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aláírásait, amelyekből Fischoff kétségtelenül meg-
állapította, hogy az öreg és beteg gróf agyában 
oly elváltozások állottak be, hogy gróf Forgách 
ebben az állapotban már nem volt képes arra, 
hogy az ő írását produkáló idegeivel egy rendes, 
szabatos és gyors vonásokból álló aláírást saját 
kezével megrögzíthessen. 

A kétségtelenül valódi aláírások betűi mindvégig 
reszketeg, nehézkes, ingadozó vonásokból állanak, 
időnkint csaknem következetes erős kilengésekkel, 
idomtalanul alkotott betüformákkal. Ezzel szemben 
a hamis végrendelet szilárd és gyors vonásokból 
áll, melyeket, mint Fischhoff véleményében részle-
tesen megmagyarázza, ki volt zárva, hogy gróf 
Forgách Károly képes lett volna megrögzíteni. 

Érdekessé teszi az ügyet a négy tanúnak sze-
replése, akik állítólag jóhiszeműen szerepeltek a 
végrendelet aláírásánál, amennyiben ugy mondják, 
hogy a betegen fekvő gróf nagy hálószobájában 
történt az aláirás és ők abban a néhány másod-
percnyi időközben, amely alatt az aláirás az ágy-
ban megtörtént, a szobának a másik végén tar-
tózkodtak, az aláírásnál pedig a gróf személyze-
tének egyik tagja „segédkezettA tanuk pedig 
csak akkor látták már a végrendeletet, amikor azon 
már rajta volt az aláirás. 

Beavatottak arról is sokat beszéltek annak ide-
jén, hogy Thuróczynak a gróf melletti szereplését, 
aki a grófnak éppen beteg állapotára tekintettel, 
lelkiismeretesen és önzetlenül töltötte be hosszú 
éveken át betegénél nemcsak orvosi, hanem ta-
nácsadói tisztét is, a grófnak személyzete, mely 
kizárólag idegenekből állott, régen rossz szemmel 
nézte; Így a hamisítást sokan ezzel hozták kapcso-
latba. Mivel azonban 13 év előtt a nyilvánosságot 
el tudták zárni ettől az ügytől, valamint a Forgách 
grófi család mintegy hárommilliárdot fizetett ki 
dr. Thuróczy Károlynak, bűnügyi eljárás nem in-
dult a meghamisított ötvenmilliárdos végrendelet 
miatt. 

A kongresszus állandó érdeklődéssel kisérte az 
előadást, majd a végig percekig tartó tapssal ju-
talmazta az előadást. Mint most egy Ieipzigi táv-
irat jelenti, a kongresszus elhatározta, hogy ki-
nyomatja Fischhof Gyula előadását német nyelven. 
A bankigazgató, akinek foglalkozásától szinte egé-
szen távol ált a grafologia, éveken át egészen 
csöndben dolgozott laboratóriumában és mint a 
magyar talentumok sorsa, a külföld vette őt is 
először észre. Most majd talán Magyarország is 
következik. 
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Váratlanul nagy a Baross-klállitás látogatottsága. 
Szeged, szeptember 9. (Saját tudósilónktól.) 

A pénteki sajtób?mutató alkalmat nyújtott a 
Baross-vásár és kiállítás részletes ismertetésére, 
tehát nem okoz különösebb zavart, hogy a 
kettős ünnep miatt csak kissé elkésve adh ltunk 
hirt a vasárnap lezajlott ünnepélyes megnyi-
tásról, amelyre sok idegen érkezett Szegedre. 

A kiállítás megnyitására a kormányzót várta 
a Baross- Szövettség vezetősége, de még csak 
az illetékes szakminiszterek sem jöttek le. Dr. 
Ary Pál helyettes államtitkár képviselte a keres-
kedelemügyi minisztert, Tóth Jenő helyettes 
államtitkár a földmivelésügyit. De ez a meg-
nyílás ünnepélyességének és a kiállítás már 
ismert sikerének mitsem ártott. Nagy számban 
jelentek meg azonban a Baross-Szövetség köz-
ponti vezntöségének tagjai és a város előkelő-
ségei, akik között ott láttuk Atgner Károly fő-
ispánt, Somogyi Szilveszter polgármestert; Szalay 
József kerületi főkapitányt, Bottka Sándor 
rendőrfőtanácsost, Wimmer Fülöp kamarai elnö-
köt, bástyái Holtzer Tivadart, a Kereskedők 
Szövetsége elnökét, Glattfelder Qyula püspököt, 
a szegedi egyetem tanári karát csaknem teljes 
számban és a város vezetőtérfiai közül még sokat. 

Czigler Arnold, a Biross-Szö vétség szegedi 
titkárának elnöke üdvözölte a kiállítás tágas 
terén a megjelent vendégeket, amire Ary Pál 
és Tóth Jenő államtitkárok feleltek. A beszéd* 
elhangzása után megkezdődött a kiállítás meg-
nyitása. Az ipiri és kereskedelmi rész fölött 
a rendezőség kalauzolása mellett Ary Pál tar-
tott szemlé', míg a földmüvelésügyit Tóth Jenő 
bírálta meg szakszerűen, de a legteljesebb 
megelégedéssel. 

Meg lehet állapítani, hogy a vásár és kiállí-
tás, amelyre személy szerint meghívtak soka-
kat, akik a Baross-Szövetségen kívül, sőt olya-
nokat is, akik attól egészen távol állnak, a 
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érdeklődést tanúsít. Annán illusztrálására, hogy 
mily nagy a vezetőség várakozási ellenére a 
kiállítás látoga'ottsága, talán a legbeszédesebb 
bizonyíték, hogy a kiállítás egés^ tartamára el-
készített belépőjegyek már elfogytak és most 
apró, lebélyegzett pspirdirabkákut adnak ki 
belépőjegyül a pénztárnál. 

Nagy része van természeteaen az eddigi lá-
togatottság előidézésében, hogy két ünnep-
nap volt, valamint az időjárásnak, hiszen eső-
ben aligha lenne kedvük az embereknek a 
villamosmegállótól a kiállításig és a kiállítás 
területén a sarat taposni. 

Meg kell e helyütt említeni, hogy a kiállítási 
csarnokok közül a leglátogatottabb a Halász-
csárda, amelyet a nagy hŐBégben eltikkadt ki-
állítók és vendégek főként a pompás sör ked-
véért látogatnak. A Hutter-Ferencsevtts-sör-
raktár szállítja ide az Első Magyar Sörfőzde rt. 
sörét és saját pincészetéből a kitűnő homoki 
borokat, amelyeket hihetetlen mennyiségben fo-
gyaszt a szomjas közönség. 

Kiállítási körsétánkat folytatva, nem mulaszt-
hatjuk el megemlékezni Kiss Lajos Dugonics-
tér 12. szám alatti hentesáruíyár készítményei-
ről. Hogy a fővárosi előkelőségek azokat kós-
toló után kitűnőnek találták, az minket egyálta-
lán nem lep meg, mivel S regeden úgyis tudja 
mindenki, hogy Kiss hentesárui valósággal kü-
lönlegességek, amilyeneket másutt mint külön-
legességeket árusítanak. 

Bíró Ferenc csokoládékülönlegességek eyára 
nem lephetett meg bennünket kiálliási szerep-
lésézel, mert ez a régi, szol d szegedi cég egy-
formán tökéleteset, szépet és izleteset gyárt a 
legszürkébb hétköznapokon is. Természetesen 
szuggesztív erővel hatott a sok édesség, abban 
a pompás csoportosításban, amelyet ügyes ke-
zek összehord iák és amelyben a megszámlál-
hatatlan féle és fajta csokoládékülönlegességek 
és Biró-csemegék közül is kiemelkedtek a ki-
tűnően utánzott és adjusztált természetes nagy-
ságú csokoládé pezsgés palackok. Megfigyeltük, 
hogy alig akad kiállítási Iátoga'ó, aki nem 
vinne magával valamilyen B ró-különlegességet. 

Elaő Szegedi Rlzskeményltdgyfir Sze-
ged (Római-körűt 18.). Alig nyilt meg Szeged-
nek ez a legfiatalabb ipartelepe, már itt találjuk 
a kiállításon, mint kiállítót. De nem a kezdők 
botorkálásával lép fel, hanem biztosan gyárt-
mánya elsőranguságának haározott tudalábin. 
A kiállításon megforduló idegenek meglepetés-
sel állapítják meg, hogy Szegednek immár 
keményítőgyára is van, de a szikemberek már 
azt is tudják, hogy az uj gyár produktum« ki-
tűnő és vetekszik a régiekével. Csak természe-
tes, hogy a szegedi közönség előnyben fogja 
részesíteni a szegedi keményítőt az idegen 
gyártmányokkal szemben, mert ezzel nemcsak 
a helyi ip irt támogatja, hanem biz'ositva van, 
hogy igazin ió árut vásáról. i 
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termelő Szövetkezet a hivatalos és az sla- " 
pi'ós által nagy körültekintéssel és alapossággal 
megszerkesztett címe, de a városban a Római-
körúti cipőgyár alatt ismerik és körülbelül 
annyira fogalommá vált, hogy ezt szokták meg-
nevezni a zsenge szegedi gyáripar üzemeinek 
felsorolásánál. Mert a Római-körúti cipőgyár a 
szónak igazi értelmében is gyár, mert gépen 
készülnek a lábbeliek a szabástól kezdve a 
patkó ráveréséíg. A gyár üzemképessége — ha 
teljes üzemmel dolgozhat — vetekszik az or-
szág legnagyobb »zakmabeli gyáraival. Egy 
ilyen gyárra nézve Szeged mint fogyasztópiac 
természetesen jelentéktelen, de a gyár körül-
tekintő vezetősége az üzemmel parallel fejlesz-
tette a piacot is és a szegedi cipőgyár készít-
ményeit egyaránt viselik a hadsereg és csend-
őrség tagjai országszerte és a közintézetek 
versenytárgyalásain kitűnő híre rendszerint 
javukra dönti el a pályázatot. Kiállított cipőik-
ről, ha nem tudnánk, hogy gyári munka, azt 
kellene hinni, hogy megannyi mértékszerinti 
megrendelésre készült, oly elegánsak és irlé-

seek és amellett a legjobb anyagból valók és 
olcsók. 

A Mfl hoffer ékszerész cég a tőle meg-
szoko t izlésss ékszerekkel ejtette csodálkozásba 
kiállításán >k nézőközö ségét, akik között, a 
mennyire megf gyelhettük, vevő is akadt bőven. 
A gyönyörű briliáns ékszerek melleit igen szép 
órákat, láncokat, fü bevalókat és gyűrűket lát-
tunk, de különös meglepetést okoztak a rend-
kívül e'egáis és az eiüsttő! meg sem külön-
böztethető alpacca-ezüst refikülök, amelyeket, 
mint kiállítási emlékeket is rendkívül olcsón 
árusít a cég a kiállításon. 

A Szathm.ry nöí k< lapszalon kiállítása 
üde, kellemes színeket kever a kiállítás tónu-
sába. A Kölcsey-utcai üzlet legsikerültebb kreá-
ciói helyet cserélt:k néhány napra, hogy a ki-
állítás hölgyközönségének útbaigazítást adjanak 
a közelgő őszi és téli kalapdivatját illetőleg. 
Modsll számba megy minden darab és hanem 
tudnánk biztosan, hogy Szathmáry műtermében 
készültek, habozás nélkül ráfognánk, hogy Pá-
risbSl érkeztek, mint ahogy a közönség is csak 
azt hinné, ha nem látná az aránylag rendkívül 
mérsékelt árakból, hogy mégis csas honi, sőt 
sz'gedi gyártmányok. 

A Tarul festöipari vállalat (Tisza Lajos-
körút 56) természetesen nem állíthatta ki azo-
kat a falakat, amelyeknek ezreit megfestette, de 
kiállított mintáival is dokumentália, hogy Sze-
geden egészen uj irányt adott a szobafes észet-
nek. Azok a se'yemfényü falak, amelyeket a 
Turul produkál, olyan lakályossá, meghitté teszik 
az otthont, hogy az ember szinte érzi a mele-
gét. A Turul valóban kiérdemelte Ary á'lam-
titkár dicséretét és a közönség elismerését. 

Vass Pá lma ugyancsak mint műkedvelő 
állított ki néhány nagyon bájos kis kézimunka 
retikült, de ezek annyira szépek, hogy mi sem 
haladhatunk el mellettük szó nélkül. 

Sítánkat befejezve Suhajda csokoládé-paVil-
lonja előtt vagyunk egy székben és egy kis 
maradék jegeskávétól — amit még különös 
protekcióval kapart össze részünkre a végkép 
kiürült tartályokból Suhajda — felüdülve hall-
gatjuk a katonazenét, mielőtt ismét nekiindul-
nánk a porvárosmk. 
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Rubin József (Alapíttatott 1876-ban) 

üzlethelyiségét Gizella-térre, Szenthárom-
ság-u t c a sa rok helyezte i t . 
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