanem feltűnő az is, hogy .a tanulók
útra.
70%-a kitűnő, jeles és jó.
Ezen bevezető cikk után dr. Krausz JóA tanulók honosságát tekintve szegedi
zsef az egészségtan t a n á r a mutat rá azokra
volt 227, csongrádmegyei 6, más megyebeli
a veszedelmekre, amelyek abból származnak,
51, külföldi 3 , :és pedig francia 1, boszniai 2.
hogy a szülők meg ó h a j t v á n takarítaná néÁmbátor miután Boszniát magyar
jusson
hány koronát, ócska könyveket és azokkal
aninektálták és mivel Bosznia közjoga helyegyütt fertőző betegségeket vásárolnak gyerzete még nincs tisztázva, én .nem tekinteném
mekeiknek.
a boszniaiakat külföldieknek. Már elvi szemHogy az iskola növendékei nocsak az elpontból sem.
méleti tudományok terén szerezzenek kellő
Anyanyelv szerint magyar 276, idegenajtudást, hanem gyakorlati tudásra 'is szert tefcu
11.
E szerint az .összes szegedi középfokú
lhessenek, háztartási tanfolyamot is rendszeiskolák
közt .ide j á r .a legkevesebb nemzetiségi
resített az iskola.
A tanfolyam anyaga: 1. az élelmiszerek tanuló.
A szülők foglalkozását tekintve, a legbeszerzése, konzerválása és elkészítése; 2. bevásárlási nlapló, háztartási könyvvitel, leitá- több (121) tisztviselő, másféle értelmiségi 44,
rák készítése; 3. fehéraemüók .és felsőruhá- jk'isi- 'éis !nagykeresk>ad|ő 56, katonatiszt 17,
zati cikkek szabása, v a r r á s a és javítása; 4. kisebb számmal azután más foglalkozásúak is
mosás lés vasalás; 5. a háztartás keretébe illő fcépviselvéík.
Végül ide iktatom az intézet derék .igazcikkek, .anyagok ismertetése.
gatójának:
Czeizel Jánosnak a szülőkhöz inAmi ennek ia tanfolyamnak különös érdetézett
szózatából
a következő sorokat:
kességet és értéket ad, az, hogy .a növendékek
„Szülő és t a n á r n a k közös célja van: a
tényleg megfordulnak
a piacon,
mészárszémegalapozása.
kekben és üzletekben és tanítónőjük vezetése növendék jövő boldogságának
Ezen
végcélt
azonban
csak
akkor
érhetjük
mellett eszközlik a bevásárlásokat.
Ezen a tanfolyamon nemcsak az iskola el, ha a szülő s t a n á r a legteljesebb összhangnövendékei vehetnek részt, hanem más meg- ban, a legnagyobb bizalommal egymás iránt
felelő korú és műveltségű nők is, de panasz- működik, ha egymást tanáccsal, a szükséges
útbaigazításokkal ellátják. Lehetnek a nökod vfa jelenti az intézet igazgatója:
„Annyi bizonyos, hogy a közönség részé- vendéknek oly hibái, melyeket csak a szülő
ről nem részesültünk e téren abban a támo- ismer s lehetnek oly gyarlóságai, melyekről
gatásban, melyet a tanfolyam nemes célja csak a t a n á r világosíthatja fel a szülőkét.
megérdemel. Csekély volt az érdeklődés, pe- Egymást támogatva, egymással minél többdig sok keserűségtől menekülne meg a nő ször érintkezve s tanácskozva valósíthataz életben, h a .az észszerű gazdálkodás .alap- juk meg legkönnyebben a közös célt.

vevője nem tudhatta, hogy egy nappal előbb
meghalt a végrehajtó.

KÖZQKTATAS.

elveit ismerné, a háztartási munkák értékét
megbecsülné s örömet találna a háziasszonyi
teendők elvégzésében."
Az iskolában a rendes tantárgyakat 11
tanárnő és az igazgatóval és hitoktatókkal
együtt 10 férfi t a n á r tanította, .a rendkívüli
és melléktárgyak előadásaival együtt a tainári testület 32 tanerőből állott. Csaknem az
egész éven át szabadságon voltak négyen.
Megszívlel ésre méltó az igazgatónak a
szülőkhöz intézett az a kérelme, liogy, mivel
a gyöngébb szervezetű növendéknek nagyobb
szüksége van a (tornára, mint .az egészségesnek, csakis komoly okok a l a p j á n gondoljanak
gyermeköknek torna alóli felmentésére. Nagy
gondosságra ivall, hogy az iskola igazgatója
külön fogja összeállítani az intézet egészségtan tanárával azokat a tornagyakorlatokat,

Látogassák meg a szülőik minél többször
az intézetet, keressék fel a tanárokat s meggyőződnek arról, hogy ,az .iskolát a legnemesebb szándék vezeti működésében. A tanár akkor a legboldogabb, ihla boldognak látja a m a g a növendékeit.
K é r j ü k .a szülőket, hogy tudósítsanak
minket időről-időre ,a .növendék otthoni magaviseletéről, szorgalmáról, jó és káros tulajdonságairól, .szokásairól."
-gl.

(o) Tanitók figyelmébe. A közoktatásügyi miniszter rendeletével a (báró Sina Simon-féle volt népiskolai tanitók segélyezésére rendelt alapitványánál üresedésben levő
bárom, egyenkint 200 koronás helyre pályázatot hirdet. Ez alapból segélyezésre igényt
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tarthatnak ezen néptanítók: 1. Kik aggkor,
ava ,gy más oknál fogva, de önhibáján kívül
néptanítói tisztük teljesítésére .alkalmatlanokká váltak, s keresetképtelenek; 2. Kilk
annyi vagyonnal nem bírnak, hogy .abból
megélhetnének, sem m á s segélyt nem élveznek. vagy legalább nem oly mérvben, bogy
aibból vagyonuk jövedelmét is hozzátéve
megélhetnének; 3. Kik igazolják, hogy mig
hivatalukat viselni (képesek volnának, azt
hiven s buzgón betöltik s fedlbetlen életet éltek és élnek; 4. Több folyamodók közül a szegényebbek s ezek fognak elsősorban figyelemben vétetni, kik múltjukról és jellemükről kitűnőbb bizonyítvány óikat bírnak felmutatni; 5. Végre a fentebbi kellékekkel birt
tanítók szegény árvái, amennyiben keresetképteJennelk néptanítók elegendő számmal
nem jelentkeznének; 6. Az alapítványi segélyt a tanítók életfogytiglan élvezik. Árva.
fiúik tizennyolc, leányok tizenötéves korukig
élvezendik, megjegyeztetvén, miszerint, egy
árva segélye 36, két árvasegély d i j a hatvankettő, több testvérárva segélve egyszáz forintot meg nem haladhat. 7. A Széchenyi—Kolonitssfél© segélydijat élvező rém. és gör. kath.
néptanítók, a báró Sina Simon-féle segélvdijban részesitetvén, az előbbinek élvezetétől elesnek. Ezen két alapítványból ugyanazon
egyén egy időben segélyt nem Ihuzhai. Ezen
segélydijra a római és görög katholikus. görög keleti unitárius, református és ág. bitv.
evangélikus iskoláknál működött tanítók az
illetékes püspök, az izr. állami, községi, magán és társulati iskoláknál működött tanítók
és hozzátartozóik az illetékes kir. tanfelügyelők utján pályázhatnak' a m. (kir. vallás és
közoktatásügyi minisztériumhoz. A kérvények nevezett iskolai hatóságokhoz legkésőbb
f. évi szeptember hó (közepéig benyújtandók.
Szeged, 1913. évi junius 30. Jánossy Gyula,
kir. tanfelügyelő.
(o) Javítják az elem? iskolái at. A
nyári vakáció alatt .a szegedi elemi iskoláik
épületein nagyobb szabású javítási munkákat végeznek. A reparálás 12,142 koronába
kerül, amelyre megvan a (födözet. A tanács
utasította a mérnökségét, hogy az iskolaépületek javitását haladéktalanul kezdje meg.
a.ne.............a....n.asa.i9.Ba:iiiciii7siiE:!i!]a£iíia:iaii 13.

TÖRVÉNVKEZÉS.
§ A bíróvá'asztás epilógusa. Mindsze n
községben február 5-én bir ó vál aszt ás volt. A
választás után áldomást tartottak :a Doíbasféle vendéglőben. Mintegy"barminc-negyvénén gyűltek 'össze a vendéglőben. A választás körülményein Sántha Szilveszter és Bózsó Lajos gazdálkodók összekülönböztek. .Már
már ökölre mentek, amikor egy rendőr Bózsót kivezette a vendéglőből. Később elhagyta a vendéglőt Sántha Szilveszter, akit Gémes Kálmán gazdálkodó követett. E g y óra
multán pedig vérbenfagyva találták a korcsma közelében Bózsó Lajost. Kilenc késszurást
ejtettek a testén, amelyek közül már az első
halálos volt, A csendőrség Sánthát és 'Gémért letartóztatta. Sántha három késszurást
beismert, a többiről nem akart tudni. Gémes tagadta, hogy irésze volna a (gyilkosságban. Az ügyészség szándékos emberölés
büntette miatt vádat emelt a két gazdálkodó
ellen. Ebben az ügyben Bigó E n d r e dr. elnöklésével csütörtökön ítélkezik a szegedi tör
vényszék harmadik büntető tanácsa, A tanuk
vallomása után a hiróság bizonyítékok hijján Gémest fölmentette, S á n t h a Szilvesztert
azonban erős felindulásból elkövetett, halált
okozó súlyos testisértésért másfél évi
börtönre itélte.
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Hirdetések közlésére legcélszerűbb a Délmagyarország.

SPORT.
Miért is harcolnak?
(Saját tudósítónktól.)
Az Országos Testnevelési Tanács összeállításával kapcsolatosan kemény támadást intézteik a lapok és a
közönség ,a kormány s főképen a MOTESz ellen. Nincs okom és nem is akarom egyiket
se védeni, csak az igazság kedvéért ákarok
egyes dolgokat közelebbről megv.ilágitani,
melyeket nagyon sokan hamis szinlben tüntetnek fel.
Azon kezdem, hogy a MOTESz ellen folytonosan tartó harc személyi és nem sportbéli.
Vagyis ©gyes sportorgánumoktól eredt először az ellenszenv azért, mert a két tábor vezetőemberei alaposan összetűztek. Az ellenm i v idővel mindenkire á t r a g a d t és most az
általános
nézet uralkodik, hogy
a
MöTESz-t agyon kell ütni, mert működése
haszontalan és a szabadtéri Sportnak kimondott ellensége. Ezeket légi óbban a iSport Hirlip hirdeti, vagyis az .a lap, amely a tornát
nem ismeri; arról semmi hirt nem (közöl még
tévedésből sem, legfeljebb akkor, ha azzal támadni akar. Hogy ez a lap mennyire sportszerűen viselkedik azokkal az eseményekkel
szemben, amelyek a MOTESz-gel kapcsolatosak, m u t a t j a az, hogy .a tornászok stockholmi
eredményéről meg se emlékezett. Aztán az
ősszel csodák csodájára megnyitotta a „Torna" rovatot. Egy-két hónap múlva újból törölte. Önkéntelenül .kérdezhetjük, hogy a kulisszák mögött mik játszódnak le, hogy ilyen
érthetetlen eljárások történnek. Azt meg csupán mellékesen jegyzem meg, hogy ez' a lap
kétszeri (kérésemre az ősszel kiadott könyvemet egy sor k r i t i k á r a se métatta tisztán tendenciából. És igv vagyunk nagyrészt a többi
lapokkal is. Valósággal el akarják nyomni a
tornát, egy olyan sportágat, amelyre a magyarnak feltétlenül szüksége van. Tény, hogy
az atlétika, sőt még inkább a. futball rohamosan fejlődik, 'de sajnos, az olympiádon ezeket nem tudjuk beigazolni. És pedig azért
nem, mert a maayar fegyelmezetlen,
makacs,
nyers és h a arról van szó, hogy az olympiádon kitegyem magáért, hiányzik belőle a kötelességtudás, a Tálháramló n a g y feladat felismerése. H o g y ezeket a tulajdonságokat meg
szerezhesse, bizony, — értsük meg jól — minden m a g y a r n a k tornáznia kellene ugy, amint
megteszik az északi népek s a németek. Szidjuk a német tornarendszert. Miért1? Vau okuk
a németeknek emiatt pirulniok? F ü l t a n ú j a
voltam, amikor a m a g y a r tornászok tiszteletére rendezett banketten Lauber Dezső a
MOB főtitkára valósággal dicshimnuszt zengett a tornászok stockholmi példás önlfegyelmezettsógéről és magatartásáról. Szerettem
volna a beszédél>e belekiabálni, hogy milyen kin volt ezt megmutatni, mert mindegyik temperamentumához mérten, akart viselkedni, pedig éveken á t nevelték legalább
az adott esetekben való fegyelmezettségre.
Ha a tornászoknál is ilyen nehezen megy ez,
mit kívánjuk
ugyanezt attól az atlétától, a:
kiben épen a fegyelmezetlenség
csiráját nevelik azáltal, hogy a tornát el akarják törölni. Az ellentábor emberei példaképen, nem
hivatkozhatnak sem az angolokra, sem pedig
az amerikaiakra, mert azokban megvan természettől .fogva mindaz a tulajdonság, amit
bennünk a torna van hivatva nevelni. Hiszen
az amerikaiak fegyelmezettsége szinte közmondásos volt a legutóbbi olyimpiádon is.
És most nézzük mit tesz a MOTESz. Milyen kacagtató róla azt hirdetni, hogy ellensége a szabadtéri sportnak. H á t mit képzelnek, hogy a toraázás csakis zárt helyen végezhető? Zárt. helyen végzik akkor, mikor
nem lehet a szabadban tartózkodni. És ki
mondja azt, hogy a szahadgyakorlat
nem ér
semmitf Épen azok, akik néhány percre nem.
merik magukat alávetni mások
akaratának
és parancsának, akik nem tűrnek
fegyelmezettséget. De ilyen is úgyszólván az egész
sporttársadalom. Széthúzó, folytonosan veszekedő. Bizonyos alkalommal összetartani, ha
például nemzeti érdekről van szó, a viliágért
se tud.
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Tévedés, mintha csak szabad- és szergyar
korlátozni szoktak a tornászok. Bizony ugranak, futnak, súlyt is dohnak.
Elismerem, hogy a német tornarendszer
nem a legjobb. A svéd határozottan egészségesebb. De t u d j a ezt m á r a MOTESz is. A
művezetői már a mult évheu megkezdték a
német torn.arendszertől való elszakadást és
közeledtek a svédhez. Nem is t a r t sokáig a
mai .rendszer. A mi vérmérsékletünkhöz
egész külön álló és összetételű rendszert honosít meg hamarosan a MOTESz, amely igenis épen azt fogja igazolni, ihogy a szabadtéri
sportok legmgyobb
támogatója, mert az uj
rendszert is ezekre alapítja. Csak az átmenet nehéz. Nyolo-tiz évre van szükség, hogy
a magyar tornászaiba teljesen friss, nekünk
egészségesebb levegő á r a d j o n be.
id. Herczeg
István.
o Az SzTK gyanúsít. A Szegedi Atlétikai
Klub részéről a következő sorok közzétételére
kértek föl bennünket:
A Délmagyarország
mai száma a fővárosi „Nap" cimii lapból átvett cikket közölt, mely cikk a Szegedi Testgyakorlók Körével foglalkozik. A Szegedi TK. ma a „Friss
Hirek"-ben nyilatkozatot adott ki, melyben
bennünket gvanusit a cikk sugalmazásával.
Minden nyilatkozat helyett közöljük az
SzTK-hoz intézett következő levelünket:
„A Szegedi Testgyakorlók Köre tekintetes Elnökségének Szeged. A Friss Hirek mai
számában azzal gyanúsítanak bennünket,
hogy a „Nap" cirnü fővárosi la.oot mi informáltuk a cikkben közölt dolgokról.
Midőn ezen alaptalan rosszakaratú támadást a leghatározottabbáb visszautasítjuk,
magunkhoz nem t a r t j u k méltónak a r r a érdemlegesen válaszolni, hanem kérjük önöket,
hogy ugyanezen lap legközelebbi számában
önök, az Önök aláírásával ezen nyilatkozatot
annál is inkább megcáfolni szíveskedjenek,
mert el leneseiben kénytelenek lennénk az
önök által olyan süriin hangoztatott barátságos közeledést megszakítani és igy természetesen az augusztusi revansohe-mérkőzésről
szó sem lehet."
A Szegedi Atlétikai Klub
bástyái Holtzer Tivadar s. k., elnök.
Kardos Mihály s. k„ főtitkár.

Déímagtjarorszá g
előfizetőd

ára

egy évre . .
félévre
. .
negyedévre .
e g y hónapra

Szegeden:
24.— kor.
12.-

„

6.-

„

2.-

Vidéken:
egy évre . . . 28.— kor.
félévre
. . . 14.— „
negyedévre . .
7.— „
u
sgy hónapra .
2.40
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NEMENYINE

FOGMÜVESTERME
Kárász-utca 6a. sz.

alatt létezik. Készít mindenféle
f o g m u n k á k a t kaucsukban é s
aranyban. Vidékiek 24 óra alatt
lesznek kielégítve. * Bármilyen
javítás hat óra alatt elkészül. 522
IMIIM!
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tásban használni szokott eszközöket, szerszámokat a téli időszakban saját gazdasága
részére maga elő tudja állítani. Különösen ott
kiván a miniszter ilyen tanfolyamokat renx Nem tett kárt az idő. A magánjelen- dezni, ahol nagyo-bbszámu mezőgazdasági
tések legnagyobb része ma arról számolt be, munkás-napszámos lakik, akik télen kereset
hogy az elmúlt abnormális időjárás nem tett nélkül vannak. Tanítják a kosárfonást, tüz,
semmi kárt a vetésben. Jóllehet az ilyen hí- gyékény, szalma és báncsfonást, kefe- és seprükötést és a faragást. A termelés értékesíreknek nem lehet sok hiteit adni, de azért tése könnyű, különösen ott, ahol a termelők
ma mégis gyöngébb volt a határidőpiac irá- értékesítő szövetkezeteket alakítanak, mert
nya. A gabonatőzsdén ugyanis azt tartják, ezeket az Országos Központi Hitelszövetkehogy a vidéki spekulánsok tartózkodása is *• zet kötelékébe veszi. A tanitások hat héttől
bizonyítja, hogy a vetés állása nem rosz- négy hónapig tartanak és azoknak mely
községekben és mennyi költséggel leendő
szabbodott, mert a kedvezőtlen pénzviszo- szervezése iránt az előterjesztést augusztus
nyok dacára is vásárlással szerepeltek vol-/ l-ig kell fölterjeszteni.
na ma q piacon, az esetben, ha a télies idö
A budap*sti gabonatőzsde.
nem múlott volna el nyomtalanul. Természetesen az iizlettelenség tovább tartott ma is,
Ausztria és a belföld több helyén ismét
mert sem a javult külföldet, sem a rosszabb volt rövidebb-hosszabb ideig tartó eső, a bakülpolitikai híreket nem honorálták nagyobb táridőpiac iránya azonban változatlanul nyutranzakcióval. A buza és a m0llékterménj>-ek godt ós a jegyzések általában inkább csökkenők, mert a kiulisz azon a véleményen van,
is néhány fillérre! olcsóbbodtak. A zárlat hogy a múlt heti időjárás nem okozott nacsöndes volt.
gyobb kárt a mezőgazdaságban. Az üzletmex Az értéktőzsde- Budapestről telefonál- net, éppen ugy, mint a készáruvásáron, •vonják: Az értéktőzsde mai lefolyása lanyha' volt tatott, néha percekig szünetel a forgalom. A
júliusi tengeriből 8000 métermázsát mondtak
mert a külföldi jelentések (kedvezőtlenül hang- föl. Az árfolyamok a következőik:
zottak és a (háború a Balkánon a sok ellentBuza áprilisra 11.68—69, októberre 11.18
monidé híresztelés dacára is, javában folyik. —15. Rozs októberre 8.86—87. Tengeri májusA börzén ma azt remélték, hogy a háború r a 7.37—38, júliusra 7.68—69, augusztusra 7.86
lokalizálva lesz, ide mem annyira a politikai —87. Zab októberre 8.53—54. A Ikészáruvásámegitélés, mint inkább az a körülmény aka- ron mérsékelt forgalommal nagyoblbára változatlan volt a buzaüzlet iránya.
dályozza meg mostanában a nagyobb áresést,
A budapesti értéktőzsde.
hogy a tőzsde ibaissere van angazsálva. A
A mai előtőzsde megnyitása lanyha volt,
forgalom ma igen csöndes volt, mert a bizony
talan balkáni helyzeten kivül kiélesitette a mert külföldről kivétel nélkül ilanylha jelenpiac tartózkodását a londoni bankráta föl- tés érkezett és a külpolitikai hirek csaknem
kivétel nélkül azt a fölfogást erősítették meg,
emelése is. Az árnivó 2—3 koronával csök- hogy odalent a Balkánon küort a háború. Az
kent. A zárlat tartózkodó volt. A készárupia- árnivó a nemzetközi, úgyszintén a helyi piacon ate általános kőszén 20 koronával ha- con 2—3 koronával esett a tegnapi zárlathoz
viszonyítva. A készárupiacon néhány köszénnyatlott.
iparértéket, kiváltképpen az általános kőx A gazdasági háziipar fejlesztése. szénbányarészvényt, a tegnapinál jóval olGhillány Imre báró földmivelésügyi minisz- csóbban kínálták. A járadékpiac tartott. A
ter bővebb rendeletet intéz a gazdasági egye- zárlat itteni és bécsi fedezés nyomán kissé
sületekhez, melyben arra lelkesíti azokat, javult.
hogy a jövő télen rendezendő háziipari taníKötöttek: Magyar hitel 810—812. Matásokra már most tegyék meg a szervezés gyar bank 530—532. Osztrák és magyar állépéseit. A kurzusoknak az a célja, hogy a lamvasút 691.75—695.50. Közúti 630—631.50.
kisgazda és a gazdasági munkás a kosárfo- Rimamurányi 678—686. Temesvári szesz 523
násban, a fafaragásban, seprű- és kefekötés- —525. Phőbus 164—166. Altalános koszén 1005.
ben stb. ólyan gyakorlatra tegyen szert, Salgó 745—747. Budapesti általános villamoshogy a gazdaságban és mindennapi háztar- sági 554—558.
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A Szegedi kenderfonógyár

részvénytársaság

igazgatósága

és

felügyelő bizottsága fájdalommal tudatja, hogy a vállalat felügyelő
bizottságának érdemes tagja
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május

1-től.

A Szeged állomáson.
Indulás:
Budapest f e l é : K. exp. 256. Sz. v. I S Gy. v. 605.
Sz. v. 430. Gy. v. 959. Sz. v. 84°. Sz. v. 5»7- Gy. v.
321 Sz. v. 123. Sz. v. 235.
Temesvár f e l é : Sz. v. 926. Qy. v. 1156. Sz. v. 257
T. v. sz. sz. 119 (Nagykikindáig). Sz. v. 5<°. Gy. v. 6]0.
Sz. v. 209. Sz. v. 425. K. exp. 301.
Nagy-Becskerek—Károlyháza f e l é : Sz. v. 155
Sz. v. 451. Sz. v. 9 4 9 . Sz. V. 1146. Sz. V. 229. Sz. V. 615.
Arad f e l é : Sz. v. 322- Motor 6 A M. v. 1040. Gy.
m. 1234. Sz. v. 156. Sz. v. 322. Motor 506 Mezőhegyesig).
Gy. m. 633. M. v. 725 (Makóig).
Szeged-Rókus felé: Sz. v. 224. Sz. v. 747. Sz. v.
10'5. Sz. v. 207. Sz. v. 338. Sz. v. 615.

Érkezés:
Budapest f e l ő l : Sz. v. 1203 Gy. v. 1141. Sz. v. W .
Sz. V . 7 0 9 . Gy. V . 6 0 0 . Sz. v. 10j£. Sz. v. l t e Gy. v. 1®.
Gy. v. 737. Sz. v. 537. K. expr. 255.
Temesvár felől: K. expr. 2«. Sz. v. 1257. Qy. v .
909. Gy. v. 64i. Q y . v. 239. Sz. v. 133. Qy. v. 635.
Sz. V. 748.
Nagy-Becskerek—Károlyháza f e l ő l : Sz. v. 7'5
Sz. v. 941. Sz. v. 1145. Sz. v. 118 (Csókáról). Sz. v. 254.
Sz. v. 555. Sz. v. 123f.
Arad f e l ő l : Gy. m. 9 H Sz. v. 1135. Motor 1259.
Motor 340. Gy. m. 242. M. V. 626. Sz. v. 921. M. v. 512
Makóról). M. v. 753 (Mezőhegyesről).
Szeged-Rókus felől: Sz. v. 1239. Sz. v. 555. Sz. y
837. Sz. v. 1125. Sz. v. 316. Sz. v. 5 0 2 .

A Szeged-Rókus állomáson.
Indulás:
Nagyvárad f e l é : Gy. v. 1135. Sz. v. 320. Sz.v. 812.
Sz. v. 1059. Sz. v. 244. M. v. 350 (Gyuláig). Sz. v. 715.
(H.-M-Vásárhelyig). V. v. 822. (Békéscsabáig).
Szabadka—Ujdombovár f e l é : Sz. v. 258. Q y .; v .
545. Sz. v. 619. Sz. v. 814. Sz. v. 1130. Sz. v. 312. Sz. v.
440. Sz. v. 653. Sz. v. 1022.
Horgos és Zenta f e l é : Sz. v. 422- V. v. 1204.
Szeged f e l é : Sz. v. 1222. Sz. v. 5J0. Sz. v. 826. Sz.
V. 1108. Sz. v. 3 0 0 . Sz. V . 445.

Érkezés:

kamarai titkár űr
váratlanul meghalt.
és páratlan

lommal töltötte be hivatását vállalatunknál.

Emlékét hálás kegyelettel fogjuk megőrizni.
Szeged, 1913. julius hó 3.

A bécsi börze.
Kötöttek: Osztrák hitel 614. Magyar hitel
810. Laderhank 504. Osztrák-Magyar államvasút 691.50. Déli vasút 117.50. Rimamurányi
vasmű 677.50. Alpesi 909.50. Skoda 814.50.

Nagyvárad felől: Gy. v. 5®. V. v. 740 (Békéscsabáról.) Sz. v. 946. m. v. 527 (Hódmezővásárhe(yröl). Sz.
v. 1045 Sz. v. 243. Sz. v. 422. M. v. 758. Sz. v. 1121
Ujdombovár—Szabadka felől: Sz. v. 355. Sz. v.
725. Sz. v. 1048. Sz. v. 1203 Sz. v. 239. Sz. v. 512. Sz. "
753. Gy. v. 1122 Sz. v. 1217.
Z e n t a - H o r g o s f e l ő l : V. v. 852. Sz. v. 606.
Szeged felől: Sz. v. 2j2. Sz. v. 802. Sz. v. 1030
Sz. v. 239. Sz. 344. Sz. v. 622.

Perjéssy László
Az elhunyt sok éven át igaz jóakarattal

1913 julius 4.

buzga-

Közvetlen kocsik közlekednek:
Budapest nyugati p. u.—Orsova között. 1—II
osztály. Budapestről indul lOj-j.
Budapest nyugati p . u.—Pancsova között. (Szeged—Karlova—Nagybecskereken át). I—II. osztály. Budapestről indul 1015. Pancsováról indul 301.
Szeged—Békéscsaba k ö z ö t t : I—III. osztály. Szegedről indul 613. Békéscsabáról indul 434.
Rövidítések m a g y a r á z a t a : A nagyobb sz-m az
órát, a kisebb a perceket jeienti. Esteli 6 órától reggeli 6 óráig éjjel van; ezen időszakba eső érkezéseket
vagy indulásokat a percszámok aláhúzásával jelöltük
Sz. v. = személyvonat, Gy. v. = gyorsvonat, Me. v . ^ m o
vorvonat, V. v. = vegyesvonat, K. expr. =«= kelti exprerz
tsz. tehervonat személyszállítással.
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Verscnyírttkíz

Református-palota, gőzfürdővel s z e m b e n .

Női szövetek, Spongyavászon, Grenadin, Madéra. Rőfösárúk, Keztyük,
Harisnyák olcsósága bámulatos

Hajőszülés

ellen

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

országosai elismert Leinzinger-féle Ára 2 korona,
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szegid.
Széchenyi-tér
502

Delén és kreton pongyolák K 4.—
Delén és vászonbluzok . K 1.90
Diszes női ingek . . . K 1.9C
Clott női szoknyák . . . K 1.90

Szabott áralji

APRÓHIRDETÉSEK.

Fájós fogára

vegyen

mielőbb a hires Leinzinger-féla f o g c s e p p b ő l .
üvegje 50 fillérért k a p ható Leinzin r Gyu[a
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi tér 5.
520

Alkalmi vételek!

11

Csipke-

Js%

ás szővetfüggönyök különőt gonddal vegyileg! t i s z Uttatnak olcsó árak mellett és rövid idő alatt

Uj

LUCZA JÓZSEF
kslmsfesttf és vegytisztitóníl
Laudon-ntca 9., Valériatér sarok.
Telefon 994.
Oizella-tér 3. sz., Baloghpalota.
Telefon 1053
Fióküzlet: ZENTA,. Főtér,
'őtér,
Zenta és Vidéke
rtdéke Tak
Takarék
házában. HÓIIMEZOVAHOIlMEZé...
SÁRHELY. Szecedi-u. a
Hajhullás, hajkorpa
gyorsan elmúlik a ,Leinzinger-félt
i n a h a js z e s z " ártal. Ára 1 kor.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

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

Hirdetéseket felvesz a
kiadóhivatal Kárász-utca 9.
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Sokszorosítások,

másolások,

irógépjavitások.

Amerikai kellékraktár. Állandó gépiró tanfolyam.

r?

íj betegei;!

Francia szabása fazífc
női diVatHnlSnUgcssőgelc

A vizgyógymód edz és gyógyit idegesség,
agy- és szivbántalmak, álmatlanság, emésztési
zavarok, köszvény, csuz stb. sikerrel kezelhetők a WAGNER-fürdö külön férfi- és női
gyógyosziályában. — Kipróbált kezelő és kezelőnő. - Gőz,-kád- és zuhany-fürdőnket is
a nagyérdemű közönség figyelmébe a j á n l j u k

legnagyobb választékban

Pollák Testvéreknél,
Széchenyi-tér.

Csekonics-utca

Telefonszám 855

Telefonszám 854.

Szentes, Kossuth-utca

M
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S
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M
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köztisztasági gépek és eszközök gyára
BUDAPEST, V. KER.

ALKOTMÁNY-UTCA 4. SZÁM.

Telefon 63—28. szám. Utcaseprőgépek. Locsolókocsik. Aszfaltmosógépek,
Aszfaltmosógummilapok. Hóekék. Szeméttargoncák,
162
^ ^
Szemétgyüjtőszekrények. Hulladékkocsik és sze^jy
meteskocsik. Úthengerek. Pöcegödörtisztitók. Szivattyuk. Kátrányozógépek. Kátránymelegitő üstök,
Állandó mintakiállitás. • • •
Legmodernebb kivitelben.
• ••

sruia
tartóssága, rugékonysága,
ciája nélkülözhetetlen!

elegan-

Gyártja <1
,
v _
csász éa kir. udvari szállító Budapest:
K APrtATÓ M I N D É N ÜTT.

1 8 7 8
l O / O

A t a f
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M i n d e n ü t t bevált hires, kSzkedvelt
létező h á z i s i e r t f e l ü l m ú l .

minden

Thierry k imwtn balzsama
Csak a zöld a p á c a védjeggyel valódi.

Törvényileg védve.

Ezen balzsam: 1. ütolérhetlen gyógyhatásn
tüdő és mellbetegségeknél, enyhíti a katarust, megakadályozza a tüdőgyuladást
b gyógyulást hoz az ilynemű legmakacsabb
betegségeknél ls 2. Kitűnő hatású torokgyulladásnál, rekedtsóg és gégebetegségeknél. 3. Mindennemű lázt gyökereseit
megszüntet. 4. Gyógyít mindennemű májbetegséget, gyömor, bélbántalmakat, gyomorgörcsöt, szaggatást, asthmát, elnyálkásodást, bófögóst, gyomorégést, felpüffedést, stb. 6. Gyógyhatásu aranyér és altesti
bántalmaknál. 6. Bnyhe hatású hashajtószer, vértisztó, tisztítja a veséket, étvágygerjesztő és elősegíti az emésztést. 7. Kitűnően bevált fogfájásnál, lyukas fogak,
szájbüznél, fogyiznek használva erősíti a
foghust, megszünteti a száj- vagy gyomortól eredő bűzk 8 Giliszták ellen biztos
hatású. 9. Külsőleg minden sebet, sebhelyet
orbáncot. láztól eredő bólyagot. kelést,
szemölcsöt, égési sebeket, fagyott testrészeket, pörsenéseket, kiütéseket, fejfájást
zúgást, szaggatást, csuzt és fülbántalmakat
gyógyít. Minden háznál kölönösen Influenza, kolera és más járványnál kéznél legyen
Vigyázzunk a zöld apácával ellátolt védjegyre. — Ezen balzsamból lefekvés előtt egy vagy két kanál cukorral bevéve vagy anélkül úgyszólván egészséges virradást jelent. Minden hamisítás,
utánzat é s más balzsamok hasonló védjegygyei való eladása b ü n tetés terhe mellett törvényileg tiltva van.
12 kis vagy 6 nagy, vagy 1 különleges családi üveg ára K 6.60. Klseb
rendelés, mint l§ kis. vagy 6 nagy üveg nem lesz szállítva. Nagyobb
rendeléseknél jelentékeny árengedmény. Budapesten kapható: Török
József gyógyszertárában s a legtöbb gyógytárban. Nagyban kapható
Thalmayer és Seltz, Koehmelstér utódai, Radanrvlts Testvérek drogériákban Budapesten. Ahol nincs lerakat, ott rendeljünk

Thierry A. őrangyal-gyógyszertárából
(Rohitsch-Sauerbrunn mellett.)

Pregrada

1913. julius 4.
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VARNAY L. SZEGED,
KARASZ-U. 9.
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TELEFON: 81.

, \

Könyvkereskedésében

a kővetkező irodalmi újdonságok
beszerezhetők:
•
r

r

Diplomata,

5*-

Nagy dolog a háború
Drasche,

3—

A nő és a kigyó

"i

Matlekovits,

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

Iparosok és keresk. adója

4*—

Knoblauch,
A faun s z i n m ü

2-—

i H l s i M l , iiezBlS i r t e t . \

Magántanulók útmutatója 3*60

Nyári

Nyugdíjtörvény
rázatokkal

Márton Jenő,

Hajó Sándor

2-50

Lakájok tragikomédia

Dr. Dános Árpád,

Ambrus Zoltán,

4-50

Vezető elmék
Kaffka Margit

vasúti

menetrendek.

4*—

Mária évei

magya1.50

Dr. Máday,

A háború é s a béke szociologiája
1*—

Bernhardt,

15-—

Lakásbérleti jog

Máday Andor,

Zabel,

4*—

Egy császárné regénye

Fi

Drégely,

Az isteni szikra, komédia 2*—
Ráth,

16*—

Iparművészet könyve
Magyar Géza,

26-—

Magyar polgári perjog
k.

™

—

i

A magyar nő jogai

••
••

Bohémélet, kötve

Haitt és íölütiS a 1
!, BPI

A

3.-

Murger,

1*90

Walter,

A Renaissance

1-90

Pásztor,

Munkavezetők irásmunkái 5*—
k.
A

valódi a r a n y t o l l a I.

Perkeo 5 K, Omega 10 K, Kaweco 12*50 K, Penkala I,20 K, Penkala II. 24 K.

Könyvnyomdája,
.m.:

Könyvkötészete
díszmunkák és minden egyéb könyvkötések
gyors és pontos elvégzésére modernül be::
rendezve.
::

Wisi

mwi

Ruggyanta bélyegzők
csinos kivitelben készülnek saját műhelyében.
• •••

ÜZLETI

KÖNYVEK

dús választékban vannak raktáron é§*külön
rendelésre is szépen és gyorsan készülnek.

NYOMATOTT VÁRNAY L. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN SZEGEDEN, KÁRÁSZ-UTCA 9.

