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mivel a III. fordulóban Gaudonnal kerül
össze, evvel a régi nagy rutinnal rendelkező
játékossal.
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A Szeged város férfi bajnokságáért folyó
versenyt már be is fejezték, amelynek győztese, mint már előrelátható volt
Kehrling
lett, aíki tudásával méltán rászolgált a bajnoki címre. A második helyezett Kalledey dr.
lett, aki szintén derekasan dolgozott, .de Kehr1 inggel szemben .győzelemre alig volt esélye.
A bajnokság során .a következő játszmákat játszották le:
I. forduló: Kehrling győz Fittler ellen
6:8 arányban. — A második settat Fittler feladta. Gaudon veszt Kalledey [Ellen 6:4, 7:5
arányban. Kelemen Aurél legyőzi öccsét Kelemen Józsefet 6:2, 10:8 arányiban.
Eldöntő: iRick (FÍTIC) kikap Kehrlingtől
6:1 arányban. A második settet feladta. iKalledey nagy küzedelem után leveri Kelement
9:7, 3:6, 6:4-re, miáltal a döntőbe jut.
Döntőben: Kelhrliuig 6:4-re győz Kalledy
ellen, mire ez utóbbi feladja ia. játszmát megelégedvén a második hellyel. A bajnok, miután játszmáit bevégezte, a délutáni gyorssal
Pestre utazott.
Szeged város női egyes
bajnokságáért
folyó küzdelem a holnapi nap folyamán dől
el. A helyezettek szegediek: Pick Margit 'és
Khika Lilike.
Az eddig elért .eredmények ia .következők:
Piok Margit győz Stitz Mici ellen 2:6, 6:4,
6:2-re, Stitz hamar kifáradt, s igy Pick magy
szdvóságával győzelmet aratott.
Elődöntők: Pick Jenőnét veri Kluka Lili 6:4, 6:2 arányban. Piek Margit fölényes
győzelmet arat Garai Iilonkán 6:3, 6:3 arányban.
A női egyes .handicap verseny szintén befejezést nyert, győztese Garai Ilonba a FTC
tagja, aki bár kezdő játéikos, .Szorgalmával ás
fürgeségével méltán rászolgált a győzelemre.
A játszmák a következőik: I.
forduló:
Garai győz, Pick Margit ellen 6:0, 6:2 arányban. Piek a nagy előnyt nem tudta behozni.
Eistohhof Margit leveri Wmkter Maicát. 6:1,
6:2-re. Sehreiher .Booa küzdelem nélkül jut
az elődöntőbe, ahol azonban Piek Jenőnével
szemben feladta a játékot. Garai Ilonka
könnyen győz Fischhof Margit ellen 6:4, 6:3
arányban. A döntőben Garai Ilonka mérkőzik Pick Jenőnév el (FTC), aki azonban feladja játszmát.
A férfi egyes handicapban a III. fordulóban Kandó veszt Fülöppel szemben 6:0, 6:2 és
Gauden Győz Funákkal szemben 6:0, 6:2
arányban. Ordódy feladja a mérkőzést Pallér
javára. Piek Lajos remek győzelmet arat
Kaliedtey dr.-on 6:4, 6:1 arányban. Pick Ödön
elveszti a játszmát Holub ellen 6:3, 6:3
arányban. Fittiler nem hirja az előnyt behozni Vest Teodorral szemben s elveszti a
játszmát 5:6, 6:4, 6:4 arányban. Kehrling
szintén emiatt veszt Pick Jenő (FTC) ellen
6:2, 6:4-re. Belemen József fölényesen veri
Subát 6:2, 63-ra. Pick Jenő szintén könnyen
győz a szegedi Vajdával szemben 6:8, 6:1
arányban.
IV. forduló: Gaudon győz íFülöpp ellen
6:0, 6:2 arányban. Pick Lajos egy gyönyörű
játszmában leveri Pallért 6:5, 6:l-re ez által
bejut az lődöntőbe, ahol legelőször Gaudonnel kerül össze. A verseny holnapi nap folyamán dől el.
A páros versenyek a legszebb küzdelmekkel gyönyörködtetik a közönséget, különösen
a férfi páros-bandicap verseny, amelynek a
kétnapi eredményei a következők:
I. forduló: iHeiltvey—Frecdkaip-pár veszt
Lőbl—Ordódy ellen 5:6, 6:1, 6:3-ra. Kehrling
—Beree-pár győz Kailldey—Pallér ellen 5:6,
6:5, 6:4. Ez volt a páros küzdelmek legszebb
játszmája. Káldor—Pál Dezső igy őz Lampel
Suba Milánnal szemben 6:3, 6:4 arányban.
II. forduló: Drafculic és Holub—Káldori
és Pál 6:2, 6:2, A szépen szerepelt .Vojnitsi—
Jakoesics-pár — kikap Fittler és Picktől 6:3,
6:0 arányban Kebrűing-és Berecz nagy küzdelem után .•megadásra, kényszerítik a Lőbl
—Ordódy-párt 6:1, 6:4 arányban Gaudon Kelemen győz Kaiudó, Viola ellen. Az előbbi

, időben eddig Gaudon és Kelemen győznek
Kehrling és Berecz ellen 6:2, 6:4 arányban.
A verseny döntő mérkőzése holnap lesz.
A vegyes páros versenyben a DL fordulóban Fischbóf Margit és Helvey ,győznek
Sehaffer Ila ós Fittler ellen 8:6, 6:4, 6:3-ra.
Káldori. Piri és Vest győznek Winlkler Maca
ós Kalledey ellem 4:6, 6:3, 6:3-ra. Garai Ilonka ós Pallér győztek Pickné és Lőbl ellen 6:4,
6:2 arányban. Lasgallner és Holnb győztek
a .Khika—Funák pár ellen 6:3, 6:l-re. A Káldor és Vest-pár győz Fiselhof—Helvei-pár ellen 6:3, 6:2 arányban. Az elődöntő és döntő
mérkőzések szintén a holnapi napon nyernek
befejezést.
A közönség, amely a verseny mindkét
napján nagy számban jelent meg — a legnagyobb érdeklődéssel (kísérte .az egyes játszmákat és a győzteseket, sürün megtapsolta. Bár
a férfi bajnokság m á r befejezést nyert, a legérdekesebb küzdelmek mégis a holnapi nap
folyamán várhatók, mert ekkor fognak a
többi kiirt versenyszámok játszmái eldőlni,
amelyek az amúgy is látogatott és magas nivón álló versenynek külön érdekességet fognak kölcsönözni, annál inkább, mert városunk színei is diadalt fognak aratni.
Holnap délután befejeződnek az összes
versenyek. A versenyek reggel 9 órakor és
délután 2 órakor kezdődnek. Itt emlitjük
meg, hogy a rendezés igazán mintaszerű volt
s ez a rendező-bizottságnak .az érdeme.

Nagy György uj pártja.
— Az országos Kossuth Lajos-párt. —
(Saját tudósítónktól.)
Mert közállapotainkra mindenképen jellemző, kénytelenek
vagyunk egy olyan pártalakitással foglalkozni, amely minden bizonnyal kevés hullámot
fog verni a politikai élet erősen háborgó vizein. A köztársasági párt, melynek az uj törvény egyszerre nyakát szegte, átalakult Országos Kossuth Lajos-párttá és a
Magyar
Köztársaság című folyóirat megváltoztatta cimét, ezentúl Kossuth Lajos zászlója cimen
fog megjelenni Nagy György dr. vörös fődeles, inkább szóvirágokban, mint tudományos elmélyedésben gazdag folyóirata. Mindezekről a világzengető eseményekről nyomtatvány utján értesiti kevés számú közkatoná
ját a néhai köztársasági párt vezére. Érdemesnek tartjuk ezt az értesítést ismertetni.
Polgártársak! — kezdődik Nagy György
körlevele.
Örök dicsősége marad a köztársasági pártnak, hogy bátor, rettenthetetlen harca elől uj
törvény mögé menekül a királyság intézménye. A törvény szerint a köztársasági eszme
békés hirdetése is bűncselekményt képez. Azt
mondja más szavakkal a törvény: Te magadat eladott magyar nemzet, parancsolom,
hogy bele rothadj a szennybe, a. gyalázatba.
Megtiltom, hogy még gondolkozni is merj az
emberi méltóságról, a. nemzeti függetlenségről. Gyalázatodat növelje az, hogy nem fegyveres hódító tör vasigába, hanem saját választott törvényhozóid sorvasszák el még álmaidat is.
Tudta a munkapárt, hogy az annyi orgyilkosságtól vérző, elalélt, szegény nemzetnek mi, republikánusok vagyunk utolsó virrasztói. Tudta, hogy a mi bátorságunk és becsülétességünkön m á r sok merénylete megtörött. Azért határozta el, hogy minden áron.,
ha kell a nemzeti függetlenségi eszméjének a
meggyilkolásával is, de letöri mozgalmunkat. Előbb közigazgatási üldözéssel kezdette.
A rendőrségnek bejelentett gyűléseinket nem
vették tudomásul^ Ha baráti
beszélgetésre
(!?) egy néhányan összejöttünk,
azt
tiltott
népgyűlésnek minősítette. iA makói rendőrség magánházba való beszélgetésért a jelenvoltakat 481—1913. számú Ítéletével egyenként 15 napi Izárással és 400 korona pénzbüntetéssel büntette. Országgyűlési kópvisej lő választáskor a jelölést is megakadályozták.
Az aradi, gyomai, eperjesi, dicsőszentmártoni

kerületekben erős köztársasági hangulat volt,
a pártunk szervezetten akarta fölvenni a küzdelmet. A rendőrpribékek egyszerűen .letépték a köztársasági párt falragaszait, betiltották a jelölő gyűlést s kiadták a parancsot,
hogy aki a „köztársasági" szót kiejti, azonnal letartóztatják! Több városban már rendőrök .keresték fel a „Magyar Köztársaság" elő
fizetőit s megfenyegették, hogy az u j törvény életbe lépése után mint a köztársasági
mozgalom részesei ellen .meginditják ellenük
a bűnvádi eljárást.
A köztársasági párt elnöksége a törvényjavaslat beterjesztése után azonnal rendkívüli közgyűlést hívott össze, hogy a párt az u j
helyzetben határozzon. A bejelentett gyűlést
a budapesti főkapitány 7028. eln. sz. 1913.
számú végzésével betiltotta. Mintán a rendőri erőszak miatt az egyedüli illetékes fórum, a közgyűlés nem határozhatott,, a párt
direktóriuma kötelességének tartotta a maga
hatáskörében intézkedni. Abban nem volt
köztünk, a direktórium tagjai között véleményeltérés, hogy köztársasági meggyőződésünkhöz rendületlenül hívek maradunk. A
mi köztársasági meggyőződésünk egybeforrt
lelkünkkel, becsületünkkel. Csak a felett kellett határozni, hogy miután a törvény eltiltotta a köztársasági mozgalmat, mi legyen a
köztársasági párt állásfoglalása. A törvény
életbelépéséig .határoznunk kellett.
A vélemények egybevetéséből az a határozat született meg, hogy mintán a törvény
parancsoló kényszere a köztársasági pártot
megszüntette, megalakul a Köztársasági
P á r t szervezetének átvételével az Országos
Kossuth L^jos-párt, mely az államforma kérdésének kivételével a maga teljes változatlan
egészében átveszi a köztársasági párt társadalmi, nemzetgazdasági, szociálpolitikai prog r a m j á t A Kossuth Lajos-párt közjogi téren küzdeni fog a királyság intézményének
megtámadásáról szóló törvény olyan alkotmányos megváltoztatásáért, hogy más jogés kultur,államok példájára Magyarországon
is lehetővé legyen a köztársasági eszme békés
terjesztése, a köztársasági mozgalomnak törvényes ikeretek között való szervezése.
A köztársaság-ellenes törvény revíziójáig
is a fennálló államformában küzd a Kossuth
Lajos-párt a radikális, demokratikus, szabad
Magyarországért Nemzeti szükség van egy
radikális függetlenségi pártra, mely ragyogó tisztaságában megőrizze a mnlt hagyományait s mely Kossuth Lajos szellemében
szervezze a jövendő Magyarországot.
A mi programunk ma nem kormányképes, de épen azért becsületesen, önzetlenül ellenzéki.. A mai erőviszonyok mellett a kormányképes
függetlenségi
politika
ámítás
vagy önámitás. Nekünk nem kell ,a 'hatalom,
mi a lelkek hitét, a nemzet ideáljait akarjuk
megőrizni. Részt követelünk a politikai küzdelemből. Pártunk programjának főbb pontjai:
Általános, egyenlő, titkos választójogon
felépülő néppari amenit. önálló néphadsereg,
önálló külügyi képviselet, önálló magyar
nemzeti bank és vámterület 1915-re, illetve
1917-re, Teljes birói függetlenség és ingyenes
igazságszolgáltatás. Becsületes, teljes progresszív adó a létminimum adómentességével.
Az élelmiszerek adójának eltörlése. Az ipartörvény revíziója. A közegészségügy államositása s állami aggkori hiztositás. A hitbizományi s kötött birtokok felszabadítása. Állami és ingyenes népoktatás minden vonalon.
Állam ós egyház elválasztása. Gyülekezési,
egyesülési, lelkiismereti és sajtószabadság
törvényes és intézményes biztosítása. Cimek,
rangok, rendjelek eltörlése. Tehát az államforma kivételével a köztársasági párt teljes
programja.
Ami fontos, megtudjuk ebből a kiáltványból, hogy Nagy Györgyéknek is lesújtó
véleményük van a kormányképes függetlenségi politikáról. De ami még ennél is fontosabb, az most következik. A kiáltványhoz
annak iigyés és élelmes nyomtatója értesítést
mellékelt, amely szerint Nagy György-féle
képeslapokat hoz forgalomba, az ebből eredő
bruttó-jövedelem 30 százalékát a Kossuth
Lajos-párt alapja javára fölajánlja. Ez szép

