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Vidéki tüzek.

láng. Izgalmas tiz perc, emberek elfutottak, hogy a tűzoltókat hivják és sürgesNagyszőlősön kigyulladt egy fatelep. sék, mi ott maradottak szivdobogva, teAzonnal kivonult a tűzoltóság is. Ekkor hetetlenül néztük, hogyan terjed a láng, a
még nem kellett volna egyéb, csak egy háziak sirva, jajveszékelve hordták ki buvagy két jó vízipuska és néhány legény, torukat, ruhájukat az u d v a r r a és már a
aki jól tud a vizipuskával bánni. Ez a cse- szomszédban is megtették az előkészületekélység megkímélte volna a várost a leg- ket a kihureolkodálsra. A kigyulladt ház
nagyobb veszedelemtől és sok százezer- tetején egyre nagyobb területet hódított
nyi kártól. Azonban éppen az az, ami nem meg a láng és bár az emberek, mint a varvolt, a föllázadt elemek csak nevették a jak a mezőt, ugy megülték a szomszéd ház
tűzoltók erőlködését és pár perc alatt a tetejét, hogy a ráhulló szikrákat locsolófélváros lángokba borult. Csak a z men- ival leöntögessék, m á r - m á r attól kellett
tette meg Nagyszőtlőst a porráégéstől, tartani, hogy az égő fedél nemcsak a szikhogy végre is megeredt az eső és elol- ráit küldi a szomszéd házhoz követségbe,
hanem egyszerűen lángnyelvével bele kap
totta a tüzét.
Nekünk személyes tapasztalatunk bő- abba a tetőbe is. Akkor végre a legnaven van arról, hogy mi egy vidéki tÜz és gyobb szorultság pillanatában, amikor az
mi egy vidéki tűzoltás még ott is, ahol van emberek már káromkodtak, v a g y kezütűzoltóság, A sok személyes tapasztalat- ket tördelve, az Istent hivták izgalmukban, messziről tompa dübörgés hangzik és
ból ime egy :
Egyszer, NagyszÓlíőstől nem is mesz- megszólal egy trombita.
sze, volt alkalmunk végig nézni egy ilyen
— Jönnek! Itt vannak — kiáltja megtüzet. Már nagyszerűen javában ropögött könnyebbülve a tömeg — és utat nyit a
a ház fedele, már összeverődött az egész tűz oltó lovaknak, amelyCk táncolva, prüszváros népe, araikor még tűzoltóknak se kölve nyitnak utat a fecskendőnek és a
hire, se hamva. Vállalkozó emberek cseb- nyomában következő szerkocsinak.
reket kerítettek és ugy próbálták megköA kocsik tetején büszkén, délcegen kizeliteni a tüzet és megfékezni az erejét, egyenesedve ülnek a legények, teljes és
azonban ez a néhány vékonyka vízsugár kifogástalan egyenruhában, a parancsnok
természetesen csak arra volt jó, amiért a maga is a vizipuska-kocsi bakkján, most
szenet szokták öntözni; még jobban és még leugrik, h a r s á n y hangon parancsokat ád.
Vigabban pattogott a szikra és lobogott a A tömeg szívesen csinál nekik helyet, a

Unghi berkek.
Irta : Krúdy Gyula
Zugnak-e még az unghi berkek? — ha
zugnak is, másként zugnak, mint régen. A
Rákóczy-vitézek a homokban alusznak és
minden elmúlott. Az unghi berkekben az árulkodó szél a takaró gallyakat nem rejtőzködő kurucokról ihajtia félre, — csak zug a
szél amúgy bolondjában. Én e tájon jártam
és egy történetét találtam. Tegnap, vagy tegnapelőtt, — vagy nemrégen azelőtt történt;
épen kocsin mentünk arra, ahol az útszélen
egy roskadt és igen szomorú régi ház álldogált. Éppen olyan vén, mint az országút,
vagy tán még vénebb. A tetejét elhordta a
szél, oszlopos tornácán bokrok nőttek, ajtaját, ablakát jó emberek elhurcolták. Ki lakott
itt? Miért lakatlan a iház, hol egykor tán vig
élet volt?
Itt Mátyás lakott és szolgája. Mátyás
egy zordon kisnemes volt; szolgája Csiga, a
rémlusta ember: — pajtás, ha régi krónikákban olvassz róluk, jegyezd meg és gyűrd be
a lapot.
*

Itten egykor vig élet volt, a Mátyás ideiében. Az udvarház tetején a szélkakas csikorgott és a konyha körül fülét hegyezve üldögélt a házőrző kuvasz. Tyúkok kapargáltak a georgina-bokrok alatt és a nyitott kapun uri hintók gördültek be.
Majd jött egy ősz — a nyárfák a ház

körül nagyon sárgák lettek és a patak a kert
alatt oly melánkóliával folydogált, mint egy
öreg élet. — Az udvarházba hintók nem tértek be és a süvöltő őszi szélben, suhogó esőben a szélkakas élesen csikorgott. Mátyás ur
az avart járta és görbe botjával piszkálta a
leveleket. Akkor már nagyon öreg volt, fehér
szakálla mellét verte és dolmánya megzöldült a régiségtől, mert szegény is lett. Csiga
gondozta őt, amennyire a lusta Csigától ez
tellett. A gaz fölverte az udvart, eső befolyt a
szobába és az utolsó macska egy vasárnapi
napon elszökött a háztól.
Egy alkonyaton vendég érkezett a házhoz. Az öreg Mátyás az ambituson üldögélt
és ernyős lámpánál megsárgult újságokat levelezett. A kalku'kos óra mélán ketyegett fele
felett, a sárga nyárfákról a kemény levelek
halk nesszel fordultak le a fűre. Világos, langyos őszi este. A vendég bejött a kapun és
lassú lépésekkel közeledett. Szikár, egyenes
öreg ur volt, — a szomorú arcú öreg urak
fajtájából, akiket sok bu és bánat ért fehér
korukban, ám fekete szemében egy husz éves
ifjú szenvedélyessége és ifjúsága lobogott.
Az ámbitus lépcsőién lassan feljött. Mátyás ur fölemelte a fejét és meghökkenve
nézett a jövevényre. — Tétovázva kissé ijedten közeledett felé.
— Emlékszik még rám? — kérdé az
öreg ur. — Fiatal korunkban jó barátok voltunk, sokat együtt voltunk, pertsze: azóta
megöregedtünk.
,
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Vasárnap, julius 6
tűzoltó legények a kocsiról leugrálva, legömbölyít ják a csövet, futólépésben viszik
el egészen a kutig, azután előre a tüz irányában. Az utcai sihederek összeverekednek ,azon, hogy melyikük húzza a vízipuska pumpáját, végre néhány perc múlva minden rendben van; négy suhanc a
vízipuska pumpája mellett, a csővezető a
cső végével célozza a tüzet, a parancsnok
sípjelet ad a munka megkezdésére, a suhancok neki tenyerelnek a pumpa fogójának. Abban a pillanatban rettenetes sivalkodás és tolongás: a osővezető tanácstalanul áll ott, a cső szája meg sem nedvesedett, ellenben a cső, amint a közönség között végigvezették, egyszerre tiz, tizenöt
nyílásból ontja a körülállókra a vizet. Az
emberek csurron áztak, az égő ház szárazon maradt, mert a hosszú állásban elavult csövet nem volt mivel pótolják.
Természetes, hogy pár perc múlva
már föllobogott és lángolt a másik ház is,
ezen az éjszakán négy szomszéd leégett.
Holott igazság szerint, ha a tűzoltóság
idejében jön és ha a tűzoltóság fölszerelése jó, egyetlen egy hának sem lett volna
szabad egészen leégnie.
Mit bizonyit ez az eset? Azt, hogy a
nagyszőllősi nyomorúság nem áll egymagában, hogy a vidéki városokat sorra lehet járni, a legtöbb helyen ugyanezt a civilizálatlan, elhanyagolt állapotot találjuk. A tűzoltóság a legtöbb helyen csak a
Mátyás magas, ráncos homlokát megsimította és maga elé meredt.
— Régen? . . . Olyan ismerős nekem,
uram. Hol jár erre? Mit csinált azóta? . . .
Üljön le.
Az öreg ur szelíden nézett Mátyás úrra,
aki zavartan tekintett az udvarra. „Ugyan
hol mászkál, Csiga? Persze, mi elszoktunk a
vendéglátástól!" — mormogta.
— Régebben vig cimbora volt. Mátyás
ur. Jurátus-korában a cigány csak mindig
muzsikált és a szép leányok annyi bukétát
kaptak, amennyit azóta se.
Mátyás ur mosolygott:
— Á szép leányok és a cigány . . . Nagyon régi dolgok. Hirtelen fontoskodva hajolt
előre: — De egyszer vége lett, mert kiütött a
forradalom és elmentünk honvédnek, ön
is? . . .
Az öreg ur bólintott:
— Hogyne? Hát nem emlékszik? A vörössapkásoknál szolgáltunk és az isaszeghi
erdőben kötöttünk barátságot, amikor ön
megsebesült és én ápoltam.
Mátyás ur homlokát dörzsölgette és karikás kék szemeit kutatólag függesztette az
esti vendégre.
— Akkor nagyon közel voltam a másvilághoz, — mormogta halkan. — Keresztül
furt egy bolond golyó. Csakugyan mellettem
volt ön akkor . . . Ahogy belépett, mindjárt
ráismertem, a szeme a régi tűzben ég, mintha
semmi sem mult volna el azóta.
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városi legények magánszórakozása, mely Jfcább a romboló elemnek adjuk meg az tani pártalakuló szándékát. Ebben az irányban csakugyan ifölujitotta a tárgyalásokat s
jó arra, hogy lehessen mellette gyakor- .adóját. Okos dolog-e ez?
És hogy okos-e, feleljen rá a szegedi az elmúlt heteikben tiszadobi kastélyában
latozni, szép trombitaszó mellett fölmasi••ozni, zászlót szentelni és majálist rendez- I tanács,. amely állandóan leszólja ép a egymást érték a.-programtervező tanácskoni. A világért sem akarjuk ezzel lekicsi- rendőrséget é s a tűzoltóságot és velük zások. A disszidens .hatvanhetes és demokrata képviselők részéről Vázsonyi Vilmosnyelni, vagy pellengérre állítani azt a jó- szemben mindig vétkesen fukar.
sal, a függetlenségiek közül Désy Zoltánnal
akaratot, a közügy iránt való érdeklődést,
és Bethlen István gróffal, folytatott Andrássy
mely ezekben az önkéntesen jelentkező
egyezkedést. Vázsonyi az aradi választás
Sikerülni
fog-e
tűzoltókban mutatkozik. Bennük meg van
előtt, Désy és Bethlen tegnapelőtt utazott le
a jó szándék és az a kívánság, hogy alAndrássy
páríalakitása?
Tiszadobra,
hol a volt alkotmánypárt tagjai
kalomadtán a veszedelembe jutott közér—
De
mi
lesz
a
függetlenségiekkel?
—
közül
Szterényi
József és Esterházy Móric
deknek segítségére lehessen. Azonban a
jószándék még nem minden, a jószándék(Saját tudósitónktól.) Azok a tárgyalá- gróf is megjelent.
Désy Zoltán tegnap este tért vissza-Buhoz még gyakorlati tudás is kellene, amit sok, melyeket Andrássy Gyula gróf egyhol szerezzenek ők, akiknek más a tulaj- részt a pártonkívüli hatvanhetes elemek, dapestre s az ujságirók előtt ugy nyilatkodon'képeni .mesterségük, a jószándékhoz másrészt a fúzión kivül maradt függetlensé- zott, hogy az uj pártalakitás a legjobb uton
még jó vízipuska is kellene, erre pedig nem gi töredék egyesítése érdekében megindított, halad, a program kérdésében sikerült Antelik a legtöbb kisebb vidéki város budget- ugy látszik, sikerrel járnak: Ez esetben az uj drássy val megegyezésre. jutni s már most
jében.
;
párt forma szerint való megalakulása és alkalmas időpontban megtörténik a zászlóbontás is. Désy nyilatkozatai szerint az uj
Pedig olyan egyszerű volna utána zászlóbontása volna hátra.
Andrássynak eredetileg
tudvalevőleg párt első föladatának tekinti az alkotmány
számolni, hogy éppen ez a z intézmény az,
amelyiktől nem volna szabad sajnálni sem- az volt a terve, hogy a függetlenségi pártok helyreállítását és megerősítését s ebből a
miféle költséget és áldozatot. Olyan egy- fúzióját megelőzve, ezekből is magához von- célból a demokratikus választójog megalkoszerű volna utána számítani, mi kerül töb- ja mindazokat, akik egy úgynevezett kor- tását. Andrássy. már. most ebben a kérdésben
be, egy modern, a kor igényeinek minden mányképes program alapján hajlandók let- nagyban és egészbem ugy a választók szátekintetben megfelelő tűzoltóság fentartá- tek volna, a hatvanhetesekkel való egyesü- mára, mint a titkosságra és a: munkásosztása, v a g y pedig az, ha nincsen alkalmas lésre. Annak idején a beavatottak mindnyá- lyok igényeire nézve kedvező meggyőződéstűzoltó, nincsen vizipuska és emiatt a fél jan tudták, hogy a Kossuth- és Justh párt re jutott s igy ebben a kérdésben az uj párt
város elég? Az idei nyár esős és nedves. egybeolvasztására irányuló kísérletek siker- a-többi ellenzéki pártokkal is megegyezésre
,
'
i
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JNagyszőllősön íme még azt a ,szivessé- telenek maradtak volna, ha a vezérek egyszer juthat.
Hogy a munkapártból eddig kilépett képget is megtették az ég csatornái, hogy el- re neszét nem veszik Andrássy szándékának
viselők
közül kik fognak csatlakozni az uj
oltották azt a tüzet, mellyel szemben már s hogy a hirtelen fúzió .mennyire meglepte
tehetetlen volt az emberi erő. Máskor különösen a Kossuth-pártnak azokat a tag- • párthoz, azt (.egyelőre bajos volna megmondani. Valószin.ü, hogy Andrássy a dissziazonban ilyenkor, amikor már a s z á r a z jait, akik szivesebben látták volna az Andensekkel
is. tárgyalást fog kezdeni, hogy
drássy-íéle
alakulást.
melegek kezdődnek, mindennap csak az ors
csatlakozásukat
biztositsa.
szág különböző részéből érkező tüzjelenA Kossuth- és Justhj-párt fúziója egy
tések, leégett falukról és s z á z s z á m r a haj- pillanatra egészen elkedvetlenitette Andrássy
A Délmagyarország
tudósítója fölkeléktalanná lett emberekről lépten-nyomon Gyula grófot s emlékezetes, hogy az uj ala- reste tornyai kastélyában Justh Gyulát, aki
jönnek híradások. És az a kár, amit a tűz kulást olyan nyilatkozattal kisérte, amely mostanában gyöngélkedő. Arra a kérdésre:
egyetlen egy é v alatt okoz, elég lehetne te'le volt szemrehányással és elitélő kritiká- mit tart Andrássy pártai'akitó- tervel felől,
,arra, hogy a vidék minden valamirevaló val. Andrássy számára ezután csákugyan Justh Gyula igy válaszolt:
helye jel fölszerelt, begyakorolt tűzoltó- nem maradt más lehetőség, mint az, hogy a
— Andrássy- pártalakitását helyesnek
ságot kapjon. Mi azonban a helyett, hogy párt keretén kívül maradt hatvanhetes és tartom, ám ebben a pártba egyetlen függeta tűzoltóságért áldoznánk, évről-évre in- függetlenségi töredékkel kísérelje megvalósi- len ember sem fog belépni> mert az csak leAz öreg ur mozdulatlanul ült helyén.
— Beszéljen valamit, hogy élt azóta?
Mi történt? Érdemes volt élni? — • Halkan
mondta ezt és az ernyős lámpát az asztal közepére tette, hogy a fény Mátyás ur arcába
essen.
Mátyás ur öreg, ráncos kezeit egymásba fonta és félig lehunyta a szemét:
— Különös, hogy ön kérdez engem, de
én mégis felelek. A háború után bujdostam
erdőkben, falvakban és pusztaságokon. Sokszor nagy veszedelemben forogtam és e szomorú években, midőn a börtön és a bitófalenyegetett, sokszor gondoltam a halálra. De a
halál elkerült. Egy puszta szigetre vettem be
magam a Duna közepén. Ott éltem és onnan
nem mozdultam, amig csöndesebb idők következtek. Akkor kezembe vettem a vándorbotot és elindultam hazafelé. Nem tudtam,
hogy élnek-halnak-e azok a jó öreg emberek, akiket szerettem. Egy ilyen este érkeztem haza . . . Épen ilyen csöndes és bus őszi
idő volt, csakhogy még világosabb. És ilyen
volt minden. A gaz benőtte az udvart, az eső
befolyt tán a házba és kóbor kutyák bitangoltak az udvaron. A szél egy varjufészket
lógat a nyárfán, amit én kisfiú koromban ültettem.
Beléptem az udvarra, sehol sem találtam senkit, mindenütt kopár csönd, elhagyatottság, por és szuette bútorok. A ház végében ült egy öreg asszony. Megismertem, a
dajkám volt valamikor, de ő nem ismert meg.
Meg se mozdult a gerendáról, amelyen ült
és varrogatott valami férfiruhát. A vén aszszony neve se jutott eszembe. Ha tán nevén
szólítom, akkor megmozdul és tán rám ismer. Tovább mentem az elvadult kertbe. A
domboldalon óriási sárgatökök ragyogtak az

alkonyi napban: ez volt minden növényzet a
kertben. És a tökök között, a porban, egy
rongyos be'kecsü öreg ember ült: az apám.
Talán éppen ugy nézett ki, mint én mostan . . . (De mégis máskép.) Megszólítottam,
akkor mQsolyg.ott és a sárgatökökre mutatott: „Ugy-e szépen nőnek? Nemsokára akkorák lesznek, hogy meg se lehet őket mozdítani!" A sárgatö'kök valóban óriásak voltak
és kérkedve ragyogtak zöld leveleik között,
mintha hozzám szóitak volna: „Mi, mi vettük el az.aPád eszét! A tiedet is elvesszük,
ha itt maradsz!" Abban az időben sokan voltak olyanok, akik a tö'k növését lesték, mert
egyebet nem csinálhattak. Az anyám után
nem is mertem kérdezősködni, ugy sem felelt volna senki. Mielőtt elbúcsúztam volna
a .szülei háztól, próbáltam az apámmal beszélni, De mikor megmondtam neki, hogy ki vagyok fölugrott a porból és kereket oldott. Elrejtőzött az erdőben és nem lehetett onnan
kicsalogatni. A vén dajka az apám ruháit
varrogatta a .gerenda szélén, föl se pillantott, mikor mellette elhaladtam. Elmentem....
Erre, —• fölfelé az országúton és a hegyről
sokáig néztem a roskadt udvarházra és
szerencsétlen lakóin gondolkoztam. Erre, —
fölfelé...
Mátyás ur egyszerre elhallgatott és ijedten nézett körül. Az ősz vendég még mindig
mozdulatlanul ült szemben véle és szenvedélyes, barna szemei ragyogtak.
— És aztán, tovább? — lkérdé az öreg
ur. Mátyás e keserű visszaemlékezések alatt
lehorgasztotta a fejét és csapzott fehér haja
homlokába hullott, Remegő hangon folytatta:
— Aztán? Évek, multak és én asszonnyal
jöttem ide vissza, amikor mindenki a föld alá
költözött, akik addig itten éltek. Sok év után,

mért a sárgatökök még. sokáig nőttek óriásokká és vén dajkám a. gerenda szélén még
mindig varrogatott. Mikor az asszonnyal
idejöttem, már akkor minden csöndes volt..,.
Külföldön kóboroltam és külföldön nősültem.
Egy szőke és német nő volt a választottam.
Igen szegény volt, igen szegény voltam én
is, — kézimunkával kerestük a kenyerünket,
— éppen egymáshoz illettünk.
Ám csak addig, amig ide jöttünk. Mert
ez szép vagyon volt, az én hajam deresedett,
nőm pedig szép volt és ifju. Kapumat kinyitottam, hogy mindenki idejöjjön, aki csudálni akarja nőmet és poharat a p r , üríteni
velem. Hahó! A hintók jöttek és a víg cimborák itt nyüzsögtek. Az udvaron akkor rózsák nyiltak és a vaddal dus erdő puskaropogástól visszhangzott. Vig élet volt az! Szőke asszonyom a vig cimborák kedvéért magyarul is megtanult; most is hallom hangját, ahogy a poharak összecsendültek és a
cigány tust húzott: éljen, a haza! Ezt kiáltotta és. én voltam a legboldogabb ember.
Csak néha, borús éjjeleken kisértett a gondolat, hogy gyermekünk nem volt. Akinek
örülni lehetne, aki a vig cimborákat jnnen elzavarná és csöndessé és boldoggá tenné a
vén udvarházat.
És tán ez volt az oka, tán a vig cimborák, hogy szőke asszonyomtól, akivel a szegénység 'kenverét egykor boldogan ettük, elhidegültem. És ő is. Mig egy napon titkon
elhagyta házamat. Hogy kivel ment el, hogy
hová repült a szőke nő: soha se próbáltam
megtudni. Kapumat bezártam és az udvar rózsáit leszaggattam. A vig ,cimborák ezentúl
hiába zörgettek ai.tómon: öreg inasommal
tüzeltünk a téli estéken és nyáron sárgatököt
ültettünk a homokos domboldalba. Sárgatö-
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hetetlei^, Ihogy a függetlenségi elem 67?-es
pártba lépjen. Csak helyeselni tudom azt, ha
azok a hatvanhetesek, akik Tiszával nem értenek egyet, külön pártban tömörülnek. A
választójogi blokkot azonban .kívánatosnak
tartom magam is, de ez nem jelent uj alakulást, itt csupán arról van szó, hogy a függetlenségi párt a választójog kérdésében az egy
évvel ezelőtt elfoglalt álláspontja alapján —
szívesen belemegy a választójogi blokkba.
Hangsúlyozom ismét: de csak akkor, ha az
egy év előtti megállapodásunk sértetlen marad.
Végezetül kijelentette Justh Gyula, hogy
ő már egy esztendő óta nem beszélt Andrássyyal politikáról. Jellemző Justh nyilatkozata. Mert igazán a függetlenségiek nélkül dolgozik majd Andrássy és az uj pártja,
ellenben az a kérdés, vájjon mi lesz a függetlenségi párttal?
Hol a gyomai ellenzék ? A jövő hét
keddjén, nyolcadikán, lesz Gyomán a választás, de az ellenzéknek még ma sincs jelöltje.
A függetlenségi érzelmű kerületet a munkapárt könnyű szerrel elhódíthatja magának. A
kerületben az ellenzéki szavazópolgárokat nagyon elkedvetlenítette, hogy nem akadt alkalmas jelölt és hogy az ellenzék alig törődik valamit a választással, mig a munkapárt
az "utolsó napokban! leírősen agjtál Perényi
Zsigmond báró érdekében. Tegnap már ugy
volt, hegy Buza Barna vállalja a jelöltséget,
mára azonban ez a hir is valótlannak bizonyult és Buza, kit függetlenségiek lelkesedéssel várták, meg sem érkezeti Igy most
még mindig Gerő -Ernő idr. budapesti ügyvéd
a függetlenségi jelölt, akinek azonban nincs
meg a reménye arra, hogy komolyabb eredményeket tu-djon elérni. A munkapárt jelölt,
Perényi Zsigmond belügyi államtitkár, tegnap délután Gyomára érkezett, albol iliivei
rendkívüli lelkesedéssel fogadták. Az államtitkár ma megkezdte körútját a kerületben,
este Endrődön volt pártvacs-ora, ahol Perényi
elmondta programját.

köt . . . Az élet igy ment simán, események
nélkül. Télen tüzeltünk, nyáron óriássá neveltük a sárgatököket. Most már nincs semmi . . . semmi . . .
Amig az öreg ur beszélt, fejét mellére
csüggesztette és hangja mindig halkabb lett.
— Most már nagyon öreg is v a g y o k . . .
mormogta lassan. Senkim és semmim nincs.
— Az életem elmúlt. Utánam nem jön senki.
Boldogtalan voltam.
A szék karjára ejtette ősz fejét és nagyot hallgatott. Az ismeretlen egy pillanatig
még várt, hogy tán szólani fog. De az öreg
ur hallgatott. Az ismeretlen csöndesen fölemelkedett és az egyhangúan ketyegő kakukkos órához lépett. Megállította a mutatóját,
mielőtt az óra nyolcat ütött volna. Aztán eloltotta az asztalon álló lámpát és lassú lépésekkel lement az ambitus lépcsőjén, majd -elhagyta a házat.
Csiga, a rémlusta inas egy félóra múlva
megjelent az ambituson, hogy vacsorázni hivja urát, de hiába költögette.
Kocsink lassan haladt a lejtős országúton, az unghi berkek zúgtak a hegyoldalokban és a roskadt, vén udvarház elmaradt mögöttük; a történetét útitársam mesélte el -és
hozzátette, hogy az az esti látogató bizonyosan a halál volt.

A D. M. K. E. körül.

jed az egyesület ismerete, igy válik népszerűvé s igy számithat gyarapodásra.
— A 10-ik közgyűlés. —
Alig érdeklődik valaki aZ ügyek iránt és
(Saját tudósítónktól.) A DMKE julius igy sajátságos, hogy a -DMKE tagj'ai közül
6-án, vasárnap tartja Szegeden ezidei köz- hogy mi történik az egyesület életében s igy
gyűlését. Bizonyos kegyelettel és nem cse- érthető az az izgalom is, amit a DMKE-éről
kély várakozással tekintettünk e nap élé, mert legutóbb megjelent hírlapi közlemények kela DMKE immár betöltötte működésének első tettek. Sajátságos, hogy mindenki Panamát
dec-enniumát s igy azt óhajtanok, hogy mi- kiáltott, anélkül, hogy tudta volna, miről van
nél szebb és minél nagyobb eredményekről szó s a vezetőség nem vett fáradságot maszámoljon be működés-ének óriási — tiz vár- gának, hogy megnyugtass* ts fölvilágosítsa
megyére kiterjedő, — területéről, ahol annyi, a közvéleményt, aminek az eredménye az
lett, hogy a nemzetiségi vidékek hírlapjai made annyi a kultura terén a teendő.
ró gúnnyal mutattak reá az egyesületre és
Itt fogjuk megtudni, hogy hol álmetsző kíméletlenséggel birálták le annak telitott föl népinternátusokat, magyar ifjúsági
vékenységét.
egyesületeket az aradi, bihari, krassói és tePedig az egész -csak annyi volt, hogy a
ímesi román, magyar olvasóköröket a békési,
magyarság legnagyobb átka, a viszálykodás,
pestmegyei, torontáli német és tót népkönyva visszavonás tálált utat és szolgáltatott adatárakat, magyar dalköröket, a bácskai, bántokat olyan vizsgálat megtartására, amely
sági szerb területeken, hány ezer koronát álnem derített ki semmi terhelőt arra, aki eldoz a Szegedre, Hódmezővásárhelyre, Szollen tulajdonképen irányult, ellenben kiderínokra a magyar nyelv elsajátítása céljából -a
tette, hogy az egyesületnek központi vezenyári nagy szünidőkben elhelyezett s ónként
tősége mai szervezetében, illetve szervezetjelentkező nem magyaraj-ku tanulók telepílenségében legjobb indulata és szándéka meltésére, hány ezret a magyar nyelvi társalgó
lett sem fejthet ki olyan agilis és teljes muntanfolyamokat létesítő és munkáló hazafias kásságot az egyesület irányításában, amint
tanitók jutalmazására, hány ezret költ a má- kívánatos volna. Holott az egyesület boldogyar iskolába járó szegény tanulók felruhá- gulása csak ugy remélhető, ha sziklaszilárd
zására és tankönyvekkel való ellátására, hi- összetartással munkálkodik minden tényező
szen mindez alapszabályszerü föladatai kö- mindaddig, amig célját el nem éri. Vagy nem
zé tartozik. És ugyancsak anna-k intézkedé- visszás helyzet-e az, hogy a főtitkár Budasei alapján megtudni óhajtanok, hogy mi tör- pesten, ;a titkár Budapesten lakik, a helyettes
tént a magyar ipar és kereskedelem fejlődé- főtitkár az internátus igazgatója, akinek válsének elősegítése, a kivándorlás, a telepíté- laira 200 bennlakóra való felügyelés nehezesek, a magyar színészet terjesztése stb. te- dik, teljesen magára van hagyatva.
kintetében, hiszen mindezeket a kérdéseket
Mondani sem kell, hogy kiszámíthatatlan
állandóan felszínen kell tartani és a kultur
káros hatásuk van ezeknek a zavaroknak, a
tevékenységnek hálás tényezői is.
melyek a DMKE működését megbénítják és
Ugy óhajtanok, hogy a DMKE minden amelyek az egyesület barátait is lassankint
nagygyűlése országos ünnep legyen, amikor elidegenítik attól, ugy, hogy ha sürgős és
a Szegedre özönlő délvidékiek okulására a gyökeres orvoslás nem következik be, a puszDMKE székházának csarnokaiban gazdasági, tulás feltartóztathatlannak látszik.
népipari kiállítás is tartassák, a DMKE székHogy még mi minden idézte elő ezt az
városában, mint az egész Délvidék természet állapotot, 'könnyű rámutatni. A DMKE ma
szerint való fővárosában, a kulturintézetek semmi egyebet nem tart fenn, mint Szegemegtekintése mellett népünnep és színházá- den és Makón egy-egy internátust és a
ban díszelőadás legyen, országos hir-ü szó- cirkvenciai gyermekszanatóriumot. A szanokok tartsanak ünnepi beszédeket és mutas- badkaiak amiatt elégületlenek, hogy a DMKE
sanak rá a testvéri és érzelemben egyesülő részéről ott egy internátus létesítését ígérkulturmunka fényes eredményeire és tényék- ték, de ez ügyben semmi sem történt, meg
kel igazolják be, hogy a DMKE célja és ren- amiatt, Ihogy a DMKE cimét visélő nőipardeltetése csak -az, hogy a magyar nyelvet, iskolával senki sem törődik az egyesület rémint államnyelvet terjessze s ezzel a nép széről. A zomboriak amiatt panaszkodnak,
legalsóbb rétegeinek boldogulását elősegítse, hogy a DMKE kulturházat igért nekik, de a
meg az, hogy a magyar nemzeti műveltség kultuszminisztérium annak fölállítását Szaterjedését, fejlődését előmozdítsa s ezzel pél- badkán tervezi. Ebben az ügyben is teljes a
dát mutasson.
tájékozatlanság, holott a vármegye 50,000
Sajátságos, hogy a DMKE működéséről egész évben semmit, de semmit se lehet hallani, csak ilyenkor, mikor közgyűlés
készül, jelenik meg néhány sornyi hir a lapok hasábjain. Pedig hát egy kultúregyesület -minden ténykedésének a nagy nyilvánosság előtt kell lefolynia, már csak azért is,
hogy iaz egyesület minden tagja állandóan
tájékozva legyen afelől, hogy mi .történik az
egyesület -munkája körében, hogy fölemelhesse szavát, ha kifogása van és ajánlhassa
ismerőseinek, barátainak :az egyesület támogatását, ha azt érdemesnek találja. Igy ter-

koronát szavazott meg erre a célra. Az újvidékieknek másfajta személyi sérelmeik vannak.
Vannak, akik a belügyminiszter vizsgálata alapján megállapittatni kérik az ügyvezető-alelnök, a főtitkár, a titkár, a számvevő és az internátusi igazgató javadalmazását és mindennemű járulékait, mert e részben állítólag közgyűlési határozatok nélkül
olyan túllépések mutatkoznak, amelyek jogosulttá teszik a személyi kiadások túltengésére irányuló panaszokat.
E részben a költségvetés
megnyugtató

Legolcsóbb k á r p i t o s * írnak beszerzési forrása.
Dus választék kész diván, ottomán, matracok, garnitúrák,
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tájékozást ad, mert annak több mint 80,000
koronányi összegében a személyi kiadás csak
7400 korona, tehát még 10 százalék sem. És
aztán ugyan honnét várhatna bármelyik
egyesület is jövedelmet, ha nem gondoskodik
kellő személyzetről, amely azt neki megteremti? Vannak olyanok is, akik kormánybiztos kiküldését látják szükségesnek
s a
közgyűlésen ennek akarnak kifejezést adni.
A legtöbb panasz azonban amiatt hangzik föl, hogy a központ az osztályokkal mit
sem törődik, azok működését nem is ismeri,
a negyedévenkint megtartandó igazgató-tanácsi üléseket nem tartja meg, néha csak
7—8 hónapban, mip,denki a maga szakállára
dolgozik, anélkül, hogy egymás ténykedéséről tudomással birnának, innét ered a fejetlenség.
Mindezek persze szállongó hirek csupán,
amelyek a közgyűlést megelőző érdeklődésnek nem olyan irányú megnyilatkozásai, a
minőket mi óhajtanánk, de nagyon kérnénk
azokat az urakat, akik mindezeket a közgyűlésen előadni kívánják, hogy ne induljanak mende-mondák után és ne használják
rekriminációkra a közgyűlés rövid idejét.
Kétségtelen, .a DMKE jobban terjeszkedhetnék. Ma már úgyszólván csak Bács- és
Csanádmegye, no meg Szeged városa tud
róla valamit. Arad, Békés, Bihar, Torontál
az ő jól szervezett külön közművelődési
egyesületeivel kicsúszott érdekköréből, Csongrád, K.-K.-Szolnok eddig hiába várták, hogy
a DMKE a kulturmozgalomba bevezesse és
valamit cselekedjék érdekében, Temesmegyében talán 1—2 fiókja tengődik a DMKEnek, mert a székhelykérdés rosszul inseenált
idejéből máig is tartja a fásét. Jól teszi tehát
a DMKE, ha működését más törvényhatóságokra is kiterjeszti, hiszen erre alapszabályszerü joga van. Hajdú- 'és Hevesmegyék
nem tartoznak egy kultúregyesület territóriumába se, Szatmár, Szilágy sincs az EMKE
területén s mindezek részint magyarságuk
erősségével, részint megmunkálatian területüknél fogva igen hálás és becses talaját képeznék a DMKE működésének.
Azt óhajtanok, ha a közgyűlés ilyen kérdésekkel foglalkoznék, amint
foglalkoznia
kell a feloszlatott budapesti fiók ujjáteremtésével és foglalkoznia kell uj osztályok
szervezésével mindenütt, ahol az még kivihető. Főbenjáró kérdés tehát, hogy a DMKE
érdekkörébe mindazok bevonassanak, akik
ezen az óriási országrészen bevonhatók. E
részben a nemzetiségi kulturegyesü'letek járnak előttünk jó példával,. — az utolsó napszámos is bead néhány fillért azok oéijairal
A DMKE közgyűlését megelőző sok szóbeszéd — nem tagadjuk — némi aggodalommal tölt el s főként csodálkozunk, hogy Szeged város és annak vezetői olyan kevés érdeklődéssel viseltetnek az egyesület bajai és
vajúdása iránt, holott talán azok föladata is
volna elhárítani segiteni minden olyan irányzat előtérbe tolását, ami végeredményében
a magyarság vereségét jelentené. Hiszen van
a DMKE-nek már eddig is szép, közel félmilliónyi vagyona, a szenvedett csorbát is
kiheverheti, csak találjon a közgyűlés olyan

hivatásos férfiút a tisztújítás kapcsán, aki
kellő eréllyel és tapintattal kezébe veszi a
gyeplőt és a bajokat leküzdeni tudja.

KALETDQ5ZKQP
(Egy kis városrendezés.) Hetek óta olvassuk, hogy most ez történt a fogadalmi
templommal, most meg az történt; egyszer
kiírják a pályázatot, máskor meg beirják,
hogy kik pályáztak, — csak épen azt
nem látjuk, hogy valami történnék ott a
régi patkánylfészkek: ia düledező öreg gimnázium meg a zenede nevű butik körül.
Az igazat megvallva, igy talán még
jobb. Nem tudom elképzelni, hogy a Sőhulek
mester 'nemes román stílű alkotása Imponáló két tornyával hogyan fog ott állni az
ipar-utcai és szegfü-utcai ikis vityillókkal
szemben. Nem igy kellett volna ezt kitervezni. Mert nincs nagyobb átka a századokra szóló alkotásnak, mint a kicsinyeskedés
és megalkuvás. A kényelmes opportunizmus.
A régi palánki városrész ma épen olyan kolonc a városon, mint amilyen volt hajidanán
a vár. A rideg kőhalmot, a. várait teljesen
eltüntették a föld szinéről és pompás parkot
létesítettek a helyén; csak így lehetett ezt a
területet a modern városi élet keretébe beleilleszteni. A belváros öreg részével ugyanezt kellene tenni. Ezek a kis házak, a szegfűutcaiak, melyek közül némelyikben már csak
az isten kegyelme tartja a lelket, radikális
városrendezési program nélkül még ötvenhatvan évig fognak a helyükön megállani.
Mert a régi emberek megrögzött konszervativizmusán nem fog ki semmi. Ezenkivül a
telekspekulációnak némi reménye is integet
feléjük. Az emberek tehát állnak szilárdul
rozzant kis házikóikban, mint a kőszikla és
•egy világért nem .adnák fejüket semmiféle
nagyobb tervre, vagy épitkezésre.
Hozzávetőleges1 számítás szerint mintegy
félmillió kellene ahhoz, hogy a fogadalmi
templom lielye és a Tiszapart közötti rósz
szabaddá tétessék. Micsoda csudaszép teret
lebetneott kiképezni! Az összeg persze azonnal
visszariasztja a városrendezőket, holott egy
bolt városközpontnak évszázadokra szóló
megváltásáért ekkora összeget fizetni igazán
nem lenne rendkívüli. És tessék már most elképzelni, hogy micsoda árakat venne be ott
a város háztelkekért, ha sikerülne tabula rását csinálnia a felsőbb leányiskolától a szemkórházig és ezt az igen szép fekvésű terűletet hosszában vógigmetszené egy imponáló
méretű sugárúttal. Néhány év alatt háromemeletes paloták szegnék be a Tisza part ját s
a fölemelkedett telekárak bőségesen fedeznék a kisajátítás költségeit.
Mindehhez persze előrelátás', a nagy koncepciók iránti fogékonyság .és némi merészség szükségeltetnék. Sajnos, mind a három
városrendezői kelléknek fogytán vagyunk és
igy várhatjuk tovább a kőből épitendő, büszke templomot, mely zöldzsalras, vályogoldalas
kis házikókra fog lekaesintani mind a két
román tornyának ablakából . . .
kiváló bórlithiumos

ós

gyógyforrás

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, ccukoroetegségnél, vörihetsyné!, emésztési és
lélegzési szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyúvíz.
1 Kapható iaváayvizkereskedésekbaa éa
SCHULTES Á G O S T Ssif>7u~uP*cl>i Solr.torforrát-TálkUt
gyófjraiartárakban.

(Szórakozó helyek.)
A rendőrség megtagadta a játszási engedélyt egy ártatlan
vándormozitól, mely a Rudolf-téren ákarta
felütni sátorfáját. Ez intézkedésnek indokolása az lett volna, hogy már nagyon sok mutatványos előadás van Szegeden és azoknak
ellenőrzése nehézségekbe ütközik. Ez :az indokolás, hogy ugy mondjuk, minden jogos alapot nélkülöz. Semmi értelme, hogy ilyenféle
engedélyek kiadásánál a mu,menüs clausus ötlete vezesse a hatóságot.
Először is az engedélyek kiadását ugy
kell kezelni, mint a sajtószabadságot. Minél
nagyobb bők'e)züsóggel, sőt pazarlással. , A
vállalatok sorsát a szabad versenyre tkell bízni, mely, mint valami -finom mérleg, oly biztosan mutatja meg, hogy érnek-e valamit. A
második fontos szempont pedig, amit figyelembe venni lehet, az, hogy a nagyvárosi
fejlődéshez hozzátartozik a nyári szórakozóhelyek dus felvirágzása. Nyár közepén, mikor a. benszülöttek elmenekülnék, mások ismét idetódulnak; a város a maga tömegeivel,
könnyű és olcsó mulatságaival hatalmas vonzóerőt gyakorol azokra az emberekre, akik
életüknek javát kisvárosban, faluban, vagy
pusztán élik le. A hatóságnak tehát tudatosan arra kellene törekednie, hogy nyáron itt
minél szinesebb, pezsgőbb, elevenebb élet
uralkodjék, mert ez elősegíti és fejleszti az
idegenforgalmat. Élelmes városvezetőség maga dolgozik ezen legjobban és különféle alkalmakat eszel ki, hogy tömegeket csábítson
a közelbe. Miért ne leplezhetnénk le a régóta
zsákban gubbasztó Széchenyi-szobrot nyáron,
egy ragyogó augusztusi napon, amikor künn
az utcán lehetne vendégül látni néhány ezer
vidéki .embert,'? . . .
*

(Újszeged) fejlődése minden patriótának
a szivén fekszik, de nem igen tesz érte senki
semmit. Még csak egy életrevaló indítvány
sem merül 'föl. soha, mióta Újlaki Antal belefáradt a hasztalan indítványozásba. Iigy pedig nem lesz kertváros odaát.
Valóságos bűn elhanyagolni ezt a paradicsomkertet. Idegenek mondják, hogy ilyen
kedvező fekvésű, nagy, pompás ligetet ritkán
talál az ember. Csák épen az hiányzik belőle, amit legjobban keres benne az ember:
egy modern, fényes, sőt pazar kényelemmel
berendezett vendéglőt, mely lehetővé tenné,
hogy sétája után ott ebédelhessen, vagy vacsorázhasson az ember. És még nagyon sok
minden hiányzik ott. Mi van a rég tervezett
kapuval? Mi van Temesvári-körűt ,rendezésével? Meg kell nézni, hogy sáros időben micsoda küzdelmek árán vergődik á t néhány
ezer ember a sártengeren, ;a versenypálya felé
való igyekezetében? A Temesvári-ut lehetne
a város egyetlen kocsikorzója, ide a kocsi ott
tengelyig merül a süppedős talajba.
A partfürdő a maga gyors fejlődésével
könnyen fellendíthetné" Újszegedet. De ehhez
viszont az kellene, hogy némi előrelátó gondoskodás hozzáfejlesztené a gyönyörű park
mai viszonyait is. A villanyos egy kis iramodással kiszaladhatna a Temesvári-köruton
a Bertalan-emlékig. Járható ikocsiutak, idegenek ellátására alkalmas szálló és jó vendéglő kellenének. Addig, amig ezek nincsenek, hiába minden.
Még egyszer mondjuk, bűn azért a szép
paradicsomkertért, hogy nincs egyetlenegy
vállalkozó szellemű barátja, aki tenne érte
valamit.
' I.
.
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hettek, anélkül, hogy a hatóságok a monarchia képviselőit kellőképpen megvédelmezhették volna. A románság általában azon a
nézeten van, hogy
Ausztria-Magyarország
Romániával szemben bizonyos
mulasztásokat követett el és hogy elárulta a román érdekeket. Pedig bizonyos az, hogy a ballplatzi politikának sohasem volt szándékában
Romániát megrövidíteni.
A monarchiának
Károly király országával évtizedek óta fennálló barátságos viszonya nemcsak lehetetlenné tett minden ilyen politikát, de egyenesen az ellenkező törekvéseket tette szükségessé s bár a monarchiának az volt az
igyekezete, hogy Románia követeléseit összhangba hozza Bulgária érdekeivel s tartós
békét és nyugalmat teremtsen a Balkánon,
ez még nem jelenti azt, hogy Románia érdekei ellen dolgozott. Bizonyos, hogy az
osztrák-magyar törekvéseknek ezek a részletei nem ismeretesek Bukarest lakossága
előtt, azonban könnyen megállapítható
a
monarchiának ez az igyekezete abból a magatartásból, melyet Ausztria-Magyarország
szentpétervári képviselője a válság első korszakában tanúsított a román—bolgár ellentétek elsimításáról való tárgyalások alkalmával. A monarchia ezen a konferencián
nem elégedek meg azzal, hogy Szilisztriát
Románia számára követelje, de azon az állásponton volt, hogy a dunai királyságnak
ezenfelül még a 'bolgár tengerpart egy részét
is meg kell kapnia, Bulgária pedig Macedóniában kárpótolhassa magát.
Nyilvánvaló tehát, hogy a monarchia
nemcsak Románia érdekeit védelmezte, kívánságait a legteljesebb mértékben honorálta, de olyan megoldást is keresett, melynek
alapján a bolgár—román ellentétek simán,
békésen is élintézhetők legyenek.

(Saját tudósítónktól.)
Jól értesült
diplomáciai körökből jelentik, hogy az
Ausztria és Magyarország és Bulgária között a román-bolgár konfliktus békés elintézésére megindult tárgyalás már meglehetősen előrehaladt és kilátás van rá, hogy
már a legközelebbi időben a
megegyezés
meg is lesz. A román követelés teljesítése
dolgában némi nehézség áll fönn, de valószínű, hogy ezt az akadályt nemsokára elhárítják s így a konfliktusnak békés megoldása rövid idő múlva bekövetkezik.
A bolgár kormány kijelentette, hogy
hajlandó Romániának a turtukája-balcs'ki
területet átengedni.
Illetékes helyről jelentik, hogy Romániával szemben a helyzet megjavult s hogy
a bolgár kormány nagy
engedményeket
hajlandó tenni
Romániának.
Berchtold gróf közös külügyminiszter, aki tegnap telefonon audienciáért jelentkezett, m a reggel hét órakor
Hoyos
gróf követségi tanácsos kis'éretében Ischl- j
A NAGYHATALMAK SZEREPE.
bt érkezett. A külügyminisztert
Schiessl
Páris, julius 5. A Havas-ügynökség
a
báró, a kabinetiroda igazgatója fogadta.
következő
kommünikét
teszi
közzé:
Őfelsége tizenegy órakor fogadta audienA Soir cimü lap értesülése szerint . a
cián Berc'htold grófot, aki részletes jelentést tett a külügyi helyzetről. A külügymi- francia 'kormány a nagyhatalmaknak javaniszter részt vett az udvari ebéden s még solta, hogy a Balkánon ne avatkozzanak be,
ma este visszatért Bécsbe. Berchtold ki- illetve a be nem avatkozás élvét tartsák fenn.
hallgatása hosszú ideig tartott s arról sem- A Soir jelentése szerint ez a javaslat Poincaré elnök londoni utazásának egyik eredmémi jelentést sem adtak ki.
Szófiában ma délután hat órakor hi- nye volna. Franciaország imindjárt a Balvatalos jelentést adtak ki, mely szerint a kán-konfliktus elején a hatalmak közti egyetbolgár
hadsereg a szerbeket
Rlgolirnál értés fentartása és a be nem avatkozás melteljesen leverte. Rendkívüli volt a veszte- lett szállott sikra. Franciaország magatarség a bolgárok részéről is, d e a bolgár ka- tása azóta nem Változott. A londoni tanácstonák hősies magatartása győzelemre se- kozáson megállapítható volt, hogy a francia
gítette a bolgár zászlót. A bolgárok ugy és angol kormányt mindig azonos fölfogás
irányították ezt a támadást, hogy egy kon- vezérelte. Franciaország külföldi képviselőit
centrált szerb sereg kitűnő pozíciójában erről értesítette és ezt közölték a hatalmakkénytelen volt csak mint néző asszisztál- kal, amelyeknél akkreditálva vannak. Jegyni s tétlenül volt szemtanuja a szerb csa- zéket azonban ez ügyben nem adtak át és
igy a hatalmaknak nem is kell semmiféle vápatok vereségének.
laszt adniok.
A hivatalos jelentés hangja olyan,
hogy abból következtetni lehet, miszerint
MÁR KÉSŐ!
a bolgárok e győzelemnek igen nagy jePéter vár, julius 5. Az orosz diplomácia
lentőséget tulajdonítanak.
eddigi optimizmusa alábbhagyott. A belgráBelgrádi hivatalos jelentés burkoltan di és szófiai görög követeknek ma utasítást
bár, de mégis megerősíti ezt az ujabb szerb küldtek, hogy tegyenek még egy utolsó lévereséget.
pést az okani kormányoknál, hogy szüntessék meg a vérontást. A szerb követ azonban
A mai napon még ezek a jelentések kijelentette, hogy ez az intelem elkésett, a
érkeztek:
háború már megkezdődött és Bulgáriára háBécs, julius 5. Az utóbbi napokban Bu- ramlik minden felelősség.
karestben több izben tüntetések voltak melyeknek éle a monarchia ellen irányult. A
Délmagyarország
bécsi tudósítója kérdést
intézett diplomáciá'n'k egyik "dlőkelő tagjáéhoz a tüntetések dolgában s azok okairól következő íölvilágositásokat kapta:
— Tegnap és tegnapelőtt heves tüntetések voltak a román fővárosban, melyeknek
éle Ausztria-Magyarország ellen irányult. A
bukaresti rendőrségnek nem volt bátorsága
hozzá, hogy ezeket a tüntetéseket megakadályozza s igy azok többször megismétlőd-

mmmmmmnmmmmmmm

élf/f-uailáil h a r c !
Szófia, julius 5. A szerbek megnyerték a
kocsanai csatát, ez azonban mindeddig egyetlen győzelmük, a többi harcokban teljes1 vereséget mértek r á j u k a bolgár csapatok. Az a
stratégiai müveletek, hogy a bolgárokat Egripalánkánál megkerüljék, nem sikerült, ezzel szemben a szerb Drina-ihadosztályt, a
szerb hadsereg zömét, tökéletesen könülkeritették. Annak a ténynek, ihogy a szerb csapatok K'üstendil körül bolgár területre lép-

<5.
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tck, ellendarabja az, 'hogy a bolgárok benyomultak a szerb területre s á szerbek Gevgelit
is kénytelenek voltak föladni. A diplomáciai
közbenjárás most már elkésett, a bolgár főmezénylet most már elérkezettnek látja az időt
általános támadásra. Az eddigi összecsapásokat csak előkészítő jellegüéknek tartják, de
kedvező kimenetelükből''á legszebb jóslatokat
vonják. Szaloniki ellen nagy támadás készül
s a görög csapatok már sorra visszavonultak
Szaloniki környékéről. A bolgár katonák végső elkeseredéssel és hősiességgel harcolnak s
az eddigi eredmények azt mutatják, hogy az
északi harctéren a bolgár fegyverek győzelme döntő jelentőségű, A harcok mindenütt
véresek s máris megállapítható, hogy ez a
háború, ha rövid lesz is, vérontásban fölül
fogja múlni a török háború arányait, ami a
szerb és görög perfidia ellen való elkeseredésből is érthető. Belgrádba ezerszámra viszik
a sebesülteket, akiknek sebeit nem golyó lőtte, hanem szurony ejtette, ami a gyógyítást
roppant megnehezitd.

DÉLMAGYARORSZÁG
GYÖNGE REMÉNY
Pétervár, julius 5. A külügyminisztériumban kijelentik, hogy még -csak ©gy remény
van a konfliktus békés elsimítására, még pedig az, hogy Szerbia — egy régebbi kijelentés szerint — kész az ellenségeskedést azonnal beszüntetni, mihelyt a bolgároka^.-Lsszavetik oda, ahol junius 16-án állottak.
Bukarest, julius 5. Itt az a kir van elterjedve, hogy a bolgár kormány ma késznek
nyilatkozott a turtukája-balcziki terület önként való átengedésére.
600 EZER ROMÁN.
Bukarest, julius 5. Az
Independance
szerint a mozgósítási dekrétummal behívott
tizenhárom korosztály létszáma 600,000
ember. Hat korosztály behivatlan marad. Zihoski alezredest belgrádi katonai attasévá
nevezték ki.

DÖNTÉS HOLNAP!
Szófia, julius 5. Egy ellenzéki pártvezér,
amikor a királynál való kihallgatásról viszszatért, igy - nyilatkozott:
— Éppen most üzentük meg a háborút,
A HADIFOGLYOK.
Belgrád, julius 5. Tegnap este hét órakor mert nem tehettünk másként. Ha kéli, az
érkeztek meg az első hadifoglyok: 19 tiszt, utolsó emberig fogunk harcolni. Eltörülhet1300 katona. Hatos sorókban vonultak jbe len szégyene volna Európának, ha megenrendőri kordon közt, mely a pályaudvartól gedné, hogy csak egy ember is Bulgáriának
az erődig terjedt. A közönség mindenfelé* védtelen, csupán nők és gyermekek által
nagy tömegben nézte a. foglyokat. A menet
élén Alexis szakaszvezető haladt, .aki Manov lakott területeire lépjen. Az egyik nagyhaezredest elfogta. Mögötte a foglyul ejtett tisz- talomnak, mely a közvetítés dicső szerepétek haladtak, majd a katonák, a népfelkelők re akar vállalkozni, kijelentette a képviselőőrizete alatt. A közönség nyugodtan viselke- je, hogy Románia a Sursukaja-kalcsiki vodett, csak itt-ott kiáltották a gyerkőcök:
nalat követeli és ebből nem engedhet. Mi
— Megint szalonnát akartok enni?
Belgrád, julius 5. Az a híresztelés, ho,gy mindent megtettünk, de városokat nem enTosev. -bolgár követ útleveleit kérte és hogy gedhetünk át. Mi Európának a becsületérzésér'e fogunk appelláni. A jelenlegi korholnap reggel elutazik, valótlan.
mánynak mindent meg kell tennie, hogy a
GÖRÖG RIADÖ.
háborút becsülettel befejezze.
Athén, julius 5. A kamarában Venizelos
Szófia, julius 5. Az ellenzéki pártvezéminisztere!nőik királyi üzenetet olvasott fel,
reket ma este ismét a királyi palotába hívmely a lakosságot harcra szólítja a volt szöták. Holnapra várják a helyzet
megoldását.
vetséges ellen, mert a közösen kivívott győzelem miniden gyümölcsét magának akarta
megkaparitani.
A szűkszavú parlament
A magyar
— Bulgária, úgymond a királyi üzenet, képviselőházról immár egy -esztendő óta. senámitó és önfejű módon kivonja magát szövet- ki sem mondhatja, hogy lassan dolgozik. Ez
ségesei iránt tartozó kötelezettségei alól s alatt az -egy év alatt, bár kevés ülés volt,
megfeledkezve a mult tanulságairól, fegyve- a kormány javaslatainak egész tömegét ikrét szövetségesei ellen fordította és ezzel pro- tatták törvénybe. Ez azonban, mint jól tudfanizálta a szent ügyet,. E kvalifiká,Ihatatlan juk. csak az ellenzék távollétében, lehetséges.
magatartással szemben a szövetségesek köte- Amikor a magyar országgyűlés rendesen
lessége csak egy lehet: sorakozni és tömörülni funkcionál: ez «. világ le-gbőbeszédübb gyülea telhetetlen Bulgária ellen és megvédelmez- kezete. Bennünket tehát, még közelebbről érni a balkáni egyensúlyt. A görög nép, mely dekel, mint a franciákat, a mai Matin vezérszolidáris a szerbekkel és montenegróiakkal, cikke, melyben iStépbame Lauzanne az angol
győzelemhez szokott fegyvereihez folyamo- parlament gyors cselekvőképességéről mond
dik. Felszólítjuk a görög hadsereget- és flot- el néhány érdeke® adatot.
tát. hogy a török járom alól felszabadított,
Az utolsó húsz év legnagyobb parlamenti
testvérei óvják meg az ujabb kényuralomtól. csatája 1900. március negyedikén; és ötödikén
A görög nemzet bizva jogában ós hősies had- játszódott le az angoloknál. A Salisbury-korseregében, nem fog áldozatoktól visszariadni mány 1500 millió bitéit kért a dél-afrikai hászent harcának érdekében.
ború költségeire és hogy ezt az óriási összeAmikor Thallisz ellenzéki vezér kritizálni get előteremthesse, nagy mértékben fölemelte
akarta a miniszterelnök politikáját, a 'képvi- az egyenes és a közvetett adókat. Bár az elselők felemelkedtek helyeikről és a .minisz- lenzék valósággal igyülölte a délafrikai háborút és megvolt róla győződve, hogy ,a Háborút
terelnököt viharos ovációkban részesítették, a. dél-afrikai spekulánsok s az ágyú- és hajóamelybe a karzati közönség is belevegyült.
gyárak üzleti érdeke hozta létre, -az ellenzék
vezére, Sir William Harcourt, aki az ellenzék
HÚSZEZER BOLGÁR FOGOLY.
egész elkeseredését részletesen megokolta,
Paris, julius 5. A Newyork Herald pári- csak negyven percig beszélt és vele szemben
si kiadása arról értesül, ihogy Athénbe húsz- a. pénzügyminiszternek, Hicks-Beachnek védőbeszéde harminc percig tartott. A vita máezer bolgár fogoly érkezett, akiket a Pireus- sodik napján, miután már vaigy hatvan képba internáltak.
viselő elmondta a mondanivalóját, megszavazta a Ház a törvényjavaslatot. A minap,
NINCS ORVOS!
jnni,u.s 19-én. ismét nevezetes ülése volt az anBelgrád, julius 5. Tegnap délután ujabb gol alsóháznak. Délután három órakor kezdővonat érkezett ötszáz sebesülttel. Nagy hiány dött az ülés. amelynek elején hét igen fontos
van orvosokban, mert a külföldi Vörös-Ke- interpelláció volt, egy-egy beszéd kíséretében.
reszt missziók még nem érkeztek meg. Hir- Miind a hét interpellációra azonnal megadta
telenében Zimonyból és Pancsováról hozat- a. kimerítő választ a kormány egy-egy tagtak néhány orvost. Ma több cseh orvos ér- ja, ide azért, mire az óra négyet ütött, akkorkezett.
,
> . ..;
M" ra már mind a tizennégy fontos beszéd el-

1913. julius 6.
hanzott. Ezután a hires Marconi-ügy került
napirendre; a kormány két tagjának egyéni
becsületéről volt szó ez ügyben. Tizenhat
igen súlyos beszéd hangzott el egymásután;
az ellenzék vezérszón,oka, Bonar Law, azonban csak 45 percig beszélt, Asquith miniszterelnök pedig 35 percig. ®ste tíz órakor már
a tizenhatodik szónok is befejezte a beszédét,
s a Ház áttérhetett a határozatokra.
Boldog Anglia!

Perjéssy László temetése.
(Saját tudósitónktól.) Ma délután négy
órakor temették el Perjéssy Lászlót, a szegedi kereskedelmi és iparkamara váratlanul
elhunyt titkárát. Perjéssy temetésén impozánsan nyilatkozott meg az a részvét, amelyet a kiváló férfiú hirtelen halála keltett országszerte. A temetésen képviselve volt nemcsák Szeged társadalmának minden rétege,
hanem az ország nagyobb városainak iparkamarái és kereskedelmi testületei is.
A temetési szertartás pontban négy órakor vette kezdetét. A koporsót a ravatalról
hat diszrulhás temetkezési szolga vitte le a
kamara előtt, a Deák Ferenc-utcában fölállított katafalkra. Ekkor már a Vörösmarthyés a Deák Ferene-utca megtelt nagyszámban
megjelent előkelő közönséggel. Dávid Ferenc református kántor énekével kezdődött
a szertartás. Utána Bereczk Sándor református lelkész mondott magasszárnyalásu búcsúztató beszédet, amelynek során megemlékezett az elhunyt érdemeiről. Bereczk Sándor beszéde mélyen meghatotta az egybegyűlt közönséget. A beszéd hatása alatt sokan sírni kezdtek. A lelkész beszéde után
Szávay Gyula, a debrenec'i kamara titkára
lépett a koporsó mellé és a következőket
mondotta:
— Másodszor állok itt ilyen szomorúan,
ilyen lesujtottan e máskor oly nyájas ház
előtt, mely a legmélyebb legigazibb barátság
nemes és tiszta borával telt kristálypoharat
összeölelkező, szives meleg órákon, azelőtt
is, azután is, annyiszor nyújtotta felém, mely
távoli (gyermekemlékek szuggessziója alatt
a találkozások első pillanatában nekem, hazaérkező 'szegedi fiúnak mindig ugy tünt föl,
mintha engem várna, mintha hazajönnék bele. Másodszor állok itt e máskor oly nyájas
ház feketébe öltözött csarnoka előtt azzal a
bus föladattal, hogy kiköltöztessem kihűlt
szívű lakóját, először Kulinyi Zsigmondot és
most Perjéssy Lászlót. Mintha két Karyatidet látnék előttem, akik oszlopok helyett,
gyönyörű szoborállásban, — jobbról, balról
a kapuk mellett — megterhelt vállal ennek
az épületnek cimeres terhét hordanák, föladatukkal fsszenőtten, szöbortagokkal, atlétákról mintázott, gúzsba gyűrt erős izmokkal, melyek könnyedén látszanak hordani
időtlen időkig diszes terhüket, — két Karyatidet, .akik előtt irigykedve megy el -az élet
sopánkodó járókelője, hogy: ime ezek milyen erősek, hogy imilyen szép is a 'helyzetük, a cimeres er'kély alatt milyen örökbeszabott diszállásuk is van és akik ime egymásután adják föl szoborállásukat, hogy kikéredzkedjenek a temetőbe. Tegnap Kulinyi
Zsigmond, ma Perjéssy László. És imi, akik
más országrészek hasonló épületeinek cimeres erkélyeit vá'llainkon ugyanilyen diszállásban tartjuk, alázatosan és szomorúan sereglünk ös'sze, hogy egy-egy távozó testvérünket kisérjük és biztonságba helyezzük a
temetőben, ahol összegyűjtött álmainak, ambícióinak csillagos szemfedőjére ráborul a
föld s a földön egy hosszú élet teherbírásának leszámítolt szerzeményeként aranyiratu
homlokkal foglal helyet egy darab merengő
márvány. A '.másvilágnak márványvalutája
van. Mikor legutoljára hasonló szomorú sorban együtt voltunk kedves Lászlónk, soproni testvérünknek te fogtad le gyöngéd meleg kezeiddel szemét, te mondtál
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neki ufravalókat. Virágos beszéded elejtett
fonalát most én vettem föl és én fűzöm körülötted és igy adjuk egymásután egymásnak a szót, mig szivünkbe nem nyilallik,
mint neked most, a nagy hallgatás. Ugy
haltál meg, ahogy egy hőshöz illik, harcközben .a csatatéren, munkatermedben a
munkaasztalod mellett, amint vezéri gondolataidat épen mozgósítottad az ellenségek ellen, melyek e küzdelmes, viharos, földrengéses idők gondjai, bajai képében körülözönlöttek. Te, aki mindig oly készségesen vetted
mindenki gondját, baját a szivedre és a falak között, ahová az élet kiizködö százainak
sok-sok gondja bemenekül és védelmet keresve ugy összefut, a magadéról szinte meg
is feledkezve küzködtél azokért, melyeket a
szivedre vettél, csoda-e, ha abba a helyzetbe
kerültél, hogy nagy terhektől nemes szived
végre is megszakadt, hogy a körülözönlő
ellenség egy orozva .kilőtt nyila eltalálta s
megállította szívverését. Elődöd is a munka
halottja volt, Te is a kötelességek lebirkózott hőse vagy, tisztelet emlékednek.
Szávay Gyula után Tóth József, a felsőkereskedelmi iskola igazgatója az intézet nevében búcsúztatta el a halottat. „Kétszer búcsúztatlak, — mondotta, — először akkor bucsuztattunk, amikor elhagytad az iskola falait, hogy tudásodat, ambíciódat és munkaerődet, hozzád megfelelőbb téren érvényesítsed és most másodszor, sajnos utoljára."
Tóth József beszéde után a koporsót föltették a gyászkocsira és megindult a menet a
Széchenyi-téren, Kárász- és Kálvária-utcán
át a református temetőbe. Hosszú kocsisor
kisérte a menetet, amely a Nagy-körutig
gyalog haladt a koporsó után. A Nagy-körutnál aztán közönség egyrésze visszafordult,
a többség azonban egész a sirig kisérte Perjéssy László tetemét.
Kint a temetőben Szabó Gyula, a kamara másod titkára mondott a koporsónál
Isten hozádot:
— Kedves Laci bátyánk, utolsó utadnak utolsó stációján mi állítunk még meg:
a legközelebbi munkatársaid, akik családtagjaidon kivül tán legközelebb érezhettük
magunkat a szivedhez. Együtt róttuk a kötelességteljesítés útját, együtt ábrándoztunk
a gondjaidra bízott törekvések sikeréről,
együtt szőttük álmainkat iparfejlesztésről,
közgazdasági haladásról, népjólét, kultura,
városi élet s más közérdekű dolgok korszerű
fejlődéséről. Te voltál a hatalmas irányitó
erő, aki szeretetteljes biztatással élesztetted
bennünk a munkakedvet, nemes példával járva elől a kötelességteljesítés mezején. Mélyen megrendülve, hogy megszakadt köztünk
a kapcsolat, mélyen lesújtva, hogy megfosztott a s_ors tőled: hozzádtartozóid zokogásával együttartva, a gyötrő fájdalom együttérzésével, hálát akarunk rebegni néked néma
porhüvelyed előtt állva inkább a magunk tartozására gondolva azért a sok jóért, azért a
nagy szeretetért, melyben részeltettél bennünket. Elakad a >szó ajkunkon, összeszorul a szivünk e pillanatban, mert a veszteségünk nagv és pótolhatatlan.
Ezután a család hangos zokogása között behantólták a sirt és Perjéssy László
temetése véget ért.
A temetésen jelen voltak névsora itt következik:
Lázár György dr. polgármester, Jászai
Géza püspök, Vén .András táblai elnök, Nagy
Aladár idr. törvényszéki elnök, Hósa Izsó dr.,
az ügyvédi kamara elnöke, iSzarvady Lajos
és Weiner Miksa vezetésével a kereskedelmi
és iparkamara választmánya, Rainer Károly
és Pálfy Dávid vezetésével az ipartestület
elöljárósága valamennyi szakosztály vezetőségével, Gallovics Jenő főtitkárral a DEMKE
igazgatósága, Lövész Antal vezetésével a kis
és középkereskedők egyesülete, JIofTer Jenő
Vezetésével a magántisztviselők vezetősége,
Wimmer Fülöp vezetésével a kereskedelmi
alkalmazottak választmánya, Thomay József
ág, ev. lelkész, Lőw Lipót dr. főrabbi, Pálfy
József árvaszéik elnök, Haube zombori polgármester, több város kereskedelmi és iparkamarának küldötte, a hódmezővásárhelyi,
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és szentesi ipartestületek küldöttei, Somogyi j hogy a bank csöndesen fölszámolhasson,
Szilveszter dr. .főkapitány, Bokor Pál 'helyet- mert csakis igy juthatnak rövid időn belül
tes polgármester, Balogh Károly és Tóth Mihály .dr. tanácsosok, Koos Elemér, Ohlátli Li- a hitelezők és betétesek pénzükhöz, vagy
pót, a Lloyd-válaszmányának élén Turóczy annak legalább is nagy részéhez, mig a fölMihály városi főügyész, Kovács József és számolás megakadályozása esetén, kénytePolgár Péter a ref ormátus egyház presbiteriu len lenne a részvénytársaság csődöt kérni
mával és még igen sokan.
maga ellen, ami olyan tetemes költségeket
vonna maga után, amelyek a hitelezők követelésének nagy részben váló elvesztését
A Kertész-féle zárgyár és
eredményezhetnék.
A fölszámoló bizottság egy nyilatkozaa Gazdasági és Iparbank.
tot is csatolt a körlevélhez, amelynek tartal(Saját tudósítónktól.) A zárgyár rész- ma szerint aki aláírja a nyilatkozatot, az
vénytársaság ellen épen egy héttel ezelőtt kötelezőleg kijelenti, hogy a bank fölszámoelrendelték a csődöt. Ez a birói határozat lásához hozzájárul és a fölszámolás tartama
még nem végleges, mert könnyen lehet, hogy alatt semmiféle eljárást nem indit a bank ela tábla, ahová felebbezés folytán kerül az len. A nyilatkozatot a betétesek és a hiteleügy, megváltoztatja az első fokú bíróság zők nagy része alá is irta, akadt azonban
határozatát, vagyis a csődöt megszünteti. A egy-két olyan kisebb, például hélven korona
zárgyár részvénytársaság ugyanis a legtöbb betéttel biró betétes, aki a nyilatkozatot nem
hitelezőjével kiegyezett és aránytalanul kis irta alá, hanem a pénzét követelte, sőt köösszeggel van érdekelve az jp Kern Róbert, vetelésére csődöt akar nyittatni a bank elakinek a kérelmére a mult héten a csődöt len. A fölszámoló bizottság természetesen
megnyitották. Már pedig a bírósági gyakor- nem teljesítheti az ilyen kérést, mert ebben
lat ép a legutóbbi időkben nagyon helyesen, az esetben a többi hitelezőt megkárosítaná.
abba az irányba terelődött törvényes intéz- Érdekes azonban, hogy mig a nagyobb hitekedések hiányában, hogy a hitelezők nagyobb lezők várni tudnak és várnak is a saját jól
részének érdekeire kell tekintettel lenni ak- fölfogott érdekükben, addig a kis betétesek
kor, amikor arról van szó, hogy egy vállal- akarják megkérni a csődöt. A bíróság aligha
kozás ellen megnyissák-e a csődöt, vagy se. fog az ilyen kicsinyes álláspontnak helyt adA zárgyár részvénytársaság tudvalevő- ni és bizunk benne — a közös érdekek kileg összes ingó és ingatlan vagyonát részint elégülését nézi. Ebben az esetben természetebirói, részint közjegyzői árverésen 250,000 sen nem lesz csőd, ami a szegedi piacnak —
koronáért adta el a Ferrarie részvénytársa- tudhatná a Gazdasági bank minden betétese
ságnak. A vételárból a Ferraria 75,000 koro- — eminens érdeke.
nát lefizetett és 175,000 korona akkor lesz
esedékes, ha a kilátásba helyezett kormányhatósági segély utalványozva lesz. A segély Hirdetések közlésére legcélügye ma felette jól áll. Az elmúlt héten
szerűbb a Délmagyarország.
ugyanis Szegeden járt a kereskedelmi miniszter megbízásából egy iparfelügyelő és
egy jogügyi tanácsos, akik olyan nyilatkozatot tettek, hogy a 200,000 korona államsegélynek minél előbb való
utalványozását
fogják javaslatba hozni a miniszternek.

í d i s o n

A zárgyár ellen elrendelt csőd nagyon
elkeserítette a Ferraria részvénytársaság
agilis vezetőségét, ami odáig vezethet, hogy
az egész üzemet beszüntetik és igy a városnak ez, a nagy áldozatokkal és agilitással
megmentett vállalkozása teljesen elpusztul.
Szegényes ipari viszonyaink mellett felette
kivánatos, hogy ez meg ne történjék, ép
azért, helyénvalónak látnók, ha végre a hatóság is beleavatkoznék ebbe a dologba és
teljes energiával azon lenne, hogy ezt a 100
munkást foglalkoztató üzemet megmentse,
sőt megszilárdítsa. Ipari kérdéseikben eddig
se tapasztaltunk valami túlságos lelkesedést,
de az igazán olyan kötelesség, amely elől
minden programtalanság mellett se lehet kitérni.
A Szegedi Gazdasági és Iparbank közgyűlése tudvalevőleg junius 7-én kimondotta a fölszámolást. Fölszámolókul a közgyűlés Pálfy József dr. árvaszéki elnököt, Kelemen Dez'ső dr. ügyvédet, Kompolthy Ábrahám dr. ügyvédet és Boros Ignác igazgatót
választotta meg. A fölszámolás kimondását
a részvénytárság igazgatósága azért tartatta szükségesnek, mert a folytonosan roszszabbodó gazdasági viszonyok a bank feritartását lehetetlenné tették.
A fölszámolás kimondása után a fölszámoló bizottság tagjai körlevelet intézték a
betétesekhez és a hitelezőkhöz, amelyben felszólítják őket, hogy járuljanak hozzá ahhoz,

Feketesas és Gsekonics-u. s.
Vasárnap 6.
Egy kiálhafatlan

ember.

Humoros.

Dráma.

Egy falusi

Den-Juan,
Humoros.

VILÁG-SLÁGER!

Hazáért.
Dráma 3 felvonásban.

A „Paté-iiet" eseményei.
Újdonságok mindenfelöl.

Előadások szombaton délután
5, vasárnap délután 3 órától
éjjel 11-ig folytatólag tartatnak.
Helyárak, mint rendesen I!
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— Sikkasztás az MLSz-ben. A péntek
esti nevezetes tanácsülés szenzációs bejelentéssel kezdődött. A szövetség elnöke, Kárpáti
Béla ugyanis sajnálattal volt kénytelen bejeAz idén nem nyaralunk
lenteni, hogy Vörös Kálmán, a szövetség el(Saját tudósítónktól.)
Egy szegedi u r lenőre, hetekkel ezelőtt az egyes pályákon
mondta tegnap, a.k>i nagyon jó ismerőse a pö- jogtalanul szedte föl a szövetséget illető száfékelő mozdonyok és végtelenibeifiitó sinek vi- zalékokat és egyéb utón is a szövetség részére
lágának, ihogy a Péter és Pált követő napon pénzeket pumpolt ki. Egyik igen előkelő
az idén sokkalta sőt sokszorta is kevesebben egyesületünkhöz például elment azzal, hogy
utaztak el Szegedről, mint bármely más eze- adjanak 200 koronát, mert a Magyar Labdalőtti évnek hasonló napjain. Azt mondta, rugók Szövetségének nincsen pénze és majd
hogy mig más évben vasúti személyforgalom a százalékkifizetéseknél később beszámítják
tekintetében a Péter és Pál után való napok ezt a pénzt. A legérdekesebb a dologban az,
közvetlenül a Szent István napja mellett kö- hogy az illető egyesület felült Vörös meséjévetkeznek, ez évben gyérebb forgalmúak vol- nek és elhitte, hogy a 100.000 koronás költségtak még bármely más előbbi évi egészséges vetéssel dolgozó MLSz-nek
tényleg
nincs
szombat esténél is.
pénze. Kiderült azután, hogy Vörös ilyen
Nem hisszük, hogy az iskolásifiuk mostan eszközökkel 1134 koronát harácsolt össze.
aktuális hazautazásának statisztkája mu- Minder Frigyes, a szövetség pénztárosa, pertatna visszaesést e szomorú esztendőben. Az sze azonnal rájött a hiányra és először kíiskolásifiuk örülnek, hogy vége a tanévnek és méletesen, majd a legerélyesebben. felszólítotujjonganak, hogy elhagyhatják a várost, a ta Vöröst az elszámolásra. Azonban Vörös
hol apagyilkosság számiba megy, h a sétapál- még csak nem is válaszolt, mire Minder jecával :a kezükben mennek végig egy utcán, lentést tett az elnökségnek. Az elnökség 01vagy szülő kiséret nélkül mernek megjelenni gyay dr. szövetségi ügyész utján szólította
a kerfecskékben, .ahol forróvérű pikkoló-ka- fel Vöröst a huszonnégy óra alatti elszámopncinerek 'mesélnek naiv meséket boldogabb lásra, mind amellett méltányosságból több
tájakról fehér, fázékony fagylaltoknak. Azt huszonnégy órát várt és a legnagyobb titoksem liisszükl, hogy a hivatásból' utazgatok ban tartotta a dolgot. Tovább azonban várni
számát apasztaná meg ez esztendő szomorú- nem lőhetett és igy a szövetség megtette Vösága. Sőt ellenkezőleg, minél szomorúbb az rös ellen a bűnvádi följelentés?. Gondoskodás
esztendő, annál több utazásra van szüksége történt közben az összeg biztosításáról is.
az utazónak, hogy akoikra mennyiségű árut, A megtévedt tisztviselő igen érdekes alakja
amennyinek a százalékaiból meg tud élni, volt a tanácsnak. A mult évben nagy feltűeladhasson. A vasúti tolvajok és zsebmetszők nést keltett azzal, bogy alaptalanul könnyelszáma az idén bizonyára megcsappant, hi- műséggel vádolta a szövetség pénztári kezeszen az idén nincsen kitől micsodát átemelni. lesét. Ezt a kiruccanását annak idején megEz azonban, akármennyire is közkedvelt pá- bocsátották neki é saz idei közgyűlésen meglya a vasúti utazótolvajság, semmi szin alatt hagyták 'ellenőrnek. Most azután saját manem jelenthet akkora forgalomváltozást, gát vádolhatja meg, még pedig nem is alaphogy a vasút egyidejű aratási és szüreti ün- talanul.
nepei a s a j á t legszürkébb hétközi napjaivá
— Uj ügyvéd. Biró Sándor dr. szegcdi
értéktelened jenek.
•ügyvédjelölt az ügyvédi vizsgát (MarosvásárSzóval h a sem a diákok, sem az utazók, helyen letette és ügyvédi irodáját Szegeden
sein ezek, sem amazok, akkor talán a nya- n y i t j a meg.
ralók? A nyaralni indulók? Azok ;a mellbe— Házasság. Vágh Sándor dr. vasárnap
tegek, akik máskor ilyenkor mennek Men- délelőtt 11 órakor tartja esküvőjét a zsidó
toneba, szívbajosok ,akik ilyenkor keresik fel teplomban Bach Irmával.
Nauheimot, gyormorbajosok, akik ilyenkor
— Áldd m e g Isten a magyart!
szokták meglátogatni 'Robitscíhot és egészsé- Még az első balkáni Iháboru elején történt,
ges emberek, akik ilyenkor szállítják fölösle- hogy egy török zászlóaljat a szerbek átszoges pénzüket Karlsbadba, Ostendébe, St.- rítottak Boszniába, ahol lefegyverezték őket
iMoritzba, a Tátrába, vendéglősök zsebébe, és mint hadifoglyokat különböző helyeken
Siófokra derüre-borura, a fjordokihoz ós más szállásolták él. Most véget érvén a törökök
száz disztingvált 'és drága helyre. Valószí- ellen viselt háború, a hadifoglyokat visszaadják hazájuknak és a szegény emberek, a
nűleg a nyaralók, vagyis :a nem-nyaralók kik féléven át meleg menedékhelyet találtak
azok, akik az okaii, hogy tegnap és tegnap- Magyarországon, fájó szívvel búcsúztak a
előtt nem volt semmitféle tolongás a Máv. el- magyaroktól, akik különösen Kaposvárott és
Lőcsén nagy szeretettel igyekeztek elviselső- és másodosztályú személypénztárainál.
hetővé tenni a hontalanok szomorú életét.
Valóban nem érdemes sokáig elfilozofálni Megirtuk, hogy milyen bensőséges és érzéezen a jelenségen. A hatásaiban amúgy sem keny volt a törökök meghatott lőcsei bulesz valami olyan mélyreható következménye. csuzása és elutazása. Annak a ragaszkodó
Legföljebb, hogy az majd az ősszel X-nótől szeretetnek, mellyel a törökök irántunk viaz Y-ék zsurján Z ur megkérdezi: Nagysád- seltetnek, megkapó bizonysága az ,a levél, a
kám, hol voltak idén a nyáron, az X-né így melyet a lőcsei török tisztek elutazásuk alkalmából Kelemen Alberthez intéztek. Szefog felelni: Itthon voltunk, tudja idén olyan rencsétlen sorsú emberek
meghatottságtól
remek volt a kertünk, olyan gyönyörű virág- áradó irása ez a török-magyar testvériség
zás volt, hogy sajnáltunk elmenni és itt- és együttérzés dokumentuma:
hagyui. S az oka sem olyan az idei nyaralásKedves jó Barátunk!
talanságnak és ifürdetlenségnek, ami téma
Kérünk, Közöld a magyar sajtó utján Lővolna az elmélkedéshez. Úgyis mindenki
cse
város közönségével szenvedő szivünknek
tudja, liogy amikor minden befagy: befagylegőszintébb érzéseiből; fakadó hálás -köszönenak a pénzforrások, befagynák a helyzet ja- tünket azért a szerető bánásmódért, megható
vulásába vetett legutolsó remények, hűvö- vendégszeretetért, amivel bennünket szerensek a békekilátások, a bankok hidegek és csétlen sorsunkban részesített. Elvisszük lelkegyetlenek a feleikkel szemben, — ilyen ál- künkben kitörölhetetlen emlékeiteket. Eltalános téli időjárásiból — úgyis tudja min- mondjuk hazánkban megtört honfitársainknak a magyarok végtelen jóságát. Terjesztdenki — mórt nincs szükség nyaralásra.
jük a Ti szivetek ragyogó nemességének mü-
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vét, a Ti vigasztaló rokoni érzelmeiteket,
hogy a török anya ez imára tanítsa meg 'gyermekét: Áldd meg Isten a magyart!
És a lőcsei hölgyeknek, azoknak az angyali lényeknek, add át mindnyájának különikülön hódoló kózcsókunkat. Isten veled és felejthetetlen földieiddel!
Lőcsén, 1913. évi julius hó 2-án.
Hasszán Basszei tüzérfőhadnagy, Musztafa, Reschik, Haudi, Kasszin, Oszmán, Hfam,
Abdurhaman, Ismail Hoki, az ottornán hadsereg volt plevjei helyőrségének hadnagyai.
Lőcsén azzal a szeretettel és melegséggel gondolnak a távozókra, mint amilyen érzelmeket ők maguk visznek. Egy szerencsétlen nemzet szomorú fiait ezer jókívánság kiséri utjukon, hogy legyen erejük és lelkesedésük dolgozni az elbukott ozmán birodalom szebb és jobb jövendőjén.
— A vasárnapi munkaszünetről szóló
törvény reformja. A vasárnapi munkaszünetről szóló törvény egyes rendelkezésének
megváltoztatására már többször indítottak
mozgalmat. Nemcsak az alkalmazottak, de
a főnökök is országszerte kívánják, hogy a
Sztcrényi József által előkészített munkaszünet-törvényt megreformálják. Értesülév
siink szerint a kereskedelemügyi minisztérium törvény-előkészifő bizottsága Matlekoviis Sándor dr. elnöklésével Diószeghy József miniszteri osztálytanácsos és Papp Árpád miniszteri tanácsos részvételével moSi
dolgozza ki a vasárnapi munkaszünetről szóló' uj törvény tervezetét. A törvényjavasla;
a kereskedők többféle óhajtását fogja kielégíteni. Mint értesülünk, az uj törvény a vidéken is csak a legszükségesebb néhány cikk
árusítását engedi meg. Az alkalmazottak
szociális igényének is megfelel a törvény, a
mennyiben ha nem is mondják ki angol mintára a harminchatórás vasárnapi munkaszünetet, de néhány kivételes esetet leszámitva,
a főnökök és az alkalmazottak megkapják a
háborítatlan vasárnapi munkaszünetet. A
törvényjavaslat az alkalmazottak jogviszonyáról szóló javaslattal egyidőben, ősszel fog
a Ház elé kerülni.
— Megszűnt a köztársasági párt.
Hódmezővásárhelyről
jelentik: dr. Nagy
György, a köztársasági párt elnöke ma délutánra gyűlésre -hívta össze a párt tagjait. A
gyűlésen bejélentette, hogy a köztársasági
párt megszűnik.
Egyúttal kijelenti, hogy
megalakul egy uj párt, Országos
Kossuth
Lajos-párt cimmel. A megszűnt köztársasági párt a nemzethez intézett kiáltványában
mondja el, miért kellett a mozgalomtól elállani.
— A csókái fehér. E cimmel mult vasárnapi számunkban a legtöbb fővárosi és
vidéki lap azon híréhez, hogy a Léderer-pincébol kikerült borok hamisítottak, egy rövid
elmélkedést fűztünk. Lédererék környezetéből
a borhamisítást most cáfolják. Ezen cáfolat
alapján múltkori kis elmélkedésünk tárgytalan.
— A kis gyilkos. Az ujszegedi ÁrpádOtthonban történt gyilkosság tettesét, a 14
éves Varga Istvánt a rendőrségen őrzik. Vallomásában beismerte, hogy dikicsével agyonszúrta társát, Komaresetvits
Istvánt. Elmondta azután, — hogyan történt az "eset.
Komaresevíts a műhelyben játékból Varga
fejéhez vágott egy spárga-gombolyagot, aki
erre dühében társához vágta a dikicsét. A
kés pengéje a hóna alatt érte .a fiiut és átvágta az ütőierét. A megsebesült fiút a mentők beszállították a közkórházba, azonban
már nem lelhetett megmenteni az életnek, szál
litás közben meghalt a kórház
kapujában.
Varga Istvánt letartóztatta a rendőrség. Föltűnően vézna, csenevész, hJac&oiny termetű

1913 julius 6.
a, kis gyilkos. A koponyatető széles és ferde
(hajlású, az arca keskeny, csontos. Az ÁrpádOtthon kék-fehér csikós vászonruháját viselte, amikor bekísérték. Holnap reggel átkísérik az ügyészség fogházába, a meggyilkolt
fiu holttestét pedig szintén holnap boncolják
föl a közkórházbau.
— Lányi hadnagy repülése. Lányi Antal hadnagy ma reggel hat óra negyven perckor Nagyváradon .felszállt biplánjával és hét
óra tizenegy perckor Nagyszalontán leereszkedett. A negyvenkét kilométeres utat teliát
harmincegy perc alatt repülte végig. Lányi
hadnagy holnap felszállást rendez Nagyszalontán.

DÉLMAGYARORSZÁG 18.
— A fiumei olasz konzul távozása.
Fiúméból jelentik: Az egyik reggel megjelenő olasz nyelvű lap hire szerint Caccia Dominioni Károly gróf fiumei olasz főkonzul lemondott állásáról. A híresztelésből csak anynyit lehet megállapítani, hogy a főkonzul még
julius elsején eltávozott Fiúméból, értesülésünk szerint azért, hogy a két fiát Udine
mellett levő nyaralójukba kísérje. Innen Romába ment és az olasz külügyminiszternél
akart látogatást tenni, aki azonban jelenleg
nincs Rómában. Való az, hogy a főkonzul
arra törekszik, hogy Baccich Icilio dr. ügyvéd kitiltását visszavonassa. Amennyiben a
kitiltást nem vonnák vissza, a főkonzul Tuniszba való áthelyezését kérelmezi.

— Aki szöget evett. Szabadkán ma
éjszaka tragikus es»et: történt. Burkowszky
Géza ügyészségi írnok, aki már hosszabb
idő óta nagyfokú idegbajban, szenvedett,
idegnöhamában egy tányér különféle ételhulladékot szögekkel kevert össze. Azután megette, majd konyhakéssel fehnetszette a hasát. Életveszélyes sérüléssel a kórházba s z á l lították.
— Wámoscher Béía-cég. Wámoscher
Béla, a'ki eddig az előnyösen ismert Vadas
és Wámosciher diVatáru céghez Vadassal
volt társas viszonyban, utóbbinak békés kiválása után — Wámoscher Béla cég alatt
egyedüli tulajdonosa lett a régi jóhirnevü divatüzletnek. Az uj tulajdonosnak fő törekvése, hogy csakis a legújabb, legjobb és legizlésesebb divatcikkeket hozza forgalomba
és számolván a mai viszonyokkal, olyan árakat állapit még, amelyek lehetővé teszik,
hogy az eddigi vevőkön tu'l azok is vásároljanak nála, akik eddig nem voltak vevői.
Wámoscher Béla, akit Szegeden nagyon sokan szimpatikus embernek ismernek, minden
tekintetben méltó a közönség pártolására.
— Megveszett ökörcsorda. Tegnapelőtt
nagy riadalom támadt a vasmegyei Koltán
a Sebeibe,r-féle birtokon. A délutáni órákban
egy csordás jelentette, hogy az ökrök között
különös nyugtalanságot tapasztalt, ugy ugrabugrálnak, bőgnek, rakoncátlankodnak, a
milyenre még sose látott példát Egy-kettőre
állatorvost hivattak, de mikorra visszamentek a csordáihoz, már szerte széjjel szórva találták a toporzékoló, megdühödött állatokat.
Az orvos megállapította, hogy az egész csorda megveszett. Azt hiszik, ebmarásnak esett
áldozatul a tömérdek idrága jószág. A koltai
gazdaság kára ezrekre rug.

— Fordulat a zentai pártelnök ügyében.
Érdekes fordulat előtt áll Bmun Izsó, a zentai munkapárt és a zsidó hitközség elnökének
— 23 korona. Furtán, ebben az isten- ügye. Mint ismeretes, Braun Izsó termény üzhátamögötti biharmegyei községben szintén letét in,a;gyobb veszteségek érték s az érzékeny
vannak szükségletek: a kisbíró t kell fizetni, ember itthagyva vagyonát, Amerikába menea jegyzőt, a tanítót, a három petroleumlám- kült a bukás szégyene elől. Közben esődkérpást kell jóltartani naftával s a falu biká- vényt adtak be ellene hitelezői s útközben
elfogták, most Londonban tartják őrizet alatt
ját is gondozni muszáj. Sőt talán a bika min- A szabadkai törvényszék kiküldöttei serédenekelőtt, Igen ám, csakhogy a jó fúrtalak nyen folytatják most Braun ügyében a vizsegy nap arra ébredtek, hogy a község k a s - gálatot. iZen tán történik ,a tanuk és sértettek
szájában nincs több huszonhárom koronánál. kihallgatása. Biró Károly dr., Braun védője
Több is volt, de a nótárius, Bem Péter elsik- és családjának képviselőije most. azon fáradozik, liogy az elrendelt csőd megszüntetése
kasztotta, aki bizony .nagy családjával a ki- végett egyezséget kössön a hitelezőkkel.
csiny fizetésből megélni nem tudott, A bűnöst Braun Izsó családja és rokonai százötvenezer
azonnal felfüggesztették s a bűnvádi eljárás koronát hajlandók rendelkezésre bocsátani a
is megindult ellene. Csákhogy ez nem segi- kiegyezés lehetővé tételére. Ez az összeg, mitett a bajon, mitöbh, a huszonhárom korona után Braun tartozásai megközelitőleg négyszázezer koronára rúgnak, negyven százalékcsak apadt a költséges bűnvádi mián. A köz- nak felel meg. A család törekvését több köséget pedig innen is, onnan is pörrel fenye- rülmény is segíti. A bíróság ugyanis a kihallgették, ha nem fizet. Most kétezer koronás gatott tanuk és panaszosok vallomására esküt
— A telefon szerencseszámai. Nemkölcsönt akar fölvenni a község és csak ^ a vesz, mert a londoni bíróság más vallomást csak Kis nagynak, Törökországénak vannak
vármegye jóváhagyását várja. 'Ezzel a lépés- nem vesz figyelembe. Az eskü alatt tett vallo- szerencseszámai. Van a telefonnak is. Megmásokat pedig nem lehet visszavonni és ezért
sel meg is indul a magyar falucska a fejlődés már a kihallgatások előtt köt egyezséget a történt, hogy egy fiatalember, erősen tagolva
a számokat, a központtól kérte, hogy kösutján . . .
család a panaszosokkal külön-külön,. Már ed- sék össze 6—10—13—17-val. „Ilyen telefondig huszonkilenc panaszos visszavonta pana— Szegedi cigányok a Dunántul. szát. Az, egyik zentai birtokos pedig, aki. a szám nincs!" — hangzott a válasz. A fiatalember még kezében tartotta a kagylót és
Székesfehérvárról jelentik: Két hónapon ke- harmadik 'aláíró volt a csődkérvényen, kije- ime, nemsokára jelentkezett Moskovitz cipőresztül üldözték a Dunántul csendőrei a hír- lentette, hogy az aláírás nem tőle származik, gyárának szegedi képviselete. A telefonoshedt Kolompár cigányfamiliát, amely a Sze- a csődkérvény
hamis. Érdekes epizódja a kisasszony megértette, hogy a 6 gyermekged környékén elkövetett rablások és betö- Braun Izsó ügyének, hogy a szabadkai tör- cipő, a 10 és 13 egy elegáns női cipőnek, a
rések után menekült a Duna túlsó Oldalára. A vényszék Ludaics Vitonis dr.-t nevezte kii 17 pedig a legfinomabb sevrócipőnek jelenti
veszedelmes banda május első napjaiban Mór csődtömeggondnokká s ebben a zentai és sza- az árát a kitűnő keresett cipőüzletben.
község határában ütött tanyát és amikor az badkai ügyvédek sérelmet látnak, mert Lu— Egy nagyszabású szikratávíró ügye
arra haladó csendőrök igazolásra szólították daics ép a Braun ügyeinek intézője volt s
föl őket, a férfiak lóra kaptak és elmenekül- csak nemrég kapott nagyobb csődtömeget. Az zátonyon. A norvég táviró főigazgatója,
tek. Az asszonyok és gyermekek azóta a ügyvédek szerint munkapárti befolyás követ- Ileftye, még a mult évben azzal a szenzációmóri csendőrség foglyai. Az elmenekült ci- keztében lett Ludaics dr. a Braun csődtömeg- val lepte meg a norvég közönséget, hogy az
gányok ezóta öt vármegye községének la- gondnoka. 'Emiatt az ügyvédek panasszal for- amerikai Marconi-té.rsasággal megállapodást
kosait tartották rettegésben. Fehér, Komá- dultak Balogh Jenő dr. igazságügyminiszter- létesített egy hatalmas szikratávíró berendezés fölállítása céljából, amely közvetlen öszrom, Győr, Esztergom és Veszprém várme- hez.
szeköttetést létesítene Norvégia és Amerika
gyékben körülbelül harminc betörést és rablást követtek el. Tatán lovaik hátráhagyá— Öngyilkos hadnagy. Miskolcról jelen- között. A hir annál nagyobb meglepetést kelsával, kellett a csendőrök elől menekülniük. tik: A tegnap későn este Szerenles felől érkező tett a legszélesebb körökben, mivel csakhaSüttőn másnap revolverrel kényszeritettek személyvonat egyik másodosztályú fülkéjé- mar köztudomásra került, hogy a megállaegy gazdát arra, hogy adja át nekik lovait ben halva találtak egy közös
hadseregbeli podást anélkül hozták létre, hogy más tárés kocsiját. Juniüs 17-én a vakmerő cigá- hadnagyot. Kezében revolvert szorongatott és saságoknak alkalmat nyújtottak volna arra,
nyok megjelentek Mórott, hogy az ottani homlokából szivárgott a vér. A felfedezés hogy ajánlataikkal részt vegyenek a nagyközségházában fogva tartott
asszonyaikat nagy konsternációt keltett a miskolci állo- szabású mü megoldásán. Természetes, hogy e
kiszabadítsák a csendőröktől. Ez alkalommal máson, a vonatkísérő személyzet semmi gya- miatt heves támadások érték a táviró főigazközülök kettőt, Kolompár Jánost és Kolom- núsat nem vett észre útközben és csak a vég- gatóját, aki védekezését egy fölolvasás kepár Andrást elfogták, mig Kolompár József
állomásion,, ;a kocsik átvizsgálásánál akad- retében tartotta meg és kijelentette, hogy
és Lakatos János elmenekültek. A két ci- tak rá a halott katonatisztre. A rendőrség.ér- légjobb meggyőződése szerint a „Marconigány azután számos betörést és rablást kö- tesítésére egy százados jelent meg az állomá- iársaság az egyetlen vállalat, amely ezt az
pedig
vetett még el. Tegnap Bicskén egy vendég- son és kétségtelenül megállapitották, hogy állomást megépíteni képes", másrészt
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lőben mulattak, itt ütöttek rajtuk a csend- öngyilkosság történt. A halottnál talált ira- tájékoztatta a nyilvánosságot arról is, hogy
őrök. Kolompár Józsefet nyomban elfogták, tokból kiderült, hogy Zofal Lászlónak hív- a német szikratáviró-vállalat előtte kijelenLakatos János azonban menekülni próbált. ják és huszonnyolc napi fegyvergyakorlatra tette, hogy az állomást képtelen olcsóbban
Futás közben egy nyitott kútba bukott és ki- kellett volna Egerbe bevonulnia. Hogy mi fölállítani, mint a Marconi. A szikratávíróra
ficamította a lábát. A vakmerő rabló még késztette a tartalékos hadnagyot az öngyil- vonatkozó törvényjavaslat, amelyet egyébezután is lövöldözött az utána siető csend- kosságra, arra nézve eddig még tájékozatlan iránt még az előző minisztérium nyújtott be,
őrökre. Végre őt is sikerült ártalmatlanná a hatóság. Az életunt .katonatiszt holttestét a storthing bizottsága előtt fekszik, de már
tenni és most valamennyit Székesfehérvárra 'beszállították a gyalogsági laktanya kór- legközelebb a plénum elé kerül. A kormány
a napokban közölte a bizottsággal, hogy nem
szállították.
házába.
Telefon
5t

Kizárólag helybeli, hírneves asztalosmesterek által
készített, elismert jóminőségü és bámulatos olcsó

első kézből

csakis az

Egyesült

Műasztalosok Butorraktárában

(Szeged, Tisza Lajos-kőrút 19. szám
alatt, Kertész pékkel szemben) kaphatók; esetleg részletfizetésre is.
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lesz abban a helyzetben, hogy a Marconitársasággal kötött megállapodáshoz hozzájárulását -megadja. „A kormány ugyan ismeri
a tervezett drótnélküli táviróösszeköttetés
rendkívüli horderej-ét, a mai viszonyok közepette azonban mind műszaki, mind pedig
pénzügyi szempontból tanácsosabbnak véli a
terv végrehajtásától egyelőre elállani." A
közmunkák minisztere a napokban kijelentette, hogy biztosra veszi a bizottság csatlakozását a kormány álláspontjához és tekintettel arra, hogy a storthingban a kormány
abszolút többséggel rendelkezik, nincs kétség
az iránt, hogy a kormány akarata érvényesülni fog. Így például szemlélve a dolgokat,
ugy látszik, mintha a háttérben valamely ki
nem pattant panama rejtőznék . . .
Bútorszállításokat helyben és vidékre, beraktározást

száraz

raktár

helyiségben eszközöl

Ungár

Benő

szállító
Szeged, Jókai-utca l . s z .
Telefon 34.

Levelek a hazátlanságból
A hires Bolondok-Tornay
Grác, junius 28.
Szeretném a jó stájereknek megmagyarázni, hogy ez a kies hely a Mura mellett,
amelyet ők Bolondok-Tornyának csúfolnak,
jobban megérdemelné például a Kis-Magyarország nevet. Negyedik hónapja élnék már itt
s várnám az életet, ha jönne, de ide csak
magyarok jönnek, egy hónap óta egyre többen s már olyan sokan, hogy aggodalmas.
Néha ugy képzelem, hogy szinházasdit játszunk — haza, Budapestre s Nagy-Magyarországra, éles, bolondos, szociális komédiát
s kár, hogy az összes közönség, három orvos, néhány közénk tévedt nem-magyar társunk és mink, játékos magunk.
Több futóbolond aránylag nincs itt, mint
odahaza, de mániás nembolond sincs sokkal
kevesebb, a személyek változnak, mint otthon a miniszterek, de komoly változás épp
ugy nincs, mint otthon, Nagy-Magyarországon. Egyébként pedig tessék elgondolni egy
divatos osztrák szanatóriumot, hova majdnem csak magyarok járnak s ahova minden
magyar társadalmi nyavalya elküldte a maga demonstrálóját.
Nem mondhatnám, hogy ezt a doktoraink igy látják, holott egyébként igen kiváló emberek, akik más jövésü em'ber-anyagot gyökeresen vizsgálnának és gyógyítanának, de mi (az egyik orvosunk szerint)
csak amolyan rnosolyognivaló Árpádsohnok
és Jacobsohnok vagyunk. Kissé csodálkoznak ugyan olykor, hogy mi Izraelek és Bendeguzok magunk között is annyi ellenséges
törzsre tudunk szakadni, de elnéznek fölöttünk, félmüveit, lajtántuli gyermekek fölött.
Szóval itt a Mura mellett szentnek tartják a bolondot, legalább ,is ha magyar, ki
szaporán s gavallérosan bolondul meg és fizet, de azonfelül természetesen is, hogy a
magyar — bolond. Aztán érdeklődnek vagy
mutatják, hogy érdeklődnek: hogyan is hatnak ,ránk a honi hírek, mivel honi hir sok volt
négy hónap óta s meglátszott a hatás minden frakción. Mert itt valamennyi jelentősebb magyar kaszinó népe egy kisebb vagy
nagyobb csoporttal képviselődik, csak éppen hogy az asszonyok dominálnak, de hiszen
otthon is az asszonyosság, sőt anyámaszszonyság az ur.
Lapozgatok a szanatórium büszke annaleseiben s kiderül, hogy 1885. óta majdnem
minden valamelyes nevezetességű vagy jelentőségű magyar megfordult itten. S akik
nem kerültek ide, mondja mosolyogva a három doktor legfilozófusabbja, azokat bizonyosan szigorúbb intézetekbe kellett vagy
kellene becipelni.
Szemeim kitágulnak s visszamerednek
azon időbe, mikor husz fajtájú népből kellett

annak a valaminek összetevődnie, mely ma
magyarság névre hallgat. Ilyen Bábel, ilyen
Bolondok-Tornya volt mindig a mi sorsunk
és helyünk, ilyen egészséges és ilyen egységes, mint itt Kis- és otthon Nagy-Magyarországon.
Egyébként pedig aránylag vidáman
élünk, ha utáljuk is egymást, eljuttatjuk egymáshoz a hazulról kapott hireket s finom,
vig és szomorú pletykákat.
Ady Endre.
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KÖZIGAZGATÁS
Ráfizet a város
az állami regálékra.
A javadalmi

hivatal negyedévi

kimutatása.

(Saját tudósítónktól.)
íMegirta már a
Délmagyarország, hogy a javadálmi hivatal
jövedelmei ebben az évben hónapról-hónapra csökkennek. Most elkészült a javadalmi
hivatalnak ez év második negyedéről vagyis
április, május és junius hónapokról szóló
forgalmi kimutatása, amely lényegesen kevesebb bevételt mutat, mint amennyi a mult
év ugyanezen hónapjaiban befolyt. Közel
húszezer korona ez a csökkenés, ami azt jelenti, hogy négy negyedév alatt közel 100,000
koronát fizet rá a város az államtól bérelt
regálékra. Természetes, hogy ez érzékeny
hatással van a város pénzügyi háztartására, ezért -törtfént, hogy Balogh Károly
pénzügyi tanácsos sietve kutatott uj jövedelmi források u-tán, ahonnan a fokozatos
csökkenést pótolni lehetne. Végre kitalálta a
söritaladót, amely ellen azonban máris erősen tiltakoznak a sörgyárosok. Elismerik
azt, hogy a sörfogyasztás az utóbbi időben
megnövekedett, de azt mondják, ez a növekedés még nem akkora, hogy hektoliterenként öt korona adót elbírna. Balogh Károlynak a sörita'Iadó behozatalára vonatkozó
javaslata ősszel fog a közgyűlés elé kerülni.
A javadalmi hivatal negyedéves kimutatása,
amelyet a pénzügyi tanácsos ma délelőtt bemutatott a tanácsnak is, a következő:
1913. második negyedévében befolyt álla- !
mi borital és husifogyasztási adóban 110724.53,
városi fogyasztási adópótlékban 29844.61, városi fogyasztási illetékben 16964.74, kövezetvámdijban 60608.53, .partjavadalmi dijban
1962.91, hidvámból 27685.88, helypénzben
32656.53, ür- és súlymérték dijban 1016.31,
vágóhídi dijban 28735.95, föld és vályogdijban
445.31, csolmakátkelési dijban 823.22, vámbirságból 15.88, tápéi révvám dijban 867.28, zál'Oigclásii költségből 196.581, Rendbontásból
388.51, szemledíjból 32.72, vízvezetéki dijban
43243.66, behajtási dijban 460.21, városi fürdőd! jban 17984.92, fübérdijból 75212.27, kmtköltségből 1471.49, ifolyatási díjból 6040 korona. Az összes bevétel a városi javadalmakból 1913. április, május és junius havában
téhát 457,376.97 korona volt.
Ha a. főbb jövedelmi ágakat összehasonlítjuk a tavalyi bevét elekkel, akkor a következő eredményeket kapjuk:
Állami borital és husfogyasztási adóban
az idén a második negyedévben
befolyt
110724.53 korona, mig tavaly ugyanekkor
140116.64 korona, tehát az idén 29,391.51 koronával kevesebb; városi pótadóban az idén
április, május, juniusban belfolyt 29844.61 korona, tavaly ugyanezekben a hónapokiban
30867.63 korona, tehát az idén 1023.02 koronával kevesebb; fogyasztási illetékben az idén
'befolyt a második negyedben 16964.74 korona,
tavaly ugyancsak a második negyedben
21161.05 korona, tehát az idén 4196.02 koronával kevesebb; kövezetvámhói az idén a második negyedévben befolyt 60603.53 korona,
tavaly 66100.86 korona, tehát az idén 5497.33
koronával kevesebb;? partjavadatomban beifolyt az idén 1962.91 korona, tavaly 2927.13
korona, tehát az idén 964.22 koronával kevesebb; hidvámból az idén három hónap alatt
befolyt 27685.88 korona, a mult évben 34497.30
korona, tehát az idén 6811.42 koronával kevesebb; helypénzből az idén. befolyt 32656.53,
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tavaly 29224.92 korona, tehát az idén 3431.61
koronával több; vágóhídi dijban az idén a
második negyeidévben befolyt 28735.95, taV
valy ugyanekkor 25441.46 korona, tehát az
idén 3294.49 koronával több; vízvezetéki díjból az idén április, május és juniusban befolyt 43243.66, tavaly ugyanezen idő alatt
31418.93 korona, tehát az idén 11829.73 koronával több; gőzfürdő dijakból az idén befolyt 17984.92, tavaly 17753,10 korona, tehát
a,z idén 231.82 koronával több.
Az április elejétől junius végéig (befolyt
városi jövedelmek végső összebasonlitása pedig ez: az idén az összbevétel 457376.97 korona volt, tavaly ugyanezekben a hónapokban 475667.43 korona, telbát az idén a második
negyedévben a városi javadalmakból 18290.46
koronával folyt be kevesebb.
( - ) 25 városatya és 22 tisztviselő
megfölebbezte a fizetésrendezést. A fizetésrendezés ügyében hozott közgyűlési határozat fölebhezési 'határideje ma délelőtt lejárt. Ugy remélték, hogy amikor a vegyes
bizottság fizetésrendezési javaslatát ugy általánosságban, mint részleteiben a közgyűlés elfogadta, véglegesen megoldotta a fizetésrendezés régen vajúdó kérdését 'és sikerült
kontaktust teremteni a város ós a tisztviselők érdekei között. Most aztán, a fölebhezési
határidő napján kiiderült, hogy sem a városatyáiknak egy tekintélyes /csoportja, sem pedig a tisztviselőknek jelentékeny része nem
ért egyet a fizetésrendezés ilyetén megoldásával. A közgyűlési határozattá emelkedett fizetésnemdelzési (javallatot huszonöt
városatya és huszonkét városi tisztviselő megfölebbezte a belügyminiszterihez. A fölebbezok
mind általánosságban, mind részleteiben kifogásolják a fizetésrendezési javaslatot s
ezért a határozat föl-oldását és a közgyűlésnek u j javaslat alkotására való utasítását kérik. Azok a városatyák, akik a fizetésrendezés ellen fölebbezést nyújtottak be, időszerinti sorrendben a következők:
T-ótih Imrie dr., Fa j ka L a j os, iStriegl F.
József, Ottovay István, Szivessy Lehel dr.,
Tömörkény István, Fein Lajos, Hauser R.
Sándor, Pafkovits Rezső, Flunájk Károly, K-ószó István dr., Dobay Gyula dr., Sőreghy
Mátyás dr., Grassely László, Boross József
dr., Bodnár Géza dr., Gróf Árpád dr., Lövész
Antal, Cserő Ede -dr., Krausz József dr., Perjéssy László, Rósa Béla, K-oós Elemér, Kormányos Benő dr. és Schoor Ottó.
A városi tisztviselők közül pedig a következők föliebbezték meg a közgyűlési határazatot: a javadalmi tisztviselők nevében
László Gyula javadalmi ügyvezető, Rietly
Aurél javadalmi könyvelő; a számtisztek nevében ifjabb F a j k a János, Paulovits Márton, Bényi Károly, -Bauer -Zoltán, iNagy
Sándor, Molnár József, Csikós Jenő, Bózsó
Ferenc; az iktatók nevében Sántha László,
Kovács Antal, Freiburger Benő, J-ákó Gyula;
a kiadók nevében fiabarczy József, Laczkovics János, Jákó Vilmos, Tary Gyula; a végrehajtók nevében Varga Lajos.
(—) Hanyag ügykezelés a mérnökségnél
A ma délelőtt tartott szegedi városi tanácsülésen, egy budapesti vállalkozó számlakövetelései kapcsán, erős kritikát gyakoroltak a
tanács tagjai a mérnökség hanyagsága fölött. Drach Gyula budapesti gépkereskedő
1902. és 1907. között góprészeket szállított a
városnak. A cég a rendeléseket pontosam eszközölte, de a számláit a város még nem egyen
litette ki. Drach Gyula több izben fölszólította a tanácsot, hogy miért nem akar fizetni.
A tanács azonban iratok nélkül nem tudhatta, 'hogy áll ez a követelés, fölhívta tehát a
mérnökséget, hogy a rendelési lapokat és átvételi igazolványokat mutassa be. A mérnökség huzta-ihaliasztotta a dolgot, a tanács
is megfeledkezett róla, de egy idő múlva megint egymásután jöttek a felszólítások a budapesti cégtől, a legutóbbi levelében pedig
már pörrel is fenyegetőzik, A tanács ékkor
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MEGIEDEN: MINDEN ÜRSRRNRP.
Szeged, 1913.
Az országos
tenniszversenyről.
Rendkívül
nagyjelentőségű
sportünnep lesz Szegeden. Az országos tenniszverseny igazán méltó lesz az országos elnevezéshez.
Az összes sportok közül talán a
tennisz az a sport, amely hazánk
folyton fejlődő sportéletében nem
áll azon a polcon, amely őt egyéni
szépségei miatt megilletné. Ennek
oka részint abban rejlik, hogy az
egyes egyletek, jobban mondva
társaságok, teljesen önálló, mintegy ekszkluziv életet folytatnak a
saját magu'k által beosztott kasztban s ezáltal a játékosok erejét
szétforgácsolván, nem képesek
versenyeket rendezni, amelyek a
képesség fokozására szolgálnának. Annál dicséretreméltóbb Szeged város sportférfiainak lelkes
vállalkozása, hogy a mi, jó játékosokkal bővelkedő városunkban
nagyarányú, sőt országos tenniszversenyt rendeznek.
A versenyre, amely a szegedi
sportszerető közönségnek a legnagyobb élvezetet fogja szerezni,
az ország déli részének, sőt a főváros legjobb játékosai is beneveztek. Öt játékos jön le a budapesti Magyar Atlétikai Klubból,

abbói az legydsületből, ahonnan
tudvalevőleg az ország legjobb
tenniszjátékosai szoktak kikerülni.
Arad is elküldi az ő jó játékosait,
hogy az aradi játékosok régi jó
hírnevéhez méltóan dicsőséggel
képviseljék városuk színeit. Temesvárról is történtek nevezések
és az ország déli részének kisebb
városaiból is lesznek résztvevők.
Evvel a sok résztvevővel szemben azonban Szeged is sorompóba állítja az ő fiait, hogy a szegedi
sport fejlettségének élő tanújelét
adják. Viseljék dicsőséggel a mi
színeinket és bizonyítsák be, hogy
az Alföld metropolisában még
vannak olyan egyének, akikben
igazi sportszeretet van.
A versenyszámok a legnagyobb
változatosságot nyújtják. Nagy
érdeklődés fogja kisérni Szeged
város férfi és női egyes bajnokságáért folyó küzdelmet, nem kisebb
eseményszámba
mennek
azonban a férfi-páros és vegyespáros mérkőzések. A férfi- és nöihandikap versenyekben felyonulnak előttün'k a 'verseny összes játékosai s a leggyönyörűbb látványt fogja nyújtani. A közönség
mindenesetre kisérje élénk érdeklődéssel ezt a városunk sportjának
fejlettségéről tanúskodó versenyt.
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Vasárnap délután a futball kedvelői végignézhetnek egy érdekesnek Ígérkező labdarugó mérkőzést, ha a lóversenytéri pályára
kimennek. A fővárosi UTE jött
Szegedre és mérkőzik a Szegedi
Testgyakorlók Köre csapatával.
Elsőrangú csapat az UTE. Most
meg különösen aktuális, mert voltak olyanok a MLSz vezetőségében, akik e csapatot a budapesti
kerületi osztályba akarták sorozni. Persze ebből nem lesz semmi,
mert hiába Újpesti az UTE, mégis
fővárosinak számit, különösen a
pályája, na meg a fényes eredményei miatt. S a múltja is olyan,
hogy respektálniok kell az illetékes köröknek. Ugyanis az UTE
egyike a legrégibb sportegyesületnek s föltétlenül egészséges sportszellemben dolgozott, serényen és
mindig lelkesen. Azt hisszük, a
szegedi közönség is szimpátiával
fogadja a derék ifjakat.
Szóval a fővárosi első osztályú
csapatok egyik erőssége, az Újpesti Torna Egyesület lesz vasárnap a Szegedi Testgyakorlók Körének vendége. Ezzel a mérkőzéssel kezdi meg az SzTK nyári programjának lebonyolítását, amely-
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Biró: Schaár Izidor (MTK) lesz.
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nek során a vidék és.főváros ismertebb csapatai mérik össze a
testgyakorlókkai - erejüket. A pestiek teljes első csapatukkal szerepelnek a lóversenytéri tribün elé
helyezett futballpályán.
Az SzTK ezúttal szerepelteti
először uj feiállitásu. barátságos
csapatát.
Serényen folytak a héten a
munkálatok az SzTK lóversenytéri pályáján, hogy a közönség
mentől kényelmesebben nézhesse
végig az igen élvezetesnek Ígérkező mérkőzést. Az SzTK vezetősége igen olcsó helyárakat állapított
meg. hogy mindenkinek módjában
legyen magának a lehető legkényelmesebb helyet biztosítania.
A mérkőzés alatt
kdtonazene
játszik.
Malaky kritikája
a SzAK-ról.
Malaky Mihály, az FTC nagynevű intézője munkatársunk kérdéseire a következőket mondotta
1
a SzAK-ról:
— A csatársor valóban szép
összjátékot mutatott és ez feltétlenül Blutn-nak az érdeme, aki —
mint örömmel láttam — egyes régi, rossz tulajdonságairól leszokott és most már a csatársor
mindkét oldalára egyforma precizitással osztogatja a labdát. Ennek ma már sikere is volt, mert
az ellen a védelem ellen játszott,
amely védelmet a MLSz kijelölt
és megtisztelte avval, hogy szineit
képviselje az osztrákok elleni küzdelemben. S ezért a SzAK csatársorát a vidék egyik legszebben
összejátszó és igy egyik legjobb
csatársorának tartom.
A halfsor és a védelem derekasan megállotta helyét. Ezt mutatja az elért eredmény: 5 : 0. Ez
oly eredmény, piely szebben beszél, mint a dicséret, mert hiszen
a reprezentatív csatársort kellett
fogniok.
A kapus teljesítményeiről külön
kell megemlékeznem. Mondhatom,
meglepett gyönyörű védéseivel,
biztos labdafogásával. Igazi- tehetségnek tartom. Sok szép és nehéz
labdát kivédett, amit pedig jobban
szerettem volna benn látni, mert
bizony nálunk ebben nincs kegyelem.
Az

FTC

mérkőzés

hatása.

Arról már megemlékeztünk, hogy
Szegeden soha olyan nagy, olyan
előkelő és olyan lelkes közönség
sporteseménynek nem asszisztált,
mint amilyen gyönyörű élő kerete volt a vasárnapi FTC—SzAK
mérkőzésnek. Most arról akarunk
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szólni, hogy mennyire elégiteüe ki tőség és látják, hogy ilyen sportannak a nagy sportszerető közön- béli viszonyok mellett igazán érségnek minden rétegét a nyújtott demes a SzAK dicsőségeért dolsport. Talán mondanunk sem kell,
hogy a legteljesebb mértékben. gozni. ígéri, hogy jövőben is mindÉrdekes azonban, hogy nem épen nyájan ott lesznek a küzdők soráa bajnokcsapat játékáról beszéltek. ban.
Valószínűleg azért, mert azt úgyis
Bástyái Holfzer Tivadar, a
tudta mindenki, hogy a világhírű SzAK elnöke a jövő héten 6 heti
zöld-fehér inges fiuk tüneményes tartózkodásra üdülés céljából elfutballisták. De annál többet és utazik. Távolléte alatt az elnöki
igen hizelgően beszélt mindenki a teendőket Somogyi Szilveszter dr.
SzAK-ról. Félóráig eltartott, mig főkapitány alelnök látja el.
az óriási nézőközönség a sportSteiner
Bertalan, a SzAK
telepről elvonult. Megfigyelhettük amatőr trénere vasárnap megéra kifelé igyekvőket és valóban kezik és a jövő héten megkezdi
megható volt az a hang, az a működését. A SzAK köreiben igen
szimpátia-nyilvánitás, ahogyan a sokat várnak a szimpatikus SztaSzAK-ról beszéltek. El volt ra- nától.
gadtatva mindenki attól, hogy a
Lanyfelder Ede, a kiváló biró,
népszerű vörös-feketék mennyire aki az FTC—SzAK mérkőzést vetudtak ellentállni a félelmetes já- zette, Szegeden tölti szabadságát.
tékerejü FTC-nek. Nem várta vol- Vasárnap Szabadkára megy és
na senki, hogy válogatott játéko- biráskodik a Kerületek közötti
sokból álló csapat ellen ilyen elöntő mérkőzésen.
nagyszerű formát tudjon vidéki
M a g y a r o r s z á g bajnoksága.
tizenegy kimutatni. Tudtuk mi
A
budapesti kerület bajnokcsapaeddig is, hogy a SzAK-ot a közönség mennyire kegyeibe zárta, tával kellett eddig játszani a legde a megfigyelt beszélgetésékből jobb vidéki csapatnak Magyarmeggyőződtünk arról is, hogy a ország bajnoksága cimeért. Az uj
vasárnapi meccs lehetőleg még közelebb hozta a SzAK-ot a közön- osztályozás alapján a legjobb viség szivéhez. A futballban épen déki csapatnak először a Budapest
ez a sovinizmus a nagyan szép. környéki
bajnokcsapatával kell
Jól mondotta a banketten az FTC mérkőzni és csak e mérkőzés
hivatalos szónoka, hogy őket oly győztese kerül össze a budapesti
nagygyá a Franzstadt szeretete
tette és épen ebben látja a SzAK bajnokkal.
Az FTC minden évben jön
jövőbeli fejlődését is biztositva,
mert látta, hogy épen ugy szeretik Szegedre. Az FTC a nagyszerű
a SzAK-ot is a szegediek. Amint fogadtatással és a tapasztalt vimi Ismerjük a SzAK agilitását, bi- szonyokkal annyira meg volt elézonyosak vagyunk benne, hogy gedve, hogy Ígéretet tett a SzAKjövőben még fokozottabb mérték- nak, hogy ezentúl minden évben
ben igyekszik a közönség eme ha- ellátogat hozzánk barátságos mértártalan szeretetét
kiérdemelni. . kőzésre. Nagy dolog ez, ha elgonEz nem is lesz neki nehéz, mert doljuk, hogy az FTC-ét mindenhisz amire még nem volt eset, kor száz és száz vidéki és külföldi
ősszel is együtt marad a SzAK egylet is ostromolja meccsért és
csapata és remélhető, hogy sike- még nem volt példa rá, hogy az
reiket most már a bajnokságban utoijisó években valahová kétszer
elment volna.
is öregbiteni fogják.
A SzAK keddi futball-szakosztályi ülése rendkivül lelkes hangulatban folyt le. Kardos főtitkár
beszámolt az FTC—SzAK mérkőzés nagy erkölcsi és sportbéli
eredményeiről és most a szezon
befejezésének alkalmából a klub
köszönetét nyilvánította a ritkán
lelkes játékos-tagjainak.
Szűcs
csapatkapitány reflektált a csapat
nevében. Ugy mondotta, hogy érthető az eddig részükről ily mértékben nem tapasztalt lelkesedés
és odaadó munka a klub szineinek
dicsőségeért, mert kitűnő a veze-

Bácska—Kolozsvári

TK

ma

tartják a mult vasárnapról elhalasztott kerületközi döntő mérkőzést az előbbinek a pályáján. Előreláthatólag a Bácska fog győzni,
mert hir szerint a kolozsvári kerület most gyenge. Győzelme esetén ez volna az első eset, hogy
a déli kerület bajnokcsapata az
elődöntőbe jut.

A SzAK l/b nyári programja.

A SzAK a nyár folyamán több
kisebb vidéki városban fog propaganda mérkőzéseket rendezni. Az
első csapat egyelőre pihen és az
I/b csapat lesz munkában. Folyó
hó 6-án Zomborban, 13-án a Te-
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mesvári Torna Egyesülettel Szegeden, 20-án a Bajái Sport Egyesülettel Baján mérkőzik az 1/b csapat. A SzAK labdarugó alosztálya
Demény Emilt már régebben megbizta az 1/b csapat trénirozásával
és a mérkőzések rendezésével.
Demény ambícióval vette kezébe
a csapatot és máris szép eredmény
mutatkozik az I/b eddigi szereplésein.
A szegedi MTE. Ügyeit Boros
Miklós szövetségi biró intézi.
Minden megkeresés az ő cimére
küldendő (May-bank). A SzMTE
minden valószínűség szerint már
tavasszal szerepelni fog a bajnokságban is. A vasárnapi kerületi
bizottsági ülésre meghivót kapott.
Az ülésen Kardos Mihály a SzAK
főtitkára fogja a SzMTErt képviselni.

ATLETiKft
Atlétikai házi versenyt

tart

ma és jövő vasárnap a SzAK,
hogy a julius 20-iki versenyre
atlétái megfelelően előkészüljenek.
Amint hírlik, a pihenő futballisták
is tréningbe fogtak. Nagy előnyükre válna ez, mert nemcsak kondíciójukat emelnék, hanem pl. nagyobb gyorsaságra is szert tehetnének.
Atlétikai

verseny

Aradon.

Az Aradi Atlétikai Klub julius
13-án délután 4 órakor Aradon,
Török Gábor-utcai sporttelepén
országos atlétikai Viadalt rendez, a
következő versenyszámokkal: 1.
60 yardo.s sikfutás, 2. magasugrás,'
3. negyed angol mértf. handicap,
4. távolugrás ötös csapatverseny,
5. 120 yardos gátfutás, 6. sulydobás handicap, 7. 220 yardos síkfutás, 8. gerelyvetés handicap, 9.
fél angol mértf. sikfutás, 10. helyből magasugrás, II. kalapácsvetés
handicap, 12. 4X400 m." staféta.
Nevezési zárlat 1913. julius 6. Nevezések ifi. Vas Gusztáv alelnök
cimére küldendők: Arad, József
föherceg-ut 22.
Alegjobb magyar távolugró.

Végre akad olyan atlétánk, aki
megugorja a hát métert. És ezt
az atlétánkat nem nagyon kedvelik illetékes körök. A jó ugrásait
soha nem hitelesitik. A hátszél és
husz centiméterrel mélyebb leugrási hely eredményezte immár
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másodszor Kovács (BEAC) hét
méteren felüli távolugrását. Az
Egyetértés Sport Club szerdán
délután a millenárison sikerült
versenyt rendezett, amelynek folyamán a távolugrás versenyben
Kovács 7-07 métert ugrott. Ugrása
azonban sajnos, ez alkalommal
sem
hitelesíthető
rekordként,
mert a szövetségi kiküldött megállapította, hogy az ugrást „hátszál segélyével" tette meg. Ezenkívül báró Wardener István konstatálta, hogy a leugrási hely 20
cm.-rel mélyebb mint az elugrási,
ami természetesen szintén igen
nagy fontossággal bir s a hitelesítésnek egy akadálya. Ez esetben
lehet, hogy a kifogások komolyak
(bár a 20 centiméter különbség ha
meg is volt, nem a versenyző hibája), viszont feltűnő, hogy mindig kifogást találnak Kovács kitűnő ugrásaiban.
A Szegedi Atlétikai Klub országos atlétikai versenye. A

MASz elhalasztotta a julius 13-ára
kijelölt országos versenyt 20-ára,
miután 13-i'ka túlzsúfolt nap. Tekintettel arra, hogy a SzAK itthon
nem rendez egy ideig labdarugó
mérkőzéseket, a nyár folyamán az
atlétikát fogja intenzivebben kultiválni. A 20-iki országos verseny
sikere érdekében a SzAK vezetősége érintkezésbe lép a fővárosi
és- vidéki egyesületekkel, hogy
atlétáikat minél nagyobb számban
benevezzék. A BEÁK máris bejelentette néhány kiváló atlétájának
részvételét.
A nagyszabásúnak
ígérkező verseny feltételeit legközelebbi számunkban fogjuk adni.
Propoganda verseny. A MASz

már" régebben elhatározta, hogy
az atlétika fejlesztése érdekében
minden évben a vidék más és más
városában propoganda atlétikai
versenyt rendez. Ez évben augusztus 31-ére állapította meg a verseny megtartását, melyre a SzAK
is beadta pályázatát. A szövetség
részletekre nézve is tárgyalásba
boosájtkozott a SzAK vezetőségével, amiből következtethető, hogy
a propoganda versenyt ez édben
Szegeden rendezik. Á versenynek
az a körülmény ad különös érdekességet, hogy a MASz szorgalmazni fogja a legkiválóbb atléták
részvételét.

Magyar futó az angol baj-

nokságban. Mezey Frigyes, a
BEAC nagy képességgel megáldott atlétája, napok óta Londonhun várja sport karriérjének legizgalmasabb pillanatát, a 400 méteres angol bajnokság startját. A
magyar sportközönség tehát ismét
a Stamford Bridge salakpályájára
irányítja figyelmét s lesi, kegyes
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lesz-e a sors a mi kiküldöttünkhöz, sikerül-e neki dicsőséget hozni színeinkre. Mezey Frigyes az
első magyar atléta, aki futóversenyben. komoly és számottevő
képviselője atlétikánknak Angliában. Eddig csak ugrószámokban
tudtunk méltó reprezentánst küldeni s Kauser és Szathmáry mint
a rudugrás bajnokai tértek haza a
szigetországból, futónk azonban
még nem akadt, aki sánsszal állott volna a starthoz. Mezey 50
másodperc alatt futotta itthon a
400 métert, ez indította egyesületét a kiküldetésre s ezen az alapon
kell őt a bajnokságnak nemcsak
számottevő, de legsánszosabb pályázójának tekintenünk. A verseny
nevezési listájából megállapíthatjuk, hogy 50 másodperces eredményre képes futó alig lesz a mezőnyben, ha • tehát Mezey óvatosabb lesz, körültekintőbb s főkép
számítóbb lesz, mint pl. vasárnap
vo'lt Berlinben, föltétlenül elől kell
végeznie. A nevezők nagy száma
miatt előfütásokra lesz szükség, a
mi Mezeynek épenséggel nem lesz
hasznára. Az előíutások győztese
és helyezettje csak akkor vehet
részt a döntőben, ha az 52 másodperc standardot elérte.

TENNISZ
Magyar tenniszbajnpkok
találkozása.
Szombaton délután kezdődött
meg a szegedi országos verseny.
Sajnos, az idő, a ki-'kitört zápor
fenyegetett és kellemetlenkedett,
mindazonáltal remélni lehet, hogy
eléggé reális küzdelmek lesznek és
hogy a verseny általános érdeklődést s rekordközönséget vonz.
Igazán a legnagyobb dicséret
illeti azokat, akik fáradhatatlanul
buzgólkodtak a sikerért. Szeged
város sportja érdekében nagy dolgot végeztek ők, mert semmi kétség, ezután minden évben rendezhetünk majd országos versenyt-és
mindig több lesz az érdeklődő is,
a versenyző is. Bizony be kell ismernünk, hogy a sportok legszebb
ága: a tennisz-játék mostoha elbánásban részesül Magyarországon, az illetékes körök különösén
elhanyagolják, laza az országos
szervezet is, s még igen sok a tennivaló minden irányban. Hiszen a
vidéki városokban is egy-két agilis ember tartja fönn azt a kis ten-
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írisz-életet, ami van. S ha aztán
az a néhány ember nagy munkára
vállalkozik, mint ahogy most történt Szegeden, akkor a legnagyobb
elismeréssel és érdeklődéssel illik
fordulni a produktív munka felé!
A benevezett bajnokok és versenyzők legtöbbje már szombaton
megérkezett Szegedre.
Budapestről és a vidéki városokból a következő nevezések érkeztek: A Budai Torna Egyesület
négy elsőrangú játékost nevezett
be, a Temesvári Atlétikai Klub
tizet, a Ferencvárosi Torna Klub
nyolc játékossal szerepel, a Magyar Atlétikai Klub nyolccal, a
Budapesti Tennisz Klub két taggal, Pancsováról három haditengerésztrszt jön, kiknek pompás játékait a szegediék már ismerik,
Szabadkáról egy tenniszező, öszszesen 36 nevező, kikhez még a
nagyszámú szegedi tenniszezők
csatlakoznak, 'kik közül különösen
Pick Lajos szerepléséhez füzünk
nagv reményeket.
Igen örvendetes, hogy nagyszámmal szerepelnek a hölgyek is,
kik közü'l Nyeviczky Lilly, Montagh Erzsi, Montagh Ilona, Ciarai
Ilonka, Pick Margit, Káldory Piri
kiváló játékosok és a többszörös
bajnoknőnek, Nyeviczky kisaszszonynak erős küzdelme lesz,
hogy a szegedi bajnokságot megszerezze. A pesti és vidéki nevezék névsora a következő:
' Budapert, Budai Tornaegyesület: Gaudon William, Helvey Géza, Kelemen József, Szombathelyi
Ödön.
Temesvári Atlétikai Klub: Fülöp
Béla, Suba Milán, Vest Feodor,
Baruch Róbert, Káldori Andor,
Larnpel Árpád, Pál Dezső, Káldori
Piri, Goldmann Vilma.
Palics: Emmánuel Béla.
FTC Budapest:
Pallér Gyula,
Kalledey Jenő dr., Ordody Béla,
Lőbl Emmánuel, Pick Jenő, Pick
Jenöné, Garay Ilonka, Gregersen
Endre dr.
Tennisz Klub Budapest:
Nyeviczky Lilly, Kandó László.
Pancsova:
Drakülic,
Holub,
Meynier.
MAC Budapest: Kehrling Béla,
Kelemen Aurél, Rick Ödön, Berecz
Kázmér, Mittler Kamill, Montagh
Erzsi, Montagh Viola.
A verseny napokig eltart.
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ÍSZÁS-fe §
Úszás.
Most, ime, széles tempóra verselek
Megkezdődtek az úszóversenyek.
Ahol
Ott
S

nagy
most

vizek állnak vagy
folynak,
mindenütt versenyek
folynak.

bámulva,

csodálva

nézik a
nézők,
Hogy a magyar úszók a győzők.
A magyarok mindenütt pompásan
úsznak,
Most is od'adták a dijat vagy
húsznak.
Hogy miért úsznak

oly szépen
legényeink:
Ne bámulj külföld, mert ez csak
tréning.

Van e sportban a magyarnak nagy
múltja:
Ö az úszást a kontóban tanulta...
Mi l e s z a s z e g e d i u s z ó v e r s e n n g e l ? A Szegedi Sport ismételten fölhívást intézett, hogy rendezzenek végre úszóversenyt Szegeden is. Hivatkoztunk arra, hogy
nemcsak kitűnő uszógárda állna
versenybe, hanem általános érdeklődés is kisérné a versenyt.
Föl is buzdultak és ugy volt, hogy
végre lesz úszóverseny. Nos, még
se igen lesz. Legalább nem beszélnek róla, sőt nem is tesznek semmit a verseny érdekében. Nagyon
furcsa és nagyon rosszul van igy...
A SzAK pályán a tribün végén

A m a g y a r válogatott

nyol-

c a s . A magyar evezős kampányt a

gundi regatta fejezi be. Igy határozott a Magyar Evezős Egyesületek Szövetsége, amikor kimondta, hogy válogatott nyolcassal
képviselteti magát a Gandban döntésre jutó Európa bajnokságban.
Győzött az az érv, hogy a Pannónia Várady-négyese helyett egy
nyolc evezős hajó méltóbban reprezentálja a magyar evezős sportot. A szövetség választása a Várady- és á Szebeny-négyesre
esett. Az evezős körökben föltűnést kelt a Műegyetemi Evezős
Club mellőzése.
Nyolcasa nagyszerűen szerepelt
Budapesten,
Bécsben és Esztergomban és mégsem kombináltak belőle senkit a
válogatott nyolcasba. Pedig a legjobb embereik, a Szegedről fölkerült két Csonka-fivér föltétlenül
rászolgált, hogy figyelembe vegyék őket. A válogatott nyolcasnak ,egy evezős korifeus szerint
ez volna a leghelyesebb összeállítása: Szebeny István, Csonka
I., Csonka II., Szebeny György,
Hautzinger
Sándor,
Kirchknopf
Ferenc dr., Jesze Kálmán, Várady
Jenő v. evezős, Koch Károly kormányos.
Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Sporttudósitó: Bárdos Ödön.
Ha ualamire szüksége uan, hiúja fel 12-BO-af, rögtön
ott terem
[17 n n r" bog és teljes megelégedésére
a fürge i i H t l U ü l
intéz el m i n d e n t
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SZEGED, Széchenyi-tér 2.
Főpostával szemben. — Telefon 1018.

kapható. — Sportférfiak találkozó helye az Ujszegedi
Vigadó, ahol állandóan friss
és hideg italok és ételek kaphatók.

szövöttáru
: különlegességek. :
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Szegedi AtletlKai Klub, Szegcdi Test gyakorlói! Köre
valamint számtalan Sport-egyesületnél használt és legjobbnak
bizonyult „ S c r u m " labdák, valamint az összes futballkellékek. futball-cipők, térd- és bokavédők, úgyszintén

TENNIS RAKETTEK tk£%^ o r t c l k k e k agy vá,as:zGÁLTESTVÉREK UTÓDAINÁL Szened, Klauzál-íér.
Vidéki megrendelések a legpontosabban

eszközöltetnek.

Nyomtatta a kiadótulajdonos: Várnay L. könyvnyomdájában, Szeged, Kárász-utca 9.
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ú j r a megsürgette a rendelési lapokat a mérnökségnél, sőt fegyelmi eljárás következményeivel fenyegette, ha a felhívásnak haladéktalanul nem tesz eleget. 'Erre aztán1 a mérnökség válaszolt és jelentette, hogy a kért
iratokat nem adhatja át, mert azok valahogy
elkallódtak s arról, hogy 'az illető rég csakugyan tett e rendelést vagy semraiem tw >
föl világosítást adni. iMost aiztán p«"ra,nács is
fejét vesztette és sehogysem tud eligazodni
a budapesti cég követelése (kyrgáhan. A mérnökség hanyag ügykezelését meghotránkozással tárgyalta ma és végül ugy határozott,
hogy fegyelmi eljárás megindítását fogja indítványozni a mérnökség ellen. A budapesti
cég követelésére vonatkozólag pedig ugy határozott, hogy a kért- összeget íetéthe helyezi
mindaddig, amíg a vizsgálat megállapítja,
csakugyan történtek-e rendelések és a számlák csakugyan ikifiztetlenok-e még?
mi*»Huaai>iiiiiHEiioaiiiiiaH»iia>iiiiao»iiaiiiii

KÖZOKTATÁS.
Tallózás
a szegedi iskolák értesítőiből,
— Polgári leányiskoláink. —
I.
A szabadkézi rajztanítás menetét isimerteti a II. ker. áll. polgári leányiskola értesitőjének bevezetőjéül Drevey Erzsébet tanítónő. A rövidsége mellett is értékes értekezést
főleg a szülők, a magántanulók és azok oktatói részére irta.
Az intézet uralt tanévének legkimagaslóbb mozzanata az uj, a Dugonics- és Osztrovszky-utoák sarkán álló épületbe való átköltözködés, mely a húsvéti szünet alatt
ment végbe. Az u j épületet az intézet igazgatónője: Ádámné Ábrahám Cornélia valóságos költői lendülettel' irja le. Ékesen szóló
bizonyitékául annak, milyen igazi, meleg
szeretettel viseltetik iskolája iránt.
A két alsó osztály párhuzamos és ágy
összesen hat osztálya volt az iskolának, amelyekben az igazgatóval együtt, a hitoktatókat
azonban nem ideszámítva, 9 tanítónő működött. A francia nyelvet, mint remikivüli tárgyat Mogán Róza tanította. Á ifranoia-tanitásért maguk a növendékek dijat nem fizettek.
Az iskolai .nevelés érdekében kifejtett
munkásságukból kiemeli a többek közt az
igazgató, hogy „felhasznált a testület minden alkalmat az alkoholellenes mozgalom érdekeinek az előmozdítására." Remélem, hogy
erre nem azért volt szüksége, hogy a leányok
maguk ne váljanak iszákosokká, ellenben,
hogy másokat: hozzátartozóikat és liozzátartozandóikat lebeszéljék az alkoholizmusról.
A növendékek egészségi állapota jónak
volt mondható az igazgatói jelentés szerint,
ámde az óramulasztásokról nem számol be.
A statisztikai adatok szerint felvétetett
az egész év folyamán 230 tanaié, mugáhtanulója egy sem volt az iskolának. Ez utóbbit
távolról sem mogrovó.sképpen. említem fék
Vizsgálatot tett 212 tanuló. Kitűnő 26, jeles 3Ű, jó 74, elégséges 56), )mc|gbuklott 28,
tehát kereken 10%. Tekintve ezt, továbbá,
hogy jobb, mint elégséges 132-en, vagyis több
mint 62%, a tanulmányi eredmény igent jónak minősíthető.
Aránytalanul sok növendéke volt a III.
osztálynak: 62, .az I. a)-kan 40, I. hí)-ben 39,
II. abban 30, II. b)-ben 29, a IiV. osztályban
30. Ebből kitetszik, hogy a III. osztálynak a
párhuzamosítása teljesen indokolt lett volna. ;
A szülők lakóhelye szerint 170 volt helybeli és 42 vidéki. Torontáliból 17, Csongrád

DELMAGYARORSZÁG
megyéből 12, ezenkívül még 8 vármegyéből
1—3 növendék.
Magyar anyanyelvű volt 788, ideg\enajku
24. Német 14, szerb 8, tót 1, oláh 1.
Feltűnő a leányoknak a
kereskedelmi
pályákra való igravitálása.. A IV. osztályból
ugy amis 29 leány közül 15 készül a kereskedelmi iskolába, otthon csak 8 marad, a többi
mind kenyérkereső pályára kívánkozik.
II.
Az igazgatói jelentés nyitja meg a ITT.
kerületi állami polgári leányiskola értesítőjét. Panaszkodik az igazgató, hogy „a helyettesitésekből az egész év folyamán mindnyájunknak bőven volt
részünk." Jogosult is
a panasz, mert a. 12 tagból álló testületből
négyen mulasztottak hosszabb .időt. Nevezetesen: Biró Irén 2 hónapot, Csapó Róza 3,
Polczner Enzébet 4, Raffner Dezsőné 1 íhón apót.
Lelkes szavakkal buzdítja az igazgató a
tanulókat a gyorsírás tanhlására.
Amennyire helyesnek tartom az ifjúsági
könyvtár katalógusának a közlését, annyira
fölösleges a. tanári könyvtár szakleltára. 'Méltán és joggal érdekelhet minden szülőt, milyen olvasmányok áll arak a.z iskolai könyvtárban gyermeke rendelkezésére, de a f a n á r i
szakkönyvtár katalóigtisának a. közlése fölöslegesen megnövelt, 30 oldallal az értesítőt.
Rendes tanulója volt az intézetnek 374,
magántanuló 9. Vizsgálatot tett a rendes tanulók közül 363. Kitűnő 56. jeles 86, jó 123,
megbukott 35, azaz 9.6%, Elégségesnél jobb
csaknem 73%. Ha tekintetbe vesszük, hogy
sok volt nem a tanulóik, hanem a tanítónők
óramulasztása, uigy ez kiváló eredmény.
Túlzsúfolt osztály nem igen volt, a legtöbb a két I. osztályban 53—53.
A szülők lakóhelye szerint szegedi volt
321, vidéki 42; torontáli 13, teme.si 10, csongrádmegyei 6. azonkívül még 12 más vármegyebeli, 1 pedig szerbiai.
Nem szívesen láttam az értesitőben a
..Magyar anyaország" és ,;Horvát-\Szlavonország" megkülönböztetését, Az iskola égisze
alatt megjelenő nyomtatványokban legyünk
szigorúan soviniszták. De különben is Horvát-Szla von országok ugy jogilag, mint tényleg a magyar szent koronához tartoznak és
mert a pragmatika szankció szerint a magyar szent korona országai egymástól elválaszthatatlanok, egy és ugyanazon állami közösséget képeznek. .Most, a szláv hóbortok időszakában, erre különös tekintettel 'kell lennünk.
Anyanyelvük
szerint magyar volt 336,
idegen ajkú 27 és pedig ném et 10 fszerb 15,
horvát 2.
Az idegenajka fiu tanulók százai mellett
tehát a felsőbb — (11) és a két polgári leányiskolába (24 és 27), mindössze 62 idegenajka
tanulóleány jár, amit ezennel nem veszünk
örvendetesen
tudomásul.
Kenyérkereső pályára a III. ker. iskolának IV. osztályából is 35 közül 23 készül.
Hogy ezt örvendetesen veszi-e valaki tudomásul vagy szomorúan,, az minden esetre attól függ, ki mennyire feminista. De facto
azonban mélyreható társadalmi jelenség.
-gl.
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Az uj ösztöndijasok.
— Hetven pályázó 11 f ösztön díjra.

-

(Saját tudósítónktól.) A népnevelési és
közművelődési bizottság ma délelőtt tartott
ülésében itélte oda a különféle alapítványok
ilyen ösztöndíjra hirdettek pályázatot a szeilyen ösztöndíjra hirdettek pályázatot a szegedi iskolák és hetven tanuló versenyzett értük. Az ülés a városháza bizottsági termében volt. A folyosón anyák, apák és fiaik
szorongva, izgatottan várták .a bizottság
döntését, amely azonban nem mindenben
elégítette ki a hozzáfűzött reményeket, de a
méltányosság, sőt a szabályszerűség
követelményeit sem. Például a Szabados Jánosféle 160 koronás ösztöndíjra ketten pályáztak: Csányi Ilonka, egv kisebb javadalmazásu városi tisztviselő leánya, aki a tanítóképző első osztályát kiváló eredménnyel végezte el és Lantos Margit, Lantos Béla népiskolai igazgató leánya, aki most végezte a
polgári leányiskola negyedik osztályát. Az
alapítványi feltételek világosan kimondják,
hogy a pályázónak a tanítónőképző
intézet
növendékének kell lennie. Ennek ellenére az
ösztöndíjat Lantos Margitnak ítélték oda, a
ki csak szeptember elsejétől kezdve lesz a
tanítónőképző növendéke.
Az ülésen Lázár György dr. polgármester elnökölt és Gaál Endre dr. tanácsos referálta a beérkezett pályázatokat. Azok érdemes pályázóra való tekintettel azt javasolta, bogv a bizottság titkos szavazással döntsön. amit el is fogadtak. Ezután az ösztöndíjak odaité'lése következett.
A Szabados János-féle 160 koronás ösztöndíjra ketten pályáztak. Az ösztöndijat
Lantos Margit polgári iskolát Végzett növendék kapta meg. A Rózsa-féle alaoitvánv 240
koronás kamatát tanulmányai befejezéséig
Tóth Károly műegyetemi hallgatónak ítélték
oda. A Rózsa József-féle ösztöndijat gimnáziumot végzett, felsőbb tanulmányokra
készülő tanulók részére tűzték ki. Az ösztöndíjra ketten pályáztak és Halasi Antal
gimnáziumot végzett tanuló kapta meg.
A főreáliskola! tanulók részére adományozott Rózsa-féle alapítvány 120 koronás
járulékát hét pályázó közül Vesés József, reáliskolai IV. osztályú tanulónak ítélték oda.
Rózsa József két elemi iskolai tanitó részére
tett alapítványának 120 koronás kamatára
nyolc szegedi tanitó pályázott. A népnevelési
és közművelődési bizottság Skultéthy Aladárnak, aki hét éve és Hajdú Antalnak, aki
23 éve tanitó, itélte oda az ösztöndíjakat.
Ezután még két Rózsa-féle ösztöndíjra
beérkezett pályázatok fölött döntött a bizottság. Egyiket a tanítóképző növendékek
részére hagyományozta az alapító. Az ösztöndijat hét pályázó közül Sándor György
nyerte el. A másik elemi iskolai tanulóknak
szólt és 120 korona egy-egy, Pátfy József
V. elemi iskolai tanuló nyerte el az egyiket,
Láng Ferenc III. elemi iskolai tanuló a másikat.
Négy darab Kárász-féle ösztöndíjat
adott ki ezután a bizottság. Á pályázatban
csak teljesen árva, szegény sorsú tanulók
vehettek részt. Az ösztöndij 800 korona. Egy
leánv pályázott csak, de mivel félárva, az
ösztöndijat nem adták ki neki.

Egv darab 800 koronás ösztöndijat három pályázó közül Kiss Géza VII. osztályú
gimnáziumi tanuló, a hatszáz koronásat pedig Mályusz Elemér V. osztályú gimnáziumi
tanuló nyerte el.
A leányok részére hagyományozott 400
koronás ösztöndijat Lázár Erzsébet tanitó6 6rai égésse1 Ie na bb
nőképzői növendéknek ítélték oda.
üveggel lencsével és fémszálas
izzókörtével darabja 3 korona.
Több ösztöndij odaítélésében majd a tavilágítási üzletében, Kölcsey|
nács
fog dönteni.
utca 4. Wagner-palota.

Zseblámpa

Fonyó Soma
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SPÓR T.
OrszágostenniszversenySzegedeA
— Első nap. —

zelmet. Helvey Géza formája és stílusa a
• többi számokban igen nagy sikerrel kecsegtet. Pallér második mérkőzésén a íkis Fellegi György elég ügyesen statisztált. Emánuel
(Szabadka) minimális pont különbözett^'
verte le Mahrer (Bélát (Szeged). Kiválóan érdekesnek Ígérkező játék kezdődött meg két
fővárosi mesterjátékos dr. Kaledey FTC és
Viola (MAC) között, amelynek befejezését a
sötétség beálltával holnapra kellett halasztani. Mindketten igen nagy kvalitású játékosok.

(Saját tudósítónktól.)
Nagy érdeklődés
mellett kezdődött meg ma Újszegeden a szegedi egyesületek által rendezett országos
tenmiszverseny. Délmagyarország legjobb játékosai mellett résztvesznek a legkiválóbb fővárosi versenyzők is, akiknek egy része már
ma, az élső napon is csillogtatta fényes jáA versenyzők este a Kass-Vi gadóban tártéktudását a nagyszámú és előkelő közönség
előtt. A külön ez alkalomra emelt kényelmes sasvaicsorára igyültek össze. A vasárnapi verés tágas tribünről az egyes küzdelmek szem- senyek délelőtt fél kilenc és délután három
lélése nagy sportélvezetet nyújtott. Megjelent órakor kezdődnek.
á verseny védnöke, dr. Lázár György polgárKehrling bajnok ugy a .délelőtti játszmámester is, ki a legnagyobb megelégedését fe- kon, mint ia délutániakon is részt vesz és igy
jezte ki a sikerült rendezés és az élvezetes já- a legszebb sportesemények a holnapra vártékok felett. Nagy érdeklődésre tarthat szá- hatók.
mot a mai versenyek után a holnapi nap,
amelynek délutánján egész sereg klasszisjáo Egy érdekes szegedi ujitás. Szeged
té'kos mérkőzik, élükön Kehrling
Bélával; város egyik sportegyesülete végre megvalóMagyarország többszörös bajnokával és a pá- sított egy olyan reformot, ami rendkívül
risi világverseny férfibajnokságának máso- nagyjelentőségű lesz — ha a példát mások
is követni fogiák. Arról van szó, hogy az
dik helyezettjével.
'
/
atlétikai viadalok résztvevői nevezési összeNélhány ifő-döntőverseuyre vasárnap ke- get szoktak leteni. Például a BEAC egy oriül a sor, maga a meeting valószínűleg ked- szágos versenyen indit hat atlétát. Ezekért
den—Szerdán nyer befejezést.
nevezési összeget köteles letenni (szeméA mai nap megnyitó mérkőzéseként Pal- lyenkint mondjuk a rendes összeget: négy
koronát.
lér Gyula a Feténiovárosi TG cihampionja. és korona) hatszor négy huszonnégy
Igen, de két-három atléta föltétlenül több
háziversenyének győztese
játszott Fülöp
számban indul, igy külön-külön nevezési
Bélával, a temesvári teniszezők egyik büsz- összeget fizetne. Ez esetben száz korona
keségével. Mint előrelátható volt, a győztes körül áll csak a nevezési összeg, egy egyePallér maradt 6—4 ós 6—3 arányban verve sületnek. Vegyük ebez azt, hogy minden vaellenfelét. Kelemen József (Bpest) és Szom- sárnap indulnak a szezonban az atléták és
bathelyi Ödön (Budapest:) mérkőzése. 6—0; hogy mennyire rug az utazási, ellátási dij t
6—l-t eredményezett Kelemen javára. A női is . . . Ez a visszás, illetve tüldrága helyzet
okozta azután, hogy tömeges atlétikai sportegyes handicapbau Fisehhof Margit, a szegeról nálunk még mindig nincs szó. Sokan
di hölgyek versenyzőigárd áj ának egyik leg- érezték, hogy változtatni kell e szokáson. S
fiatalabb tagja, legyőzte Stitz Miéit, a leg- most a Szegedi Atlétikai Klub változtat is. A
ügyesebb szegedi hölgy játékosoknak egyikét. tegnap tartott ülésén kimondotta
Herczeg
István
indítványára,
hogy
a
SzAK
verseFérfi pámsverseny először a Káidori—Pál
nyein
nem
fog
nevezési
dijakat
számítani,
párnak (Temesvár) hozott győzelmet Lammivel az a véleménye, hogy ilyen módon
pél—'Luba klubtársaikkal szemben. Tagadlehet használni a tömegsport érdekében. Nahatatlanul legszebb mérkőzése a mai napgyon helyes ez az ujütás, mert föltétlenül
nak á férfi páros verseny második küzdel- igazi sportszellemif)! tanúskodik és előmozme volt. Báró Vojnits—Jakobcsics
(Sza- dítja azt, ami a magyar atlétikában legjobbadka) és lovag YeSt—Fülöpp (Temesvár) ban hiányzik, hogy tudniillik nincs tömegállottak
szemben egymással.
Egytől- sport. Egyengetni kell tehát az utat arra,
égyiig
kiválóan
rutinirozott
játékosak hogy legyen.
és áz eredmény az utolsó pillanatig bizonyo Választmányi ölés. A SzAK péntek
talan volt. Végre is a szabadkaiak diadalmas- este Holtzer Tivadar elnöklésével igen népes
kodtak <6—3; 3—6; 13—11 .arányban teljesen választmányi ülést tartott. Elnök üdvözölte a
egyenrangú ellenfeleik felett. A programból választmányba behivott Szepes Ármint, minek utána Kardos főtitkár a futbaílosztály
kimagaslott ínég ,a vegyes-páros ihandieap
Kéry osztályvezető pedig az atlétikai osztály
ma lezajlott egyik előmérkőzése. A hosszú működéséről terjesztette elő havi jelentését.
tréningben szorgalmasan összejátszott Kluka •• Előbbinek előadásából örömmel értesült a váLÜy—Funúk Károly (Szeged) pár ellen lasztmány a 33-ok, de különösen .az FTC elleSohreiber Ili (Szeged) Kelemen Józseffel (Bu- ni mérkőzés nagy sikeréről, utóbbi pedig jedapest) állott fel és utóbbiak vereséget szen- lezte, 'hogy a julius 20-ikán megtartandó első
országos atlétikai mítinig szép kilátásokkal
vedtek. A férfi egyes hand.icap-ban Funák
kecsegtet. ígérete vam, hogy az ország leg-!
(Szeged) győzött Lőbl (PTC Budapest) ellen, jobb atlétái adnak egymásnak találkozót iaz
míg a jeles angol old-boy versenyző Gaudou u j berendezésű atlétikai pályán. A következő
William elkeseredett küzdelemmel csikarta tárgy Polczner Erősnek, a klub agilis mérki síkos pályán alig ugró vágott labdáival, nöktagjának, -rendkívül érdekes előadása
Helvey Géza (Budapest BBTE) felett a győ- volt a futballpálya megjavításáról. Tudvalevőleg nagyobb esőzések többször játókra a l -

1913. julius 6.
kalmatlanná tették a pályát. Polczner szakszerű fejtegetéseit a választmány lelkesedéssel magáévá tette és elhatározta a pályának
a javasolt 'alapon való helyrehozatalát. Igy
remélhető, hogy az őszi idény zavartalanul
lesz ;' bonyolítható. Kardos főtitkár előtérje®? V ^ k ő l mindenekelőtt őszinte sajnálattal
ért? élt av-álasztmény a klub kiváló igazgatójának ,betegségéről, de viszont nagy örömmel értesült a betegség miatt történt lemondás visszavonásáról. A választmány természetesen Pliehta igazgatót fölmentette teendőinek végzésétől, amig egészsége teljesen
helyre nem áll. Utolsó pontként szerepelt a
tagfelvétel. Istmét nagyszámú, 38 felvételi
kérelem érkezett a főtitkárhoz. Ezek alapján
a SzAK u j tagjai lettek: Singer Emil, Balassa József, Pet.ró (József,, Weisz, Mihály,
Be,ck Imre, Kolozs Oszkár, Bayer Nándor,
Buchwald Tivadar, Lapu Lajos, Dala Károly,
Pat aky János, B ecker Ferenc, Cs al a Dezső,
Pásztor Sándor, Haczes Árpád, Gerő Tibor,
Nagy Dániai, Rozsnyai Istiván, Ehrlich Sándor, Weisz Imre, Diamant Dezső, Csáti János, Csury István, Pdehler Gyula, Brichta Ármin, Faragó Géza, Csókán György, Holtzier
Mátyás, Pick Jenő, Piok Móric, Kiss Nándor,
Győri Béla, Vimoze Lipót, Gombos Ferenc,
Wiheim Arnold, Hell Zsigmondné, Kádár
István dr., Ábrahám Gyula,
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Az általam készitett
rágásra kitűnően használható a valódi fogaktól
fel nem ismerhető, az eredeti fogakat teljesen
pótolják. Készítek továbbá arany koronákat és
levehető arany hidakat jutányos árak mellett.
Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégitve. Bármiiyen javítást 4 óra alatt készítek.
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— Ugyan és mit néz rajtuk, tanár ur?
— A-zon tűnődöm, hogy ha -a nő egy
fejjel nagyobb és a -férfi fél fejjel kisebb
-lenine, h a a (férfinek erélyesebb arca -és nagy
bajusza, -a nőnek kis -keze, kis Iáiba volna —
akkor összeillő pár lőhetne.

^Uránia
s
aj m a g y a r

tudom,

színház.

ZUMA
vagy

E e mulat lBiiy törtenete.
Dráma 3 felvonásban. Irta:
D' Amicis.

B

¥
i
0

Előadások szombaton 6, >[28 és 9 órakor, j
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ODAADOM
A LÁNYOMAT
. . . Az
egyik kávéházban egy ur idegesen -csönget
a pincérnek.
— Kéren már azt a lapot . . .
— Bocsánat, — feleli a pincér, — még
mindig nem lehet. Az az 11 r még folyton olvassa . . .
— Lehetetlen! H-iszen már (félórája az
x A gazda és a gazdasági munkások.
apróhirdetéseket nézi.
A földmivelésügy-i miniszter egy felmerült
A pincér mit telhet, vállat von és tovább eset alkalmával elvi jelentőségű határozat-megy. Csakhogy az ideges ur nincs megelégedve a -dolgok ilyetén elintézésével. Föl- ban kimondotta, hogy ha a szabályszerűen
ugrik és odalép a szomszéd asztalnál ülő- szerződtetett gazdasági munkások a munkahöz.
helyen meg nem jelennek, v-agy ha a munkát
— Nézze, uram ,— szólítja őt meg, — szándékosan rosszul teljesitik, vagy megtaön már félóránál régebben nézegeti az apró- gadják: az ily munkások helyére a munkahirdetéseket. Látom, hogy -feleséget -keres.
Hát nem bánom, odaadom feleségül a leá- adó jogosítva van azonnal más -munkásokat
nyomat, de legyen szíves, engedje már át az szerződtetni, kárkövetelést ily esetben a munkaadó akkor érvény,esit-bet, ha a jó gazda
újságot . . . .
gondosságával tényleg igyekezett -kisegítő
AZ TÉNYLEG
FORRÓ.
Az iskolában műnk-ásókat szerezni és nem -rajta mult, ihogy
v-izsga volt. A természettan került sorra. A ilyen-eket nem kapott.
vizsga-elnök fölszólít egy tanulót:
x A szőlő helyzete és a bor ára. A
— Fiam, tudsz-e olyan folyadékról, a
t-avaszi
fagyok csak néhány vidéken tettek
mely nem fagy meg?
— Tudok! — kiáltja föl büszkén a ne- ma is érezhető kárt. Ez annak tulaj-donitható,
buló.
hogy a fölmelegedés nem történt egyszerre,
— No halljuk!
hanem fokozatosan és az- áprilisi és májusi
— A forró v.iz! — vágta ki a -diák.
meleg idők -az alvó rügyek egy -részét is faPEZSGŐM ÁMOR RIPACSÉKNÁL.
Egy kad ásra birták. Nagyobb fagykárokat most
vidéki színpadon történt. Az igazgató hara- már csak Egerből jelentettek, ahol a lefagosan jött a próbára és alighogy a színpadra gyott tőkék 10—20 százaléka nem fakadt ki.
lépett, dühösen r-ivalt a színészeire:
Sz-erém vármegyében -is nagyobb kárt tett a
—• Ez igy nem megy tovább. IEZ tartha- fagy. Araid vármőgyébein ajzfelfagyottkői
tatlan ál-lap-ot . . . Maguk engem tönkre
-akarnak tenni . . . Tegn-a.p megint az előadá- kéknek csupán 10—15 százaléka hajtott ki.
son olyan pezsgős dári-dót csaptak, hogyha Nógrád vármegyében nemcsak a tavaszi faaz még egyszer előfordul, a város képes meg- gyok tettek kárt, hanem a juniusi hideg is
vonni tőlem a szubvenciót . . . Azt fogják érzékenyen sujt-otta a szőlőket. A virágzás
mondan-i: bj-a, h a nekünk olyan jól megy, különben az ország nagy részében jól sikerült
akkor nin-cs szükség szubvencióra . . .
Az ügyelő alázatosan megkérdezte az A késői -fajtáknál a juniusi hideg zavaróan
hatott és -egyes részekből, mint Nógrád vár" igazgatót:
— H á t mit csináljunk .igazgató ur. Eb- megye, még ma is jelentenek bimbóban levő
ben -az operettben elő v-an irva a pezsgő- fürtöket. A szőlömoly az egész Alföldön puszmámor.
tít, különösen Szeged vidékén. -Az idei év
— Jó, jó, — felelte az igazgató, — de már a. hegyi szőlősgazdákkal is -megismerteti
elég lesz tiz krajcárért is Seidlltz-p-or. Tega szőlőmolyt, amit bizonyít a tokaji, erdélyi
nap egy ikorona árát -ittak meg.
-és nógrádi j-elentés. A második generáció fölDUPLÁN. A rendőrkapitány elé visznek lépése -azonban, ugy látszik, nem lesz olyan
egy embert, akin ugyancsak meglátszott, nagymértékű, mint az -előző években, aminek
hogy nem ellensége az italnak.
oka a -rendellenes időjárás. A szőlők mai ál— Jelentem alássan, — mondotta a lásából ítélve lcözepes termésre leket kilátás.
rendőr, — folyton danolt-, kihalt és az elzárt A borárak hektoliterenként 36 koronán állaterületre is bement.
— U-gy? -Ezért tiz -korona bírságot fog maik, szilárdan. Óbor már kevés- van készletben, de -ujbor (1912.) még az ország egyes
fizetni.
— Jelentem alássan, husz koronát kellene — jegyezte meg a rendőr.
— M-i-ért?
— Mert négykézláb járt a pázsiton.

KÖZGAZDASÁG.

Vasárnap

B
H
«

18.

l

ó

mozgószinház.

MILYEN VOLT? ,Egy lopási esetet tárgyalt a bíróság. A vádlott -természetesen
erősen tagad. Azt -állítja, hogy azt -a lopott
(bőrt, melyet elfogatásakor nála találtak, egy
ism-eretlen ur adta neki, -hogy vigye a pályaudvarra.
— Igen, azt- az ismeretlent ismerjük
már — mondta a biró. — Ugy-e bár, két lába,
két keze, orra és bajusza volt. Hisz mindnyájan ezt mondják.
— Nem, biró ur, én egészen pontosan
le tudom irni azt az embert — erősítgeti a
vádlott.
— H á t akkor halljuk, mi-iyen volt?
A vádlott egy ,ideig hallgat, azután hirtelen -és szemtelenül kivágja:
—- Egészen olyan v-olt, mint a biró ur.

Vasárnap

fa elveszett fii
Amerikai dráma 2 felv.
Amerikai felvétel!

Amerikai színészek.

e
Előadások szombaton »|»7, vasárnap 2
.
órától folytatólag.
ng

ÖSSZEILLŐ PÁR. A napokban egy ismert tanár elgondolkodva sétált az utoán.
Egy ismerőse megszólit-ota:
— Min gondolkodik, tainár ur?
— Semmin, -csak az -előttem haladó fiatal párt nézem,
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vidékién nagyobb mennyiségben kapható. Ez
az ujbor-készlet szintén gazidára (fog találni,
amint az idei terméssel házasitiható lesz.

NYILT-TÉR*)

Mész,

cement

legolcsóbban kapható

Wechsler Ödön
fakereskedésében.
Mars tér 2—3 sz.

f!

Telefon 755.

NEMENYINE

FOG M Ü VE STE R ME
Kárász-utca 6a. sz.
alatt létezik. Készít mindenféle
f o g m u n k á k a t kaucsukban és
aranyban. Vidékiek 24 óra alatt
lesznek kielégítve. - Sármilyen
javitás hat óra alatt elkészül. 522

x Kincstári vetőmag a gazdáknak. A
földművelésügyi miniszter elrendelte, hogy a
kisbéri, 'bábolnai, mezőhegyesi és fogarasi
ménesbirtokok, valamint a gödöllői magyar
királyi 'koronauradalom gabona- és egyéb
szemestermény-készletből az erre alkalmas
minőségű magvak vetőmagul azoknak a gazdáknak kiadassanak, akik ez iránt a birtokok
igazgtóságátlioz ifordiulnik. Az egyes termények
csak készpénzfizetés mellett engedtetnek át.
Az eladási ár Kisbérre, Bábolnára, Mezőhegyesre és Gödöllőre nézve a budapesti tőzsdei,
Fogarasra nézve az odavaló piaci árak szerint állapíttattak meg oly módon, hogy az
elszállítást megelőző napon jegyzett tőzsdei,
illetőleg piaci árakból szállítási költségre
Kisbéren 83 fillér, Bábolnán 50 fillér, Gödöllőn 30 fillér, Mezőhegyesen pedig 100 fillér
métermázsáinként levon,atik, az ily módon
megállapított árihoz azonban, mivel jól megrostált vetőmag engedtetik át, mindegyik birtokon 2 korona, bozaászámittatik. Egy gazdának egy és ugyanazon gabonanemből 100
q-ig, egyéb magvakból pedig 10 q-ig terjedő
mennyiség engedtetik át. A vásárolt vetőmag
kizárólag csak vetésre iförditlható, hiteles
-községi bizonyitvánnyel igazolandó, hogy a
megrendelt vetőmagra az illetőnek saját gazdaságában tényleg szüksége van. A szükségelt vetőmagra a gazdák az illető uradalmak
igazgatóságainál előjegyzést is kérhetnek,
még pedig őszi gabonára október l-ig, tavasziakra december végéig. IMinden előjegyzett
vetőmag után előlegül, illetőleg bánatpénz
gyanánt métermázsáinkint 1 korona beküldendő, mely összeg a sz,állításkor az egész
vétel ár ba beszáinitt atik.
A budapesti gabonatőzsde.
Az esős időijárás folytán, emelkedésre
számítottak a tőzsdén, ,(le szilárdabb értéktőzsdei jegyzésekre a kulisz realizált és kevés üzlet mellett az árak lemorzsolódtak.
Eölmondás 50.000 métermázsa tengeri. Az
árfolyamok a következők:
Októberi buza 11.24. Áprilisi ibuza 11.74.
Októberi rozs 8.90. Októberi zab 8.66. Augusztusi tengeri 7.86. Májusi tengeri 7.35.

tartóssága, ragékonysága, eleganciája nélkülözhetetlen !

Verscttyárobáz
Református-palota, gőzfürdővel szemben.

Női szövetek, Spongyavászon, Grenadin, Madéra. Rőfösárúk, Keztyük,
Harisnyák o l c s ó s á g a b á m u l a t o s
Delén és kreton pongyolák K 4.—
Delén és vászonbluzok . K 1.90
Díszes női ingek

.

.

.

K 1.90

Clott női szoknyák .

.

.

K 1.90

Szabott iraki

Alkalmi vételek 1

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

A budapesti értéktőzsde.
A mai előtőzsde iránya általános meglepetésre jobb volt, bár a ma érkezett illírekből nehezen volt megállapítható, vájjon a
szerb vagy a bolgár győzött. Jó hatást tett
a közlés, hogy Magyarország és Ausztria
hajlandó .Románia és Bulgária között közbenjárni. Egyébiránt ma lévén a hét utolsó
napja, a heszpárt elért nyereségét födözte. A
megnyitás aránylag gyönge volt, mert Bécsben a tegnapi kényszereladásnak /folytatása
volt, de csakhamar jobb fölfogás kerekedett
fölül az ottani piacon és egyre-másra vásárló
megbizás érkezett. Nálunk a beszklikk meglepetten vette észre, hogy nem jön áru és
hozzálátott a födözéshez, minek következtében az árnivó az egész vonalon 3—4 koronával emelkedett a Ihatáridőpiacon. A zárlat
tartott volt. A készárupiacon is javulást tapasztalunk, a temesvári szesz, ,a kőszéniparértékek néhány koronával emelkedtek. A járadékpiae tartott, de üzlettelen volt.
Kötöttek: Magyar hitel 805.25—808.50.
Osztrák hitel 612—613.50. Jelzálogbank 409.
Magyar bank 5,24.50—529. Általános kőszén
998—1002. íSaligó 734—735. Ganz 3070. Phőbus
142—144. Urik/ány 378—382. Déli vasút 118—
119. Városi vasút 351, Közúti vasút 625—629.
Rimamurányi 672—676. Kereskedelmi bank
3597—3599. Szesz 359—361.
A bécsi börze.
Kötöttek: Osztrák hitel 611.50. Lánderbanik 500.50. Osztrák Magyar államvasút
688.50. Déli vasút 118. Rimamurányi vasmii
672. Alpesi 891. Skoda 813. Az irányzat lanyha
Felelős szerkesztő : Pásztor József.
[Kiadótulajdonos: Várnay L.

1913. julius 6.

Üzlethelyiség
modern portállal

Kárász-utca 9.
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minden hölgy, ki a világhirű Földes-féle «
tt
«

Ideális szép lesz

H

B

CRÉMET

•

«
IsZAPPANT »
«

husználja. A világ minden tájáról érkező nyilatkozatok bizonyítják ezt, amelyek a legőszintébb hálától visszhangzanak és a rajongás hangján szólnak a
Margit-créme páratlan és csodás hálásáról. A Margit-créme semminemű káros anyagot nem tartalmaz (sem ólmot,
sem higanyt), összeállítása a modern
kosmetika legtökéletesebb vívmánya. Az
arc nemcsak selyempuha, hanem hófehér s tiszta lesz, akik a Margit-crémet
használják, arcuk szépséget teljes életükben megőrzik. — Margit-créme 1
és 2 koronás tégelyekben az egész
világon kapható. Margit-szappan 70
fill. Margit-pouder 1.20 kor. (fehér, rózsa vagg sárga színben).
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6 koronás rendeléseket
tt
::
bérmentve küld
::
«
«
FÖLDES KELEMEN G Ú Ú A R A D O N tt
ft

«

Raktár az összes bel- és külföldi «
gyógyszer különlegességekben. «
«
Főraktár Szegeden: Barcsay Károly, «
tt
Bentsik Lajos, Gerle Jenő, Leinzinger »
Gyula, Franki Antal, Frankó Andor, tt
Meák Gyula gyógyszertáraiban. Vajda »
Imre és Tsa, Fodor Jenő és Tsa dro- »
«
gériáiban. — Kiskundorozsmán: Dániel •
tt
Mihálynál.

Szeged szab. kir. váras

•
tt

tanácsától.

28271—1913. tan. sz.

V e r s e n y t á r g y a l á s i hirdetmény^
I. A Madarásztói és Királyhalmi vizeket levezető csatornáknál szükséges bukó-gát
betoncsőátereszek épitési munkáinak;
II. ,a Paphalmi, Madarásztól és Királyhalmi csatornáknál teljesítendő földmunkák
vállalati uton leendő biztosítása iránt
/. évi julius hó 19-én délelőtt 10 órakar
a gazdasági I. tan. ügyosztályban (Bérház,
I. emelet) tanácsi jóváhagy/ás fentartása mellett zárt ajánlati versenytárgyalás fog tartatni.
A szabályszerű s az I. csoportbeli munkákra (500) ötszáz korona; a II. csoportbeli
munkákra (800) nyolcszáz korona óvadékkal
ellátott zárt ajánlati levelek az árlejtés napjának délelőtti 10 órájáig a tanácsi igtató
hivatalba (Városháza földszint) nyújtandók
be.
Ajánlatok a fenti csoportokba osztott munkákra külön-külön zárt 'borítékban s csakis
a rendelkezésre álló költségvetési űrlapokon
tehetők.
Elkésve érkezett, kellő bánatpénzzel el
nem látott, szabálytalan avagy utóajánlatok
figyelembe nem vétetnek.
A vállalati feltételek a fenti ügyosztályban a hivatalos órák alatt betakintíhetők s a
költségvetési űrlapok ugyanitt rendelkezésre
állanak.
Szeged szab. kir. város tanácsának 1913.
julius 3-án t ü,
DR. LAZJR
GYÖRGY
polgármester.

.1913 Julius 6.
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APRÓHIRDETÉSEK.

Kelemen Jiürton

Hajöszülés

ellen

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

:: műszerész, n

Legjobb hajfestö az

Varrógép, kerékpár, gramofon
és e szakmába vágó munkákat, úgymint zománcozást és
niklirozást, a legjutányosabb
árban elvállalok.

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

Oroszlán-utca 14. szám.

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

S000[O

G O Q D O Ö

Fájós fogára

• • • ! •

vegyen

15

Csipke-

te szövetfüggönyök különös gonddal vegyileg tisztíttatnak olcsó árak mellett és rövid idó alatt

LUCZA JÓZSEF

kelmefestő íe vegytisztánál
Laudon-utca 9., Valériatér sarok.
Telefon 994.
Gizella-tér 3. sz., Baloghalota.
Telefon 1055
ióküzlet: ZENTA, Főtér,
Zenta
miiw«n.
iés Vidéke Takarék
házában. HÓHMEZOVAIELY. Szesedi-u. &
SARHE

F

Hajhullás, hajkorpa

gyorsan elmúlik a Leinzinger-félc
i n a h a js z e s z " ártal. Ára 1 kor.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

CIPŐKRÉM
geJotüaő j

Jfios/cooifs cipóárúháza, Szeged1
Kárász-utca

-

OyártjasH E RfCZE G;és G'E

.

Telefon 10-59.

14.

Nem állítólagos amerikai, sem Bécsi, hanem H T * hazai elsőrendű " Í M amerikai
és francia forma, férfi-, uri- és gyermekcipőkTegszebb és legjobb kivitelben. Szabott
egységes 10—13—17—22 korona árban.

R

j

£

KAPHATÓ

Állandó

MINDENÜTT.

alkalmazást,

fix jövedelmet, talál nyugdíj jogosultsággal, ha tőzsdén jegyzett sorsjegyeknek részletre való eladását a
Magyar Bankegyesület R.-T. Budapest, VI, Terézkörut 27. részére elvállalja. Szakértelem nem kell.
Mellékfoglalkozásként is üzhetö. Elérhető havijövedelem 5-600 korona.

567

^

IG

csó&z.és kit. üdv^ri szállító Budapest,

O

NA

köztisztasági gépek és eszközök gyára

K

ülföldi bélyegek, ritkaságok dús választékban kaphatók

BUDAPEST, V. KER. ALKOTMÁNY-UTCA 4. SZÁM.
Telefon 63—28. szám. Utcaseprőgépek. Locsolókocsik. Aszfaltmosógépek,
Aszfaítmosógummilapok. Hóekék. Szeméttargoncák,
t62
J L
Szemétgyüjtőszekrények. Hulladékkocsik é s szemeteskocsik. Úthengerek. Pöcegödörtisztitók. Szivattyuk. Kátrányozógépek. Kátránymelegitő üstök,
Á H a n d ó mintakiállitás. • • •
L e g m o d e r n e b b kivitelben.
• • •

Hirdessen a Delmagyarországban.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBS!

LUCZA JÓZSEF

ffiegjjtisztitó, kelmefestő és ágytolltisztitó ipartelepe,

SZEGED, Laudon-utca 9. Telefon 994.
Fióküzlet: Gizella-tér 3. Telefon 1055. - ZENTA, Főtér.
Fióküzlet: HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Szegedi-u. 8. szám.
A mai kor igényeinek megfelelően van berendezve a modern technika gépeivel. Az általam készített m. kir. szabadalmazott tisztószereimmel felülmúlhatatlanul vegyileg tisztitok: uri-, nöi- és gyermekruhákat, bútorszövetet, függönyöket
stb.
Különlegesség
structollak minta utáni festése,
vegyileg tisztítása és göndöritése. Minta után festek selymet, csipkét, szövetet. Kereskedőknek és női-szalonoknak árengedmény. Bőrkabátok sötét
színekre tartósan és felelősséggel festetnek. Gyászesetben szövet
és selyem ruhák, valamint férfi-öltönyök soronkivül, egészben
festetnek feketére. Jó munkámért elismerő levelek az ország
minden részéből.
A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve vagyok

s
m

:

tisztelettel

LUCZA JÓZSEF.

L

Kárász-utca 9. szám.

hevesebb
a gond,
különös figyelmébe I

Ha Forhinnal permetez

a munka,
-szor &

Rézkénporral poroz ós
Bagollalöliaszölömoiyí:
mert

. F0BHI8

Kevesebb,
a munkabér!

a sokszorta megjavított bordói keverék és számtalan köszönő- és elismerő-levél tanúsága szerinti
mindenütt a legnagyobb megelégedéssel használják. A

FORHIN
Gyümölcskertészek

tel

-nak nincs üledéke, vizbe dobva azonnal 'oldódik
;i biztosan pusztítja a perenoszporát;
egy'kész anyag, főalkatrésze rézgálic, tapadóképessége
oly nagy, hogy bármely harmatnál permetezhet vele;
használata óriási munka- és pénzmegtakarítást jelent,
mert az anyag teljesen kész!
használjanak saját érdekükben
Callfornlal lét, a gyümölcsrovarok elleni védekezésre rovarenyvet minden kártékony rovarlekötésére, rovarfogó övet az összes
kártékony rovarok elfogására, Laurinát a rovarok ellen nyári védekezésre. Laurll
Karból insumot a rovarok elleni téli védekezésre. Laurll oltoviaszt az oltványok
nemesítésére, lohneumint a zsenge virágok permetezésére, Nicotln Quasslakivonatot
faiskolák permetezésére, Topomért mezei egerek pusztítására. Pampilt rovarok és
darazsak elfogására. Tessék mindezen cikkekről kimerítő leírást és használati
utasítást kérni, melyet inqyen és bérmentve küld az összes érdeklődőknek a

F f l R H I N
r m i n i w

azőlöpermetezési
anyagraktár
B U D A P E S T , VI., Váci-ut 93v.,
valamint képviselője:

HOFFMANN JÁNOS SZEGED.

#
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ETERNIT

MÜVEK.

1913. julius 6.

Központi i r o d a : BUDAPEST, V I . ker.
Andrássy-ut 33. sz.
Telefon: 171-72. 12-92.

HATSCHEK LAJOS
Budapest - N y e r g e s u j f a l u .

ETERNIT-PALA
a j e l e n k o r legjobb t e t ő f e d ő anyaga
V I G Y Á Z A T ! !
: :

ETERNIT-PALA

NAGYON
::

FONTOS!

ETERNIT-MÜVEK

csak akkor v a l ó d i , ha
a fenti rajz szerint
minden egyes lap a törvényesen védett szójegyei ETERNIT-tel van
e l l á t v a ; szíveskedjék
tehát mindenkor k i f e j e z e t t e n csak v a l ó d i

szállítóképessége
a
Nyergesujfaluban törtónt gyárnagyobbitás
következtében 80%-al
emelkedett az elmúlt
évhez képest, anyags z á l l í t á s o k tehát a
leggyorsabban történhetnek.

H A T S C H E K-féle
: :

ETERNIT-PALÁT

::

k é r n i és s i l á n y anyagot v i s s z a u t a s í t a n i I I

Kapható: T 1i
DACSÓ ARNOLD SZEGED,
Tisza Lajos-kőrút 61.
T e l e f o n 908. s z á m .

Ujabb rendszerű
RHOMBUS és HALPIKRE LYE S
LAPOK- fa különösen f e l h í v j u k szives f i g y e l m é t ,

Hirdetéseket felvesz a
C g f a t f i w ü ft bctegcK!

kiadóhivatal Kárász-utca 9.

A vizgyógymód edz és gyógyít idegesség,
agy- és szivbántalmak, álmatlanság, emésztési
zavarok, köszvény, csuz stb. sikerrel kezelhetők a WAGNER-fürdő külön férfi- és nöl
gyógyosztályában. — Kipróbált kezelő és kezelőnő. - Gőz,-kád- és zuhany-fürdőnket is
a nagyérdemű közönség figyelmébe ajánljuk
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I ^ n d e n i t t bevált hires, közkedvelt
létező háziszert l e l ü l m u l .

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

minden

Thicrry k mmmte balzsama
Csak a zöld apáca védjeggyel valódi.

Törvényileg védve.
Eren balzsam: 1. Utolérhetlen gyógyhatású
tudd és mellbetegségeknél, enyhíti a katarust, megakadályozza a tüdögyuladáBt
s gyógyulást hoz az Ilynemű legmakacsabb
betegségeknél ls 3 Kitűnő hatasu torokgyulladásnál. rekedtség és gégebetegségeknél. 3. Mindennemű lázt gyökeresen
megszüntet. 4. Gyógyít mindennemű májbetegséget, gyömor, bólbántalmakat, gyomorgörcsöt, szaggatást, asthmát, elnyálkásodást, bofögést, gyomorégéit, felpüffedést, stb. ó. Gyógyhatású aranyér és altsstl
bántalmaknál. 6. Enyhé hatású haahajtöszer, Tértlsztó, tisztítja a veséket, étvágy*
gerjesztő és elősegíti az emésztést. 7. Kitűnően bevált fogfájásnál, lyukas fogak,
szájbűznél, fogviznek használva erősíti a
foghust, megszünteti a szál- vagy gyomortői credo bűzt. 8 Giliszták ellen biztos
hatású. 9. KülBöleg minden 6ebet, sebhelyet
orbóncot. láztól eredő bólyagot. kelést,
szemölcsöt, égést sebeket, fagyott testrészeket, pörsenéssket, kiütéseket, fejfájást
zúgást, szaggatást, csuzt és fülbántalmakat
gyógyít. Mlhden háznál különösen Influenza, koleraés más járványnál kéznél legyén

Vigyázzunk a zftld apácával ellátott védjegyre. - E z e n b a l z s a m ból leiekvés előtt egy vagy két kanál cukorral bevéve vagy anélkül úgyszólván egészséges virradást jelent. M i n d e n hamisítás,
u t á n z a t és más balzsamok hasonló védjegygyei való eladása b ü n tetés terhe mellett törvényileg tiltva van.
19 kis vagy 6 nagy, vagy 1 különleges családi üveg ára K 6.60. Klseb
rendelés, mint 19 kis, vagy 6 nagy üveg nem lesz szállítva. Nagyobb
rendeléseknél Jelentékeny árengedmény. Budapesten kapható: Tórök
Jftzsef gyógyszertárában s a legtöbb gyógytárban. Nagyban kapható
Thalmayer és Seltz. Koohmelster utódal, Eadanrvlta Testvérek drogériákban Budapesten. Ahol nincs lerakat, ott rendeljünk

Thlerry A. őrangyal-gyógyszertárából Pregrada
(Rohitsch-Sauerbrunn mellett.)

Francia szabású főzőH
női diVattsnlonlcgcssegck
legnagyobb választékban

Pollák Testvéreknél,
Csekonics-utca

Telefonszám 854.

Széchenyi-tér.

Telefonszám 855

Szentes, Kossuth-utca.

Sokszorosítások,

másolások,

irógépjavitások.

Amerikai kellékraktár. Állandó gépíró tanfolyam.
NYOMATOTT VARNAY L. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN SZEGEDEN, KARÁSZ-UTCA 9.

