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Szeged, !9!3.
Az uj kereskedelemügyi
miniszter.
Magyarország v a s á r n a p ióta uj kereskedelemügyi minisztert kapott: Harkányi János bárót. Harkányi már le is tette
a hivatalos esküt. Különben Vasárnap óta
valóságos miniszteri búcsújárás van Ischlben, az uralkodó nyxri tartózkodási helyén. Hajnalban érkezett Ischlbe Tisza István gróf miniszterelnök nejévél és a Bauer
szállóban szállott meg. Ugyanazzal a vonattal étkezett meg Vértessy Géza, a felség személye körüli minisztérium államtitkára is. Harkányi János báró v a s á r n a p
este érkezett íschlbe. Vele egyidejűleg érkezett oda Beöthy László, a távozó kereskedelemügyi miniszter is.
Tisza István miniszterelnök neje és
Latinovics miniszteri titkár társaságában
tegnap délután automobilon a hallstadti tóhoz rándult ki, onnan csónakon Hallstadtba mentek. Ischlbe visszatérve, a miniszterelnök meglátogatta Schiessl báró kabinetirodai igazgatót és Festetich Pál gróf
főkamarást és nejét, majd a Bauer-szállóban neje és Szécsen gróf párisi nagykövet neje társaságában megvacsorázott.
A király vasárnap délután két órakor
Handel báró felsőausztriai helytartót, aki
anyja halála alkalmával tanusitott részvétért mondott köszönetet, félóra hosszat

Szakitás.
Irta:

Mauríce Donnay.

George Acran 26 éves.
Marthe Crampeau asszony 23 éves.
Egy kis bútor ozdtt szoba, lépcsőházi bejárattal.
George (fel-alá sétál a szobában és a
hosszas várakozás annyira lidegeásé teszi,:
hogy hangosan beszél egymagában): Na, de
most már igazán elég ebből! Hat hónap óta
tart ez a viszony és mindig ugyanaz. Egyszerűen azt irja: Kérlek, szivem, két óra
után várj meg engem, „minálunk", — és azután jön hat óra felé, vagy nem jön egyáltalán. Nem, 'ebből elég! Elvésztém az időmet, korlátozza a szabadságomat és ennek
végének kell lenni. Jaj, csak tudnám, hogyan
szakitsak vele, ugy, hogy ő ne szenvedjen
és ne sírjon, legalább is én ne lássam, hogy
sir, mert azzal nem törődöm, ha sir, csak
én unom látni a könnyeit! Csak lelhetne szakítani, minden szó és magyarázat nélkül. Ah,
az gyönyörű volna!
(Az ajtó csöndesen kinyilik, ő jön.)
George (amint meglátja): Ah, szivem!
Végre itt vagy!
Marthe: Képzeld. neVn mertem bejönni, azt hittem, beszélgetsz valakivel.
George: Magamnak beszéltem hangosan. Ez néha megtörténik velem, amik®r nagyon ideges vagyok.
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tartó külön kihallgatáson fogadta. Félháromkor őfelsége dinert adott, melyen
Handel báró és Salburg gróf, továbbá a
király egész sülleje részt vett. A diner után
őfelsége a nyaraló terraszán cerclet tartott.
Ma délelőtt tiz órakor volt Harkányi
János báró, az uj m a g y a r kereskedelmi
miniszter ünnepélyes eskütétele, mely alkalommal Tisza István
miniszterelnök,
Festetich gróf főkamarás és Vcrtessy államtitkár volt jelen. Az esküformát Vértessy államtitkár olvasta. A király az eskütétel után külön kihallgatáson fogadta
Harkányi uj kereskedelemügyi minisztert,
továbbá a hivatalból távozó Beöthy kereskedelemügyi minisztert, majd pedig Tisza
István gróf miniszterelnököt.
Itt szólnunk kell a miniszterváltozás
okáról. Beöthy László kereskedelmi miniszter távozásának hire régóta kisért és
bár tudvalevő családi viszonyait, melyek
ezt a szándékát megérlelték, mindenki méltányolta, mégis, akik Beöthy László
nagy munkabírását és munkaszeretetét s
azonfölül sokoldalú erős képzettségét ismerik s közvetlen közelből látták sikereit,
melyeket fontos pozíciójában, aránylag rövid miniszteri működésének ideje alatt is
föl tudott mutatni, azok mégis abban reménykedtek, hogy Tisza István gróf miniszterelnökhöz való meghitt, benső viszonya, valamint a közbecsülés, melyben min-

den felől részesül, utoljára is megingatják
elhatározását s a kiváló férfiút továbbra
is ott marasztalják a kereskedelmi minisztérium élén, ahol kipróbált kvalitásai még
nagy szolgálatokat tehettek volna.
Sajnos, hogy ez a remény meddő maradt és Beöthy László távozása befejezetté vált. Az eként elárvuló pozíció iontossága természetszerűen az utódra irányítja
a figyelmet s megmagyarázható, ha ennek
folytán mára az érdeklődés középpontjába
Harkányi János báró személye nyomult,
rnint akit Beöthy László nagy horderejű
örökének vállalására megnyertek.
Megállapíthatjuk, hogy Beöthy László távozásával ütött résnek a betöltésére
Harkányi János egyike a legalkalmasabb
férfiaknak s az ő meghivatása nagy megnyugtatására szolgál mindazoknak, akik a
kereskedelmi tárca keretei között összefutó
nagy közgazdasági érdekek
jelentőségét
méltányolni tudják. Harkányi János báró
oar exellence gazdasági erő, aki közel ernberöltőnyi közszereplése és szétágazó gyakorlati működése alatt mindig kerülte
ugyan a feltűnést, de akiről tudtuk mindnyájan, hogy széleskörű közgazdasági működésében nagv hozzáértéssel tölti be azokat a fontos állásokat, melyekre épen rátermettsége miatt hivták meg.
Két országgyűlésben képviselő volt,
azóta pedig örökös jogon a főrendiház tagja. A parlamentnek mindkét házában tevé-

Maéthe: Igen értem, a várakozás kellemetlen.
George (nagyon gyöngéden): Oh, édesem, tudom, hogy nem a te hibádból késtél.
Marthe: Biztositalak, ha előbb jöhettem volna, jöttem volna; de hiszen tudod,
nétn tehetek azt, amit akarok. Ma például
vendégeink voltak ebédre és én csalk félnégy
után mehettem el hazulról. Azután a Louvreban voltam és nem találtam azt a csipkét,
amit kerestem, kénytelen voltam elmenni a
Printemps-ba. Ott találtaim olyasmit, amit
kerestem, azt el kellett vinffém a szabónőmhöz, mert holnapra feltétlenül szükségem van
az uj ruhámra. Onnan elmentem a mamához, mert, szegény, beteg, ágyban fekszik.
Látod, drágám, mennyi dolgom volt.
George: Beteg a mamád? Mi a baja?
Marthe: Vala'mi idegbaja van azóta az
explózió után. Tudod, az a -bomba, amelyet
az az anarchista a mult napokban dobott, a
mamáék melletti ház előtt robbant föl és a
szegény mama azóta nem tud magához tér-'
ni. Rettenetes ez a dinamit!
George: És még nincs vége!
Marthe: Nem bizonv, én is attól tartok.
George, hallgass reám. Meg kell Ígérned nekem, hogy nem mész el sem sziniházba, sem
kávéházba, sem a bírósághoz . . . szóval,
sehová. Rettenetes a veszély és nekem nem
lenne nyugodt percem. Tegnap el akartunk
menni az Operába és emiatt nem mentünk.
M'égis csak hallatlan, hogy ezek az emberek

megakadályoznak abban, hogy szórakozhassunk. A kormány nagyon elnéző velük szemben. Oh, ha én rendelkezhetnék, akkor jaj
volpa nekik!
George: Kedveseim, a kormány nem tehet semimit. Egyébként ők az okai mindennek. Aki a botrányt és a vallástalanságot veti
el, az bombákat arat. És meg is érdemli.
Marthe: Hogyan? Hát te az anarchisták pártján vagy?
George: Nem vagyok ellenük.
Marthe: Komolyan mondod?
George: Komolyan. A bomba olyan,
mint a láva, amit a tűzhányók vetnek ki. Az
emberiség forrong, a bomba az erupció jele.
Marthe: Majd nem beszélnél igy, ha
téged találna el egy.
George: Az anarchista el van készülve
a halálra minden pillanatban.
Marthe: De te nem vagy anarchista?
George: Ez a te tévedésed! De igenis,
az vagyok. És pedig nem dilettáns, hanem
az vagyok lelkesedésből, meggyőződésből!
Marthe: Hogyan? Te meg fogsz ölni
védtelen öreg asszonyokat és gyermekeket?
George: Nem. Mert eredményt kell fölmutatni és bevallom, hogy az eddigi merényletek nem eredményeztek semmit. Miért dobták például azt a bombát a Morgue-ba. Annáik nincs értelme. Ott van például a köztársaság elnökének a palotája, az méltóbb arra
a megtisztelésre.
Marthe:
Te tréfálsz! De tanácslom,
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keny munkásságot fejtett ki és pedig javarészt közgazdasági vonatkozású
ügyekben. Atyjának, a nyolcvan éves Harkányi
Frigyes bárónak és s a j á t magának nagykiterjedésű birtokát évek óta ő vezeti, még
pedig azzal a sokoldalúsággal, melyet a
nagy birtoktesten létesített nagyipari vállalatok és kereskedelmi vonatkozások vezetésében és lebonyolításában szerzett
meg.
Ezenkívül Harkányi János báró évek
óta foglal helyet több országos hirü s gazdasági életünkben fontos szerepet játszó
közgazdasági intézetünkben, amelyeknek
tág működési körében uj hivatásához fölötte hasznos tapasztalatokat
szerezhetett. Igy a többek között igazgatósági tagja a Hitelbanknak és a Ganz-gyárnak, valamint a Cukoriparnak is. A Hitelbankban
egyik legbizalmasabb munkatársa volt
Kornfeld Zsigmondnak. Mindezek egytőlegyig olyan adatok, melyek Harkányi János báró kereskedelmi miniszter működésére a legbiztatóbb perspektívákat nyújtják.
A nemzeti münkapártban
Harkányi
János báró minisztersége a legjobb benyomást keltette. A pártban mindenki ismeri
és mindenki nagyrabecsüli, mint a párt
egyik leghívebb, legbuzgóbb tagját, aki a
szabadelvüpártban kezdte politikai pályafutását s aki a nemzeti munkapártnak is
aiakulása óta tagja.
•
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Beöthy és Tisza Istvánné kitüntetése.
Ischlből jelentik: A távozó kereskedelmi miniszter Beöthy László, ma volt buesukihallgatáson a királynál, őfelsége sajnálkozását
fejezte ki Beöthy távozása .(fölött és számárá
az első osztályú vaskoromrendet
díjmentesen adományozta. — A király Tisza István
gróf miniszterelnök feleségének az első osztályú Erzsébet-rendet adományozta.

ihogy a férjem jelenlétében ne mondj ilyeneket.
George: Nem fogom többé viszontlátni
a férjedet. Ö egy nyárspolgár.
Marthe:
George, te megbolondultál!
George (belemelegszik): Nem, nem bolondultam meg! És téged sem akarlak többé
viszontlátni. Te egy finyás, cifrálkodó, frivol teremtés vagy, annak a civilizációnak a
gyümölcse, amelyet én gyűlölök. Tudod *te,
hogy mennyi érték van a te fehérneműdben
elrejtve?
Marthe (rémülten): Az én fehérneműmben?
George: Igen. Azt akarom mondani,
hogy hány szegény család élhetne abból, a
mibe a te csipkéid, meg szoknyáid Ikerülnek!
Te, te ezt nem tudod, erre nem gondolsz,
ugy-e? Nos, ihát rosszul teszed!.
Marthe: De George, mi lelt téged ma?
Sohasem láttalak ilyennék.
George (kiabálva): Én sem, lén sem!
De most más életet fogok kezdeni.
Marthe: Nem elégszel meg a szerelmemmel? Miért avatkozol ezekbe a dolgokba?
George: Most már késő! És tudd meg,
Mart'he, hogy ezután nem lehetsz a kedve-

A Tisza és Maros
fenyegeti Szeged környékét.
— Árvizhirek az országból. —
(Saját tudósitónktól.) Tegnap és tegnapelőtt apadást jelentettek a Tisza középső vonalán, ma pedig újra riasztó hírek érkeznek
a Tisza makrancosságáról. A két napig tartó
apadást újra rohamos áradás követte. Ma
tiz centiméterrel dagadt nagyobbra a Tisza,
a következő napokon pedig — mint a magyar királyi folyammérnöki hivataltól értesülünk — még husz-harminc centiméter magasságú áradás várható. Az oka ennek részint az, hogy a tokaji és a környékbeli esőzések most folynak le a Tiszán, részint az,
hogy a Maros és a Kőrös folyók áradásai
mindinkább veszedelmesebb arányokat kezdenek ölteni. A Kőrös tegnap annyira megdagadt, hogy keresztül törte a gátakat s az
ármentesitő társalatok kénytelenek voltak a
Tisza felé vezető zsilipeket megnyitni. Ennek következtében az óriási módon felgyülemlett viz valóságos zuhatagként tódult bele a Tiszába s ebez csatlakozott még a Maros hirtelen áradása is. A Maros ma negyvenhét centiméterrel nőtt s Szeged alatt már
majdnem olyan széles, mint a Tisza. A legveszedelmesebb tehát a Tisza áradása s az
okozott .károk már eddig is katasztrofális jellegűek. Szeged alatt, de a Tiszának csaknem az egész vonalán, a veteményes földeken, réteken, mezőkön hallatlan pusztításokat vitt véghez a folyó rohanó árja. Óbébánál
például körülbelül két-háromszáz hold kiterjedésű réti földet öntött el a viz. A tegnapi
és tegnapelőtti apadást jórészben ez idézte
elő, most azonban már az a terület is betelt
vizzel s igy az áradás nehezen tud eloszlani.
Ezért emelkedett hirtelen.
Az áradásról ma érkezett riasztó hírek
következtében Lázár György dr. polgármester ma kint járt a Szegedet körülvevő védtöltésen és megtekintette az ármentesitő társem. Először is meg kell szakitanom minden
érintkezést a te fajtádbeli luxusemberékkel,
azután meg a rendőrség figyelni fog engem,
szemmel fogja tartani minden lépésemet és
ha valami történik, te halálosan kompromittálva vagy. Nem is szólva arról, Ihogy valaki elárulhatja a rejtekhelyünket a férjednek is.
Marthe: De, George, hiszen ez borzasztó . . .
George: Bele kell törődnünk, kedvesem.
Buesuzzunk el egymástól!
Marthe: És meg sem csókolsz?
George: Megcsókollak. De ez az utolsó
engedmény, amit a társadalomnak teszeík.
Marthe (egy Ihosszu csók után): George, mondd csak! Ugy-e nálad nincsenek
bombák?
George (hanyagul): Kettő van az ágyam
alatt.
Marthe '(rémülten): Én elmegyek! Én
elmegyek! Nem maradok itt egy percig sem
tovább. Ez borzasztó! Ez rettenetes! En elmegyek! (Már el is ment).
George (elégedetten dörzsöli a kezét):
No, most azt hiszem, sikerült. Ez biztosan
nem jön többet ide.

Kizárólag helybeli, hirneTeiefon ves asztalosmesterek által
5i5.
készitett, elismert jóminőségű és bámulatos olcsó
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sulat védelmi intézkedéseit. Tudvalevőleg a
földmivelésiigyi minisztertől tegnapelőtt leirat érkezett Szegedre, amely arra utasitotta
a polgármestert, hogy az ármentesitő társulatok védelmi intézkedéseinél biztositsa a hatóság legszélesebbkörü támogatását és a maga hatáskörében is tegyen meg minden preventív óvóintézkedést. A polgármester részletes tájékozást kért az ármentesitő társulattól, hogy a szükséghez képest intézkedjék
és hogy a hatóság is, amig az áradás tart,
folyton készen álljon az ármentesitő társulat
intézkedéseinél.
A szegedi magyar királyi folyammérnöki hivatal jelentése szerint a Tisza mai vízállása hét méter és öt centiméter. Tokajnál
ma tizennyolc centimétert áradt a
Tisza,
Szolnoknál tizet. Tegnap még Szegednél két
centimétert apadt a Tisza, tegnapelőtt ötöt.
Ma ismét tiz centimétert áradt s a következő
napokon még 20—30 centiméteres áradás
várható. A város legöregebb emélkezői sem
emlékeznek vissza ilyen nagyarányú nyári
áradásra. A folyammérnöki hivatal évkönyvéből kitetszőleg Szeged alatt, nyáron, 1831.
óta nem volt akkora a Tisza, mint most.
Valóságos elemi csapásnák tartják a rnezei
emberek.
A szegedi partfürdőnek már eddig is
rendkivül sok kárt okozott az áradás. A viz
fölforgatott és tönkretett mindent, ami fölforgatható és tönkretehető volt. A parton fölál 1 io 11 kis házikók, kabinok, borbélymühely,
buffet, ruhatár mind viz alá kerültek. Bent
a fűzfáknál, majdnem a part mellett közel
két méter mély a viz, beljebb Öt-hat, tiz méter, sőt a strandfürdő előtt, ahol eddig lábbal lehetett taposni a földet, most 'tizennégy
méter mély a viz, a Tisza közepén pedig
husz-huszonöt-harminc
méter. Az áradás
következtében mindent összevéve körülbelül
negyvenezer korona kára van a strandfürdőnek, ami bizony szomorú és sajnálni való a
'közönség szempontjából is, amelynek egészségügyi érdekeit olyan kiválóan szolgálta ez
a nyerészkedési vágygyal éppen nem vádolható nagyszerű intézmény.
Nemcsak a Tisza és Mraos fenyeget,
hanem az ország többi folyói is, mondhatni
az egész országban. Mindenünnen vészhirek
érkeznek.
(Árviz Budapest fölött.)
Az utóbbi napok nagy esőzéseitől Óbudán kiöntött a Duna is. A Szentendrei-uti vám
mögött van az Arany-árok, amely az óbudai hegyek vizét vezeti le a Dunába. Miután
az esőzésektől a Duna vize is megdagadt,
az árolk nem tudta levezetni a hegyvizet, sőt
a Dunából is beleömlött oly nagy mennyiség, hogy az árok parjait a viz elöntötte.
Több kilométernyi területen viz alatt állnak
a rétek és a közeli útcák lakóházai, amelyekből csónakokon szállítják ki a lakókat.
(Mentőcsapatok
Budapestről.)
Szatmárnémetiből
jelentik: Csaba Adorján főispán ma; délután ideérkezett és azoninal
a darai töltésre ment, .ahol a veszély a legnagyobb. A fáradhatatlanul 'dolgozó katonaságot délután Budapestről érkező utászcsapatok váltották fel. Ha nem sikerül a darai
véd töltést megerősiteni, ugy Szatmárnémetit
is elönti az árviz. Udvari, Berend, Magosfalu,

bútorok

első kézből csakis az Egyesült
/Vtűasztatosok Butorraktárában
(Szeged, Tisza Lajos-körút 19. szám
alatt, Kertész pékkel szemben) kaphatók; esetleg részletfizetesre is.
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V aiisornkut községek vízben állanak, Délt n az ár Mezőarányos községbe tört, ahol
•
sok ház összeomlott. Désről az á r apacM'"^"l érkezett jelentés. A szatmári töltésnél
'MlanJóan dolgoznak, nehogy ujabb baj törL k Ha eső nem lesz, ugy valósaicntü az ár
aása A 'falvakban
a.. katasztrófa retteneg naoasa, . ,
vegzett.
tes pusztításokat
(A besztercei vész.)
Besztercéről jelentik: A besztercenaszódi árviz egyes községekben, Kisdemeter,
Szászujfalu és Vághely helységekben óriási
károkat okozott. Kisdemeteren ötvennél több
kőház rombadőlt. A lakosság hajléktalan. A
telefon- és táviróösszeköttetés megszakadása folytán a hatóság csak későn értesült a katasztrófáról és a segélyt -elkésve küldötte.
A vármegye teljesen el van zárva a világból. Besztercére már egy hete nem érkezett
vonat. Levelek, hírlapok sem jöttek. A külvilággal való egyedüli érintkezés még a távirat, miért is éjjel-nappali szolgálatot rendeztek be, de az sem elegendő a megnövekedett forgalom lebonyolítására. Az árviz az
összes hidakat elsodorta. Az élelmet csónakokon hozzák a környékből. A bajt fokozza,
hogy a kétnapi kedvező időjárás után ma
újból megeredt az eső. Az árvizokozta óriási
károkat eddig még hozzávetőleg sem lehet
megbecsülni.
(Plakát az árvízről.)
Sátoraljaújhelyről jelentik: Az alispán
értesítette Sátoraljaújhely polgármesterét,
hogy a folyammérnökség jelentése szerint a
Tisza és Bodrog folyókra
nagymennyiségű
viztömeg zúdul alá, ugy, hogy komolyan kell
tartani attól, hogy a két folyó ki fog áradni. A polgármester a közeledő veszedelemről falragaszok utján értesitette a város közönségét és a birtokosokat, ihogy akiknek a
két folyó partján takarmányuk vagy learatott terményük van, azt idejekorán helyezzék biztonságba.
(Életmentés a kastélyokból.)
Désről jelentik: Az árviz által megrongált táviró-összeköttetóst
a fővonalakon
szombat estére helyreállították. A vasúti őszszeköttetés azonban Dés és Beszterce, úgyszintén Oradna és Bethlen állomásokkal
még
mindig szünetel és a kocslival való közlekedés
is nagy veszéllyel jár. Az ár elpusztította a
Sajó vasúti föd ját is, a kudui nagy vasúti töltéseit pedig mindkét old'alon elszakította.
Bethlen községiét a dési gyakorlatról hazatérő
besztercei honvédkatonák montették meg a
végveszélytől. Gróf Bethlen Pál és Bethlen
Andrásné kastélyait a viz teljesen körülzárta ugy, hogy a kastályok lakóit csónakokon
mentették ki. ,S viz oly helyekig emelkedett,
•ahol eddig még sóiba nem járt, A Dés-zsibói
vasútvonal tlötését több helyütt
kilométerekre elsodorta az ár, a síneket talpfástól együtt
hurcolta nagy távolságokra, A közutakat is
igen sók helyen pusztította el az árviiz. A
megye területén a Szamos folyó völgyében
termés egyáltalán nem maradt, A vasuti közlekedést majd csak napok múlva lehet ideiglenesen helyreállítani. A rendes forgalom
majd csak hetek múlva indul meg. Bethlen
Balázs főispán hejárja az összes kárterületeket. Bándy alispán megindít ott a a segélyakciót,
(Marostorda
pusztulása.)
Marosvásárhelyről
jelentik, hogy az
egész megyében és Marosvásárhelyen az árviz végzetes katasztrófa erejével pusztított
Magát a várost is elöntötte a viz és viz alatt
van a Nyárád mente. Nyárádszereda, Szováta-fürdő, Szászrégen, a Gerbusi-fatelep, az
összes falvak. A kár a megyében
egymillió
korona. A belügyminiszter hatszázezer ko
r
ona segélyt folyósított.
(Elsodort színielőadás.)
Marosvásárhelyről jelentik: Az Erzsébet
ligetben tört fel a viz s megtöltötte a Szin
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tört — és tönkre tette Heves igazgató szin- tára, Tiszaujlak, Verőce, Királyháza, Tekelázi felszereléseit, A viz elöntötte a gáz- és háza, Gödényháza, Szirma és Hetény, ahol
viillainygyárat — és igy az üzemet be kellett legutóbb nagy inség uralkodott, teljesen viz
szüntetni. Hidvégen, — mely szomszédos köz- alétt van. A legtöbb 'községben sok iház dőlt
sége Marosvásárhelynek — a legnagyobb ve- már össze, igy Tiszaujlakon egymagában
szélyben forogtak a lakosok. Innen a mentés negyvenöt ház esett az árvíz áldozatául. A
teljesen lehetetlen volt. Egész házikókat ho- hatóságok teljes erejükből dolgoznak a vezott magával a viz, majd pedig bölcsőt gye- szély elhárításán, a mentési munkálatokat
rekkel, elszakadt tutajon levő munkásokat Ujhelyi-Vittkay Sándor főszolgabíró vezeti
és munkásnőket, akik ordítozva kiáltoztak se- és részt vesz azokban Perényi Zsigmond bágítségért. Hidvégen huszonkét ház omlott ősz ró. belügyi államtitkár is, aki szüleinél Nagysze és a legnagyobb csodára, a romboló vízár szőllősön tartózkodik. A mérnöki kar a hiközepében legy kis földszintes fehér ház áll dak jégtörőit robbantják föl, mert az ezekbe
rendületlenül, melynek tetején egy szegény megakadt nagyszámú szálfák és tutajok a
öreg asszony, egy fénfi és /két gyermek szív- hid alapját veszélyeztetik.
szorongva várta a menekülés pillanatát.
Darhó Ákos polgármesterhelyettes a kö(Elvonul az ár?)
vetkező táviratot intézte a közoktatásügyi
Szatmárnémetiből jelentik: A Szamos
miniszterhez:
Marosvásárhelyt a tegnapi napon lezaj- folyó állandóan apad. Reggel nyolc órakor
lott rettenetes árviz elömlött a nyári színkör- a vízállása öt méter és negyvenkét centimében, az estéli előadásra készülő színtársulat ter volt.
tagjainak összes ingóságait és felszereléseit
Alvincről jelentik: A Maros folyó és Alaz ár elsodorván, rögtöni pénzbeli segítségért
vinc patak kereszteződésénél fékvő Alvinc
esedeznek, kérem támogatásukat,
város a kiöntött ár miatt teljesen viz alá ke(A Tisza.)
rült.
Iszonyú pusztulás mindenfelé. Pongráez
Nagyszőllősről
jelentik:
Nagyszőllős
alatt a Tisza kilépett medréből és a folyó- főszolgabíró ma katonasággal szállt ki az elmenti községeket elöntötte. Nagyszőllős ha- öntött helyeken. Mára a viz apadni kezdett.
iaaüiBEsaati

Bulgáriát
végleg

leigázzák.

(Támadás négy ellenség részéről. — Román hóditások. —
Három nap óta tartó ütközet.)
(Saját tudósít ónktól.) A mai napon
végleg eldőlt a helyzet a románok és bolgárok között. Ferdinánd trónörökös, a
hadműveleti sereg főparancsnoka tegnap
este elutazott Bukarestből. De a külföldi
lapok azon híresztelése, mintha a román
csapatok megjelentek volna Karábia előtt,
koholt. A román kormány Kalinkov bolgár követnek kézbesítette útlevelét és a követ ma este elhagyta Romániát és visszautazott Ruscsovába. Ez által minden formális kapocs megszűnt a két ország között
és a hadi állapot lépett érvénybe.
A román csapatok már egyre
nagyobb tömegekben lépik át a bolgár határt és Dobrics felé mennek, melyet meg
fognak szállni. Az előnyomulás célja az,
hogy Románia a turtukaja-balcsiki vonalat megszállja. Ezenfelül Bulgáriából mentől nagyobb területet okkupáljon és megszállva tartson mindaddig, mig a volt szövetségesek a békét aláirják és Bulgária
hegemóniája a Balkánon megrendül. Eddig a román csapatok előnyomulása ellen
egyetlen hatalom sem tiltakozott. Románia
akciója a szerbek és görögök előnyomnlását Szófiáig feleslegessé teszi, ami annál
üdvösebb dolog, mert az esetleg európai
bonyodalmakat idézhetett volna elő. Lehetetlenné teszi továbbá azt is, hogy Bulgáriában a forradalom kitörjön.
Üszkübi jelentés szerint a szerb sereg
is előnyomulóban van. Hir szerint Bulgária hozzájárult ahoz, hogy Szerbiával és

Görögországgal közvetlen
folytasson.

tárgyalásokat

Bulgária visszaszorításának
hirére
megmozdult Törökország is. A lapok cikkeikben azt az álláspontot foglalják el,
hogy a porta más alapon nem egyezhet
meg Bulgáriával, mint azon, hogy a bolgárok visszaadják Drinápolyt, De az olasz
Tri'buna értesülése szerint bizonyos, hogy
a hatalmak együttesen fognak eljárni. Tudtára adják a portának, hogy nem engedik
meg, hogy csapataival a londoni konferencián elfogadott enos-midiai határon
tul
nyomuljon előre.
A háború legfontosabb része a bolgárokra nézve most döl el Kiisztendil közelében. Három nap óta elkeseredett
harc
folyik Egripalánkánál,
ahol a
bolgárok
kétségbeesett ellentállást fejtenek ki, hogy
a Küsztendillbe és Szófiába vivő utat megvédelmezzék, Még a szerb jelentések is elismerik, hogy a bolgárok itten elszánt 'hősiességgel harcolnak. Egészen a szerb
ágyukig nyomulnak előre és inkább ott lövetig magukat halomra, de nem hátrálnak.
Garmadával hevernek a holttestek a csatatéren és az áldozatok száma megszámlálhatatlan. Hogy melyik fél fog felülkerekedni, azt most még nem lehet tudni.
A mai napon még ezek a jelentések
érkeztek:
MIT KÖVETEL ROMÁNIA?
Berlin, julius 14. Hiteles forrásból jelentik, hogy a román kormány szombaton hivatalosan értesítette a hatalmakat, hogy európai Törökország fölosztásból szintén részesedni akar és ugyanolyan részt követel magának, mint amilyen a többi Balkán-államnak jut.
A DUNAI MONITOROK
Berlin, julius 14. A Vossiscihe Zeitung
tudósítója jelenti Orsó várói: A román dunai
monitorok Kladovónál állnak a szerb-román
Dunaihatáron. A flottilla másik ré<S2>e Korrá-
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bva. ©lőtt van, ahol a román csapatoknak Bulgáriába való átkelését 'késziti -elő.
MONITOROK OSTROMA.
Odessza, julius 14. Négy román monitor
ostromolja Ruszcsukot, Szisztovot, Lompalánkát és Nikápolyt. Egy bolgár hajóraj, egy
ágyúnaszád és négy torpedó Szebasztopolba
menekült.
ROMÁNOK A BOLGÁR FÖLDÖN.
Bukarest, julius 14. A román hadsereg
előrenyomulásáról ma délutánig adtak ki -hivatalos jelentést. A román csapatok egyre
nagyobb tömegben lépnek át a bolgár határon s előrenyomulnak, valószínűleg Dobrics
felé, amely várost még ma meg 'fogják szállni. A román hadvezetőségnek az a célja, hogy
végleg akkupálja a turtukája-balcsiki
területet és lehetőleg nagy bolgár területet foglaljon el ideiglenesen, amig a béke a hadviselő felek között alá lesz Írva és a bolgár hegemónia lehetetlenné lesz téve. Eddig egyetlen hatálam sem tiltakozott Románia előrenyomulása ellen.
HADI ÁLLAPOT.
Bukarest, julius 14. A kormány a parlamenttől fölhatalmazást fog kérni, hogy
szükség esetén a hadiállapotot léptesse életbe az egész országban, vagv egves részeiben. — A román távirati iroda jelenti: Ferdinánd trónörökös, a hadműveleti sereg főparancsnoka tegnap este elutazott Bukarestből.

el Ferdinánd király és Danev miniszterelnök
ellen, puszta koholmányok. Egész Bulgáriában teljes nyugalom uralkodik.
MINISZTER A HADSEREGBEN
Bukarest, julius 14. A liberális lapok jelentése szerint a nemzeti kormány alakítására irányuló kísérletek m-egliin-sültak.Bratkmu
a liberális párt elnöke ma mint önkéntes a
hadsereghez utazott.
EGYEZKEDNEK A TÖRÖKKEL.
London, julius 14. A Reuter-ügynökség
értesülése szerint a bolgár kormány tegnap
utasitotta a katonai hatóságokat, hogy a török parancsnokokkal egyezkedjenek azoknak
a területeknek kiürítése dolgában, amelyek a
békeszerződés értelmében Törökországnak
adandók át. A bolgár kormány Heszapcsiev
tábornokot nevezte ki képviselőjévé az uj határokat megállapító nemzetközi bizottságba.
BOLGÁR SIKER
Grác, julius 14. A Grazer Volksblatt tudósítója jelenti Orsováról: A Bolgár .északi hadsereg harca még tovább folyik. Ezekben a
harcokban a bolgárok fokozatosan tért. hódítanak, de Negotin ellen még nem intéztek t á madást. A szerbek Kraguljevácból
negyven
régi ágyút küldtek Zajecsárba. Kétszáz szerb
komit ácsi elmenekült a bolgárok elől és B-rza
Palán k áná l el érte a Dunát.
SZERBIA FÖLTÉTELEI.

Belgrád, julius 14. Oroszország, FranciaTÜNTETÉS ELLENÜNK.
ország
és Anglia képviselői tegnap ujabb léGrác, jul-iius 14. A Grazer Volsikblatt jelenti Orsováról: Hir szer,int a dunai deltánál pést tettek a szerb kormánynál, hogy az ellévő Szulinában a csőcselék szétrombolta az lenségeskedés megszüntetésére és az előzetes
osztrák és magyar konzulátus épületét. Másik béke aláírására rávegyék. Pasics miniszterhir szerint a Bukaresti osztrák ési magyar (kö- elnök egyenkint fogadta a követeket és kijevetség tagjait tettlegesen Bántalmazták. Turn lentette nékik, hogy a szerb kormánynak
Szeverinben a tömeg tüntetett Ausztria és előbb még a hadsereg fővezérével 'kell érintMagyarország ellen. A váras prefektusa Be- kezésbe lépnie, hogy megállapítsa, vájjon az
szédet mondott és le -a'karta csillapítani a tö- ellenségeskedés megszüntetése a szerb hadmeget, de fáradozásának nem volt sikere. A sereg helyzetét katonai nézőpontból nem bet-ömeg tüntetve vonult végig az utcákon és folyásolja-e. Bulgáriának azonban az ellenségeskedés megszüntetése előtt teljes biztoazt kiáltotta:
sítékot kell adnia arra vonatkozóan, hogy
— Le Ausztriával és Magyarországgal!
az
előzetesen kötött megállapodásokat szigoBoltosinában a parasztok föllázadtak és
rúan meg fogja valósítani. Ezek a föltételek
nem akarnak a hadsereghez Bevonulni.
Orsova, juliuis 14. Szulinából
jelentik, a következők:
Területi engedmények Szerbia és Göröghogy az osztrák és magyar konzulátus ép ii leország számára, ujabb szövetségi szerződés
tét elpusztították.
megkötése, de az eddiginél biztosabb alaNEM ANNEKTÁLT ROMÁNIA!
pon.
Bukarest, julius 14. SziliszHria megszálHa Bulgária ezeket a föltételeket elfolásáról érkező ujabb jelentések szerint a vá- gadja, akkor Szerbia és Görögország is hajrost az 5. huszárezred és a 23. gyalogezred landók neki területi engedményeket tenni. Az
szállotta meg. A városban százötven bolgár előzetes békét Romániának is alá kell irnia
tartalékost fogtak el. A mecsetekben többek és az újonnan alakítandó balkáni szövetségbe
között még használatlan fegyvereket talál- Romániának is be kell lépnie.
tak. A csapatok Szilisztria megszállása után
A FEGYVERSZÜNET.
folytatták az előnyomulást.
Belgrád, j ulius 14. A hadser eg fő vezér leBukarest, julius 14. Alaptalan az a hir,
tének
jelentése alapján a kormány azt az utahogy a megszállott terűiétek anncxióját proksa
tást
küldte a csapatoknak, hogy a további
lamálták. A hadügyminisztérium jelentése,
tartózkodjanak.
A
szerint alaptalanok azok a hirek, me'.yeki támadó mozdulatoktól
szerint Nicopolis és Rustsuk mellett romá- szerb csapatok tehát megmaradnak eddig
való állásaikban1 s a fegyverszünet, ha nem
nok -és bolgárok közt véres harcok voltak.
is hivatalosan, de valóságban imár megvan/
FÉLNEK A PARASZTLÁZADÁSTÓL.
Hartwig orosz követ a szerb kormánynak SzaBukarest, julius 14. A kormány a parla- szonov külügyminiszter háláját és köszönetét
menttől felhatalmazást fog kérni, hogy szük- fejezte ki.
ség esetén a hadiállapotot léptesse életbe az
RIASZTÓ HIR
egész országban vagy annak egyes részeibeni
PÉTER KIRÁLYRÓL.
NYUGODT BULGÁRIA.
Zimony, julius 14. Péter szerb király naSzófia, julius 14. A bolgár távirati iroda pok óta súlyos betegen fekszik a belgrádi kojelenti: Azo'k a külföldön elterjedt hirek, a nakban. Régi szervi baja támadta meg újra
melyek szerint merényletet követtek volna az aggastyánt. Sondermayer dr., Szerbia tisz

ti főorvosa kezeli a királyt, akinek állapota
olyan rosszra fordult, hogy komolyan féltik a
katasztrófától. Hogy milyen komoly a helyzet, mutatja az is, hogy Sándor 1trónörököst,
aki Üszkübben volt a szerb főhadiszálláson,
táviratilag visszahívták Belgrádba. A kirláy
betegségét természetesen titkolják a nép
előtt.
A GÖRÖGÖK ÜLDÖZIK A -BOLGÁROKAT.
Athén, julius 14. Szerez kiüritése előtt a
bolgárok arra kényszeritettéik a török rendőrfőnököt, hogy százötven láda petróleumot
adjon nekik át, mellyel a keresztény városrész házait meggyújtották
s később a még
épségben maradt házakat ágyúgolyókkal elpusztítdtták. A bolgárok -elvonulása a Krezna és Pecsevo szorosokon át még mindig folyik. A görögök üldözik őket s folyton érintkezésbe vannak a bolgár hátvéddel. Az országút tele van ihadiszerrel. Számos bolgár
katona haldokolva hever az országúton.
GYÚJTOGATNAK A GÖRÖGÖK.
0

Szófia, julius 14. A bolgár távirati iroda
jelentése szerint -a görögök által napról-n-apra terjesztett, hazug és rágalmazó híreikkel
szemben, amelyek a bolgárokat gyujtogatással -és kegyetlenkedéssel vádolják, — meg
kell állapítani, hogy a g-ör-ög csapatok Küküos és Doiir-án -bolgár lakosságú helyieket felgyújtották.
,
Athén, julius 14. A hadügyminisztérium
-a főhadiszállásról étkezett következő jelentést ik-özli: -A bolgárok Kil-kisiből való eszeveszett menekülésükkor hátrahagyott, arohivum
ban a többek között kát -fontos okmányt találtak, amelyek bizonyságai anin-ak, hogy a
bolgárok a görögök ellen általános támadásra
készültek.
VÁD A BOLGÁROK ELLEN.
Szaloniki, julius 14. A bolgárok Szerezben a város elhagyása előtt rettenetes mészárlást és rablást vittek végbe. A bolgárok
a várost hosszabb ideig nagy ágyúval -bombázták, mert a városi milicia egy bolgár csapatot visszavert. A bolgárok és a komitácsik
a bombázás után benyomultak a városba és
általános fosztogatást kezdtek. A legtöbb
középületet, igy a püspöki palotát, a zsidó
templomot, a keleti bank és az athéni bank
épületét fölgyújtották. Az osztrák és magyar
konzulátus épületét, továbbá az olasz konzulátus épületét, bár ezeken az épületeken osztrák és magyar és olasz zászlók voltak kitüzvü, fölgyújtották. Az amerikai dohány*társaságnak egész raktárát elégették. Rendkivül sokan megfialtak, vagy megsebesültek.
A város romhalommá változott. Az osztrák
és magyar konzult Szereszben
fosztogatás
közben elfogták és csak nyolc órai fogság
után tizenkétezer korona lefizetése ellenében
bocsátották szabadon.
, t
MEGINDULT A TÖRÖK SEREG.
Konstantinápoly, julius 14. Hivatalos jelentés szerint a török hadsereg az éjjel megkezdte az előnyomulást. A sereg parancsot
kapott, hogy megszállja a bolgárok által kiürítendő dttomán területet.
Páris, julius 14. Az itteni török nagykövetségen a török hadsereg közeli akciójára
vonatkozóan kijelentették, hogy a török hadvezetőségnek célja Drinápolyba
előrenyomulni és a várast megszállni. A török hadsereg együtt fog működni a göröggel, amely
egyfelől Dedeagacs irányában, másfelől Macedónia felől fogja támogatni a török hadsereget. A török akcióban 17 hadosztály összesen 170 ezer emberrel fog részt venni.
ELLENÁLLÁS NÉLKÜL.
Konstantinápoly, julius 134 Hivat,al-os közlések szerint a török hadsereg, mely Buliar-
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ból és C s a t áldásából előnyomult, semmiféle
ellentállásra nem talált.
MEGHIÚSULT KÜLDETÉS.
Páris, julius 14. Nacsevics konstantinápolyi küldetésének meghiúsulása idevaló diplomata körökben nagy aggodalmat kelt, mert
l l g y látják, ihogy Bulgária mostan, hogy a
török hadsereg is akcióba lépett, teljesen védtelenül ki van szolgáltatva a többi Balkánállamnak.
LESZ-E EURÓPAI KONFERENCIA?
Páris, julius 14. Az itteni .diplomáciai körök korainak tartják azt a hirt, hogy a Balkán-félszigeten az ellenségeskedés nemsokára meg fog szűnni. Azt a hirt sem hiszik itt
el, Ihogy a bolgár kormány meghatalmazást
.adott Oroszországnak arra* hogy ,a béke helyreállításának módját kitalálja. Görögország
egyelőre alig kapható a békemegkötésére. Görögország szövetséget akar Törökországgal,
amelynek az volna a célja, Ihogy Törökország
vissza kapja Tráciának nagyrészét
Drinápollyal és hogy Bulgáriát az égei tengertől
elszoritsák, Görögország azt akarja, hogy
nyugaton Szerbia és keleten Törökország legyen határa. Megerősitik azt a hirt, hogy. a
török hadsereg
előrenyomul, a bolgár
hadsereg eikergetése végett. Eddig még
nincsen szó arról, hogy a 'diplomácia a mostani helyzetben be fog avatkozni s eddig európai konferencia eszméjét sem pendítették meg
Az ilyen eszme különben Franciaország közvéleményében ez idő szerint nem is volna
szimpatikus.
A MONARCHIA S A KONFERENCIA.
Bécs, julius 14. A Balkán-államok között kitört viszálykodások elintézésére Párisból és Londonból egy európai békekonferencia eszméjét ikezdrk portálni. A konferenciának az volna a föladata, hogy végleg megállapítsa az egyes Balkán-államok határait
és helyreállítsa a hatalmi egyensúlyt.
A konferencia sikere természetesen attól függ, hogy Ausztria-Magyarország hajlandó-e azon részt venni, vagy sem? Megbízható helyről szerzett értesülésünk szerint
Berchtold Lipót gróf külügyminiszter nem
idegenkedik a konferencián való
részvétel
gondolatától, azonban megjelenésünket attól
teszi függővé, hogy előzetesen tisztáztassanak azok a nézeteltérések, amelyek a hatalmak csoportjai között fenforognak és hogy
még a konferencia előtt egyetértés jöjjön létre Oroszországgal az elintézendő kérdésekre vonatkozólag.
Diszpolgárság és bizalom. Szatmárnémetiből jelentik: Tisza István gróf miniszterelnököt ma a közgyűlés 55 szóval 10 ellenében díszpolgárává választotta.
A törvényhatóság örömmel vette tudomásul ezt
és egyben bizalmáról és támogatásáról biztosította a kormányt. — Pécsről jelentik: Baranya vármegye törvényhatósági bizottsága
mai ülésén 211 szóval 40 ellenében Tisza István grófnak és a kormánynak bizalmat szavazott. Elhatározta továbbá a .'közgyűlés,
hogy a miniszterelnök arcképét megfesteti s
a vármegyeház nagytermében helyezd el. A
gyűjtést a kép költségeire azonnal meg is
indították és máris több ezer korona összegyűlt. — Miskolcról jelentik: Borsódmegye
m
a 213 szóval bizalmat szavazott a kormánynak. Az ellenzék, amikor látta, hogy a munkapártiak horribilis többségben vannak, szavazás nélkül kivonult a közgyűlési teremből.
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Egy szegedi
úriasszony halála.
(Saját tudósitónktól.)
Szomorú esetről
beszélitek ma a szegedi társaságokban: Reme s$ Ilonika, Katona Dezsőmé meghalt. Ez a
szomorú hir mély megdöbbenést és igazli meleg részvétet keltett Szeged uri társadalmának széles rétegeiben. Remiess Ilonkát előkelő
származásánál, kedVes' és szeretetreméltó
egyéniségénél fogva nagyon sokan ös merték.
A fiatal asszony 19 éves volt csak mindössze.
Középtermetű, aranyszőke hajm, gyönyörű
fehér arcú, végtelen szimpatikus leáuy voilt
ás az egész megjelenését, minden mozdulatát
arisztokratikus kecsesség jellemezte. Néhány
mappa! ezelőtt még a szegedi korzón sétált
éts most már érzéketlen alabástromként a ravatalom fekszik. Két hónappal ezelőtt volt a
menyegzője és holnap már utolsó útjára kisénik.
Remess Ilonka Pálfy Ferencnek, Szeged
város volt polgármesterének volt az unokája.
Édes anyja Pálfy Ilona nővére Pálfy József
dr. árvaszéki elnöknek és Pálfy Dániel vasgyárosnak. Remess Ilonka azonban nemcsak
előkelő származásánál és rokonságának következtéken volt .kedvelt tagja az uri társadat ómnak, hanem szerénysége, intelligenciája
és egyéb nemes tulajdonságai miatt. Leánykorálbiam, édes anyjával együtt igen visszavonult életet élt. A Kálvária-utcáiban, Pálfy
Dániel házában lakott és néha-néha ment
csak ki sétálná a korzóra a föltűnően szép Pálfy-.leány okkal. Bálba csak ritkán járt és korán véget ért fiatal éveit az élet zajától távol, csöndes családi kömben töltötte.
Remess Ilonka halála egy különös tragikum logikus láncolata. Apja tisztviselő volt
és anyjával együtt a legelső polgári házastársak voltak Szegeden, Akkor lépett élet'be
a polgári házasságról szóló törvény, amely
az egyházi esketést feleslegessé teszi. Remess
Andor a szegedi .anyaköny vvezető előtt legelőször fogadott örölklbüségt feleségének ós
házasságkötésüknél annyian jelentök meg,
amennyien még azóta se voltak egy esküvőn
sem. Remess Ilonka apja azonban sokat betegeskedett 'és korán elhalálozott. Özvegyet és
két gyermeket hagyott hátra. Az egyik fiu
volt, a másik leány. Özvegye, a szelid lelkű,
finom, uri asszony férjének halála után csak
két gyermeke nevelésének szentelte minden
idejét. És a kérlelhetetlen sors. ezt az örömet
'is mgirigyelte a lesújtott özvegytől. A fia, mikor 12 éves volt egy baleset alkalmával szerencsétlenül járt és hirtelen meghalt.
Az anya ekkor még árvább .maradt és
egyetlen leányával még visszavonultabb életet élt. Remess Ilonka ekkor 17 éves volt ós
szépségének teljében ragyogott. Ekkor ismerkedett meg Katona Dezsővel, a szegedi fiatalság egyik ösmert tagjával. A fiatalok megszerették egymást és az idén május hónapnak egyik derűs napján megesküdtek.
Az esküvő után rövid nászútra ment a
fiatal pár és azután Remess Ilonka kiköltözött nyaralni Szatymazra, nagyatyjának villájába. Itt aztán a napokban megfázott és
hashártyagyulladást
kapott, amely rövid idő
alatt végzett, a gyönge szerevezetü, törékeny
nővel. A fiatal asszony vasárnap
meghalt
Szatymázon, 19 éves- korában. Holttestét a
család Szegedre szállítja és a temetése, mivel a városban a hatóság nem engedi felravatalozni, holnap, kedden délután félnégykor
lesz a belvárosi temető halottasházából.

5.
Remess Ilonka halála Szegeden mindenütt részvétet kelt. A mélyen lesújtott család, az alábbi gyászjelentést adta ki:
özvegy Remess Andorné született Pálfy
Ilona édesanya és Katóm Dezső férj, maguk
és nagyszámú rokonság nevében fájdalomtól
megtörten jelentik .a felejthetetlen jó gyermek és i f j ú hitvesnek Remess Ilikéinek Szatymazon 1913. év julius 13-án, élete 19. évében
rövid szenvedés után bekövetkezett, gyászos
elhuny tát.
A drága halott folyó hó 15-én, kedden
délután fél 4 órakor fog a szeged-bel'városi
temető halottas házából a Kafona-ics'alád sírboltjában örök nyugalomra helyeztetni; engesztelő szentmise-áldozat ugyanezen napon
délelőtt 11 órakor fog a szeged-belvárosi szt.
Demeter-templomban az örök Mindenhatónak ihemu tattá tni. Szeged, 1913. julius hó 13án. Pihenj békében s álmodjál boldogságról
tovább . . .

Az utolsó istentisztelet.
— Bucsu a Demeter-templomtól. —
(Saját tudósitónktól.) Vasárnap délelőtt
búcsúzott el a város közönsége, a szegedi
papság és a hatóság a lebontásra kerülő
Szent Demeter-teimplorntól. A búcsúvétel ünnepélyes keretek között történt meg, a hivők
hatalmas serege előtt. Az utolsó intentiszteletre szorongásig megtelt a templom hajója
s vidékiek, akiket kötelékek fűzik Szegedhez,
számosan eljöttek, hogy végignézzék az. öreg
Demeter-templom búcsúztatását. A város
hatósága Lázár György dr. polgármester vezetésével jelent meg és a templom vörös
posztóval bevont három első padsorában foglalt helyet.
A búcsúztató beszédet Jászai Géza e.
püspök tartotta. Diszes papi ornátus volt rajta, amikor a szószékre lépett és megindultság rezgett a szavaiban, amikor belekezdett
a beszédébe.
— Ahonnét annyiszor hirdettem az isten
igéjét, — kezdte Jászai — ahonnét anmyiszoi
örömmel színleltem kedves hallgatóim tömött
sorait, ide e szószékre a mai napon meghatva
léptem föl és. meghatva állok előttetek, mert
innen ma utoljára szólok hozzátok. Meghatva
tekintek körül e szent helyen, meghatva szem
lélem e templom ódon falait, oltárait, amelyek rövid lidő múlva eltűnnek a föld sziliéről,
ihogy helyet adjanak egy szebb, hatalmasabb
.egyház falainak, oltárainak. íme, ézek a szent
faiak és oltárok, ahol mint a piarista atyák
tanitványa naponkint szolgáltam az Urat a
szent misénél, ahol később ugyanazt tettem
hat és háromnegyed éven át mint káplán s
most hetedik éve mint plébános, ezek a szent
ifalak és oltárok, ahová oly sok szent emlék
köt, nemsokára eltűnnek. Nem megható-e az
.a gondolat, hogy azok, akik e szent falak közt
kereszteltettek meg 'és lettek az egyház tagjaivá, aikik e szent falak közt vették magiakhoz először az élet kenyerét, Krisztus testét
az első szent áldozásban, akik e szent falak
közt hangoztatták el szerető szívvel a „lioltomiglan-holtodi'glan"-t, a házasság szentségének fölvételiében, liogy azok már nemsoká fog
ják látni azokat a szent falakat, amelyek tanúi voltak szivük boldogságának?
— Mielőtt —- folytatta tovább — bucsut
vennénk ez ősi szent falaktól, röviden tekintsünk vissza a századokra, amelyeken keresztül e templom a lelkek szükségletét szolgálta.
Hogy mikor .épült e templom, amelynek
plébániáját Lomovics püspök, e nagy egyházfejedelem az 1835-ben megtartott püspöklátogatási jegyzőkönyvében a szegedi egyházak
anyjának és fejedelmének nevez, nem tudható. Talán ha lebontják, találunk alapkövet s
abbau írást, amely erről bennünket fölvilágosít. Ugy látszik azonban, hogy még az Árpádok korában épült a falaik egy része, amidőn Szeged már nagy hely volt, mert királyi
város és egyházilag főesperesi székhely, kiváltságos hely volt, egyházilag egyenesen az
esztergomi érseknek volt alávetve.
.Amidőn a szomorú török világ következett Magyarországra, Szeged is a török ura-
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lom alá jutott. Ez időszakiban e templom elI
Megjöttek a nyári fiuk.
pusztult, leégett s romokban hevert. Mikor
történt .ez, mennyi időn át liievert leégve, az
- S z e g e d i gyerekek karrierjei. idő viszontagságainak kitéve, nem tudjuk. A
(Saját tudósttónktól.) Nyarat még alig
piaristák 1789-ig plébánoskodtak s az övék az
érdem, hogy Szeged város 1749—1751-ig e lehet felfedezni, az utcákon őszi szél sivit és
templomot ú j r a fölépítette. Százbatvamflsét év es-tén-ként -liideg, nagyszemü eső veri az ablaóta áll tehát e templomi igy, amint most lát- kot; mégis, mégis igaziad van ó szent, pápai
juk. A templomot 1834-ben kimeszelték és a
szentélyét kifestették, de azért 1835-ben Lono- kalendárium, nyár van, igazi nyár; megjötvics azt mondja róla, Ihogy -gyönge karban tek a n y á r i fimik. Megjöttek és m'ár vígan favan, a toronynak ablakai nincsenek. Azon- brznak a Széobenyi-téren, keserű lemondással
ban Szeged város hatósága 1885-ben kívül 'kicsiny-lik szegedi származásukat és ragyogó
megujittatta, 1889-ben íredig 22,000 forint extázissal (beszélnek arról a helyről, ahová
költséggel díszesen kifestette s belül teljesen tiz hónapra, vagy hosszabb időre elszúr mázrestauráltatta, amint most is látható.
(Most a templom oltárát és h a r a n g j a i t so- tak. A z egyikből grand párisiién lett, a máMüinldlxiein, a
harmadik
rolta föl Jászai, majd iigy fejezte be a pré- sik joviál aus
dzsentlmón of Cainbridlge, a negyedik nimodikációt:
— H a végül még megemlítem, bogy e lfeon ex Buda-Pekking és így tovább. Mind
templomból és a templomban hallott tanítás nagy fiuk lettek ők, os'ak Szeged, ez a bjus
által vezetve számtalan férfiú került k i az szülőhelyük, ez lett nagy ifal-u, ez lett egy abéletbe, például egy Dugonics András, egy
Kőszeghy László csanádi püspök, Németh Jó- normálisan inkult urális, degen éráiban renezsef fölszentelt püspök és mások, befejezhe- gát. fészek.
tem e rövidre szabott leírást.
És -ahogy elsétáltam ón. is, szégyenlős faDicső múlttal hir e templom, róla Szeged
l'uzó, a Széchenyi-tér platánjai alatt, összetaváros egész története szól hozzánk s igy f á j
a tőle való megválás, de vigasztaljon beninün- lálkoztam .egy nyári fiúval, aki hajdan gyeket az a tudat, hogy egy még dicsőbb, még rek-korában, Alsóvároson fürdött a ku.hikszebb templom fog helyén emelkedni. Vigasz- gödrökben, de most neve előtt dr. van és
taljon az a tudat, hogy ez a szebb, dicsőbb hogy mit tart erről a városról, csak az bizotemplom hirdeti m a j d egy szebb, dicsőbb Sze- n y í t j a , hogy nyaranta vetődik ide. J ó fin
ged virágzását!
egyébként ez a Dobóczky Pál dr. és mióta a
Ezután 1 -szent mise és szent zsoltárok
•tanári
oklevelet megszerezte, nem nézi le
éneklése következett, mire a búcsúztató ünolyan
nagyon
a magyar városokat, mert. nenepság véget ért.
ki állomáshelyül csak Kisszebbein jutott, ami
hát Berlinnél valamivel mégis kisebb. 'Ezzel
, találkoztam a minap a korzón és ahogy felé
közeledem, észrevettem, hogy mellette egy
másik ismerős arc, -húzódik meg két csontos
váll között. Hallom amint súgja:
• z é j p a d í á s
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nélkül.

Az általam készített
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. Bármilyen javítást 4 óra alatt készítek.
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—- Most bte fog mindjárt mutatkozni.
Ohó ebből -nem eszel, — gondoltam. Ez
egy másik nyári fiu bizonyára és nyugodtan
lehet mondani neki: szervusz! És tényleg jó
gondoltam. A másik ,a régi, a közismert Csomor-gyerek, szegedi benszülött, minden pereputtya itt élt ós lehelt. Ö azonban a. negyedik
gimnáziumból kispapnak ment. Mikor igy az
egyház pénzén gyorsan ós '.könnyen kitanult,
volt esze .ós otthagyta a reverendát és beiratkozott az egyetemre filozopternek, most ő
is dr. m á r és. helyettes tanár Kézdivásárhelyen.
Mindezt természetesen esak szerénykedő,
véletlen célzásokból1 tudtam meg tőle; no
meg abból következtetve, hogy Szeged előtte
kedves város, a r r a is rájöttem, hogy latin ós
görög a „szaka", sohse remélheti tehát, hogy
egyszer még ide is kerülhet tanárnak. De aztán mikor saját magáról leadott minden tiszteletgerjesztő vonatkozást, -nagylelkűen rám
terelte a beszédet és (bizonyitgatni próbálta,
hogy ón velem se vallottak a régi osztálytársak szégyent.
— Olvastam, — mondotta, — hogy egy
nagyszerű munkát írtál. H a jól emlékszem
„Impresszióm a stockholmi olympiádról" volt
a eime. Nem is hittem volna rólad, liogy te
még ilyen messze is elvetődül valamikor.
Csak mosolyogtam és nem szóltam semmit, Ha azt mondom: nem, ón ilyen messze
talán sohase fogok elvetődni, hanem van egy
kedves barátom, akit szintén épen Berezeg
Istvánnak hivnak, aki -nagyszerű tornász és
egyben jó tollforgató is, ez -irta azt a munkát,
akkor Csomor dr. nevet r a j t a m és azt hiszi,
bogy én ás „szerénykedek." De h á t ón hallg a t t a m és most nagy az ón tekintélyem és
még nagyobb Csomor tekintélye, Ihogy ő Kézdivásáribelyen ilyen jól informálódik mindenről.

1913. julius
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Aztán sorra vettük a többi fiukat. Csomor
mögött az első négy gimnáziumban egy Wiblitzhauser Ferenc, nevü gyerek ült. Mindig az
volt a szokása, hogy egy vastag ceruzával
ütötte Csomor fejét. Ezen aztán annyira megbarátkoztak, (hogy amikor szétkergette őket
az élet, akkor is tájékozódtak egymás sorsa
felől. És most elmondta Csomor, bogy az a
Wiblitzbauser, — aki szegedi fiu szintén és
fi a annak a Wibützhausernének, aki nem régen a várostól ingyen telket kért Újszegeden
egy „vurstli" építésére, — most a FHippi szige
teken él, Amerika, és Ázsia között. Két éve
vetődött ki oda, zenész a maláj
hadsergben;
elvett feleségül egy m a l á j nőt és jelenleg
már három kis mulát gyermeke van. Kacagtunk is ezen e'eget.
Majd következett egy gyászosabb akkord.
Szegény . Ing ittv.'k Jenő meghalt. Apjaj táblabíró volt régebben Szegeiden, ő itt érettségizett a városi gimnáziumban. Eszes, tialeiiitumos gyerek volt és Budapesten tönkrement.
Elvitte a tüdővész. — Cziegler volt szegedi
alezredesnek a fia, állatorvos lett, Biró Vilmos szegedi táblabírónak a fia, Biró Jenő
most végezte el az erdészeti főiskolát. Ezekről
pozitív tudomásunk van. De jöttek a nagy letörések és elvittek közülünk sokat-sokat, a
kikről azt se tudjuk, ihol vauinak ós micsodák. Ezeket vitatva indultunk sétára a Kárász-utcán, amikor csak egy fiatal cvikkeres
papnak Csomor dr. oda kiáltja:
— Szervusz László!
László pap odakainyarodik hozzánk ós én
udvariasan bemutatkozom neki, mire ő egy
egyiházfihoz nem illő nyájassággal szól viszsza:
. .v
— Nem ösraerisz má, szamár?
Én sehogy se ösmertem meg. Hiába
mondta., -liogy az első négy gimnáziumiba
együtt jártunk, meg hogy őt László-inak -hívják, most a napokban szentelték fel Szegeden •
papnak, ami a Délmagyarország-ban
is benne volt, én esak nem tudtam visszaemlékezni.
— No megállj, m a j d emlékszel mindjárt,
— mondotta. Volt nekünk harmadikban egy
kedves matematika tanárunk Frank Pista.
Tudod, ha rosszkedve volt, mindenki szekund á t kapott. Ez egyszer kihívta felelni Csonka
Miklóst ós Tóth Lászlót. (Egyszerre kettőt
szokott kihívni mindég.) És négyen
mentünk
ki: a Csonka, a Miklós, a Tótli és én a László.
Ezen olyan dühbe jött, hogy ihelyrezárgatott
mindnyájunkat.
E r r e aztán már én is emlékeztem. Egy
felbős matematika óra, mindennél jobban
megmarad az ember emlékezetében. Szpba
jött ezekután a régi osztályfőnök: Both
Ferenc dr., akit m á r elhelyeztek -Szegedről.
Ö mondta ezt a hires magyarázatot, amit
azóta minden szórakozott t a n á r r a ráfognák:
„az őserdő olyan rengeteg, amelybe emberi
kéz, még be nem tette a lábát." A két tanár
osztálytársam, még most is leszólja ezért Botbot, akinek állandó csúf neve „Furkó" volt;
pedig valószínűleg ők is mondanak eféle tanárságot.
A többiekről hallgat a krónika. Az inkognitóba tartózkodó fiukról' nem tudunk semmit. Ök nem nyári fiuk, még ilyenkor sem
vetődnék haza Szegedre. Bizonyára már megtépázta őket az élet; nem adnak semmit a
kalendáriumra ós valami oktalan véletlen
miatt bizonyára nagyon szégyenük magukat.
Pedig, hát nem lehet mindenki -nyári fiu;
kivált ősszel. A munka nem szégyen és nyáron is kell 'enni. N-em jöhet mindenki le Szegedre, faluzni.
Herczeg

István,
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dászati engedély kiadása iránt való kérelem nek részt a gyakorlatokon. Két-két rendes
határideje ma járt le s azoknak a névsora, békelétszáma hadosztályt egyesítenek majd
akik a polgármesteri hivatalhoz engedélyért egy-egy hadilétszámú hadosztállyá. Ilyen
fordultak,
időszerinti sorrendben a követke- nagyszabású hadgyakorlatok Radetzky óta
Szegény artisták
zők:
nem voltak. A hadvezetőség módot akar ad(Saját tudósítónktól.)
A szegedi VigTótlli Károly gazdálkodó, Dempf Henrik ni a csapattiszteknek, hogy teljes létszámú
szinpad kabaré ismét fizetésképtelen lett. Hü os. kir. altábornagy, Sleider Rezső honvéd ez- csapatokat vezényeljenek és tapasztalatokat
szerezzenek arról, ihogyan kell ellátni és vemaradt a múltjához, amelyben nem volt sok -redorvos, Zombory Jenő királyi ügyész, Sza- zetni a teljes létszámú csapatokat.
Pár József dr. királyi ügyész, Skultéty Jenő
öröm és lemondott jövőjéről, amelyben nem törvényszéki hivatalnok, Pázmán János mé— Háromozer magyar-román . . . Ervolt sok remény. A kabaré igazgatóságát száros, Linthner Ferenc fényképész, Kállay délyben erős lázt hevített a román háború.
azonban cselekedetében ez idén a kegyelet Albert nyugalmazott főispán, Back Bernáth Bukarestben tömegesen jelentkeznek az öngőzmalom tulajdonos, Beesey Károly dr. ügyés a pontos reminiszcencia vezérelte.
kéntesek és feltűnő nagyszámban magyar álPont julius 14-én lett ugyanis fizetés- véd, Brauswetter Ottó óranagykerasfcedő, Jed lampolgárok, akik Orsovától Brassóig húzóilioska Béla dr. királyi közjegyző, Máthé Gyuképtelen az idén is, mert épen ezen a na- l a háztulajdonos1, Pilíliofh Kálmán ügyvéd, dó határvonalon útlevél nélkül szöknek át.
pon ütött iki az artista-sztrájk tavaly is, a Schirsieh György királyi közjegyző, Vajda A bukaresti Minerva cimü hetilap tegnapi
gázsi nemfizetések miatt. És azóta egyet for- Manó és Vajda Sándor kereskedők, Wei- számában közli, hogy háromezer erdélyi rodult az idő lomha kereke és a Vigszinpad ju- ner Miksa biztosító intézeti igazgató, Endré- mán jelentkezett eddig önkéntesnek a román
bilál mostan. A „lokál" üresen, szomorúan nyi Lajos nyomdatulajdonos, Engelmann Je- hadseregben és ugyancsak ez a lap árja, hogy
nő dr. ügyed, Franki Antal [gyógyszerész,
és sötéten fog az éjbe bámulni és a homály Holtzer Aladár nagykereskedő, Holtzer Emil naponta száz meg száz magyar alattavló tóleple alatt árván maradt pálok és búskomor nagykereskedő, Jámbory Lajos kereskedő, dul az összeirő bizottságok elé. A lap által
szalmaözvegyek fogna'k a ravatalnál megje- Kátay Sándor földbirtokos, Kovács József dr. közölt névsorban rengeteg nagyváradi
és
lenni. A csöndes részvét és a koszorúk mel- ny. főorvos, Leizinger Gyula gyógyszerész, aradi joghallgató van, akik szintén útlevél
lőzése mivel úgyis dzsentlméni kötelesség, a Lippay György tanár, Moák Gyula gyógysze- nélkül szöktek át a határon és nyomban felrész, Milkó Ferenc gyáros, Nátly József hennagyszámú részvétteljes közönség csak rég tes, Pálfy Dániel vasgyáros, Pick Jenő szalá- vétették magukat az önkéntesi légióba. A maelhasznált jegyeit és számláit fogja lengetni migyáros, Seifmann József gyáros, Sólyom gyar románok olyan lázzal mennek a csatába,
és ugy zokogja:
Fekete Gellért utászszázados, Szakács József mintha ellenünk indulnának. Igaz, hogy a
dr. ügyvéd, Sehil'fVr Alajos őrnagy, Vas Ká- bolgár népet a magyar szimpátia után szöadieu, adieu . . .
roly
kereskedő, Várnay Dezső nyomdatulaj- vetségesnek gyanítja. Amiben van végtére
Az artisták pedig szintén zokognak, de
donos, Wagner Gusztáv
nagykereskedő,
nem az emlékek, hanem pénzük után. Mivel Winkler Andor fürészgyáros, id. Winkler valami.
a fizetésképtelenséget nem a közgyűlés mon- Mihály fürész,gyáros, llf.j. Winkler_ Mihály fü— Tiz halott, ötven sebesült. Sandotta ki, ilyen nem is volt, a szükkörü rész- részgyáros, Printz Károly gazdálkodó, Wink- Sebastinból jelentik: Ezrekre menő tömeg
vénytársaságban, hanem Faludi pénztáros, ler Sándor dr. gyáros, Ziffer Alfréd dr. fog- volt tegnap az iruni lóversenytéren. Verseny
a tulajdonos helyettese, aki egyszerűen zseb- orvos, Tary József vadőr, Tóth Antal vadőr, után Henduje és Irun között két közönséggel
Elhardt Kálmán vadőr, Szél Gergely földbir- zsúfolt villamos összeütközött és felborult.
re vágta a vasárnapi bevételt és nyomta- tokos, Pap Nándor dr. fogorvos; Telbisz Ká- Tiz ember meghalt, ötvennél többen megselanul eltávozott, az artisták ma reggel meg- roly bankigazgató, Dobó József főkönyvelő, besültek,
jelentek a rendőrségen és Somogyi Szilvesz- Pajti,cs János fodrász, Csikós Lajos földbirto— Leégett a fiumei vegyészeti gyár.
ter dr. főkapitánytól kérték, hogy segítsen kos, Tóth Imre földbirtokos, Báló Antal tani- A fiumei régi vegyészeti gyárban a szuperbajukon. Még a csapos, a szakácsné és a tó, Tóth János földbirtokos, Balázs Károly foszfátot őrlő malom legfelsőbb emeletén tűz
állatorvos, Keinenei Károly kereskedő, Lielbszinpad-fiu is az artistákkal ment; ők sem tenegger Lajos főtörzs orvos, Völgyiessy János támadt, amely elhamvasztotta a tetőzetet és
'egy villamos motort. A kár 20.000 korona. A
kaptak fizetést.
városi gazdász, Búzás Lajos táj fajt a méntele- tűz okát nem tudják, mert a tűz keletkezése
A főkapitány szívesen fogadta a szomo- pi intéző, Búzás Elek honvédszázados, Hor- idejében senkii sem dolgozott a malomban.
rú küldöttséget és kijelentette, ihogy ő nem váth István kertész, Ádámfy János folyam— Eltűnt ügyvédnő. Egy kézdivásárhelyi
tehet ebben az ügyben semmit, forduljanak mérnök, Szalay Lajos vendéglős, Nagy Gyula ügyvédnek, Schmit Sándor dr.-na'k felesége
folyamuiérnök, Sc'hwarz Jaíkab magánzó,
az artisták egy ügyvédhez és máskor legye- Micsikei Kálmán nyűg. hadbíró.
8 éves gyermekével együtt a városból elnek óvatosabbak. Annyit azonban mégis
tűnt. Az utóbbi időkben az asszonyon az ideösszesen Ihetvenketten kértek tehát az gesség jelei mutatkoztak és igy félő, hogy önmegtett a főkapitány, hogy
kényszerutleveidén vadászati engedélyt. A tavalyi Nimrólet állított ki azoknak, akiknek nem volt dok szánna sokkal nagyobb volt, körülbelül gyilkosságot követett el. Férje az összes hatóságokat megkerestette, de ezideig mindenannyi pénzük sem, hogy hazáig utazhassa- százötven.
ünnen nemleges válasz érkezett.
nak. Sárai Károly, a volt főrendező és Eich— A szegedi minoriták uj házfönöke.
— Üldözik a kitagadott papot. Makóról
ler Lajos karmester el is fogadták a kény- A magyarországi minoritarend a napokban jelentik: Csanád vármegye közigazgatási biszerutlevelet, de a román Mucianu nővéreik tartott káptalani ,gyűlésen Somogyi Gusztáv zottsága elé érdekes ügy aktái kerültek.
és a Brigthon dzsikkeíő négyes bőszen távo- csütörtökihelyi (Szepesmegyé) házfőnököt vá- Végrehajtást kér a katolikus egyház ez akzott, amikor megtudta, hogy miről van lasztották meg a szegedi házifőnökké. Az ed- tákban Szekrényi Lajos volt magyarbánáiedigi házfőnök Sárközi Bonifác hovahelyezése gyesi plébános ellen. Szekrényi Lajosról egy
szó.
iránt még nem történt intézkedés, a volt ház- időben sokat irtuk az újságok. A plébános köAz angol fiuk megvárják, mig Arató, főnök egyelőre Szegeden marad.
vetve meggyőződését, kilépett akkoriban
a tulajdonos hazajön Pestről, ahol állítólag
nemcsak a papi rendből, hanem a katolikus
— 4 Dugonics-temető kapuja. Meg- vallás kötelékéből is. És nőül vett egy előkelő
időzik és valahogy vele fogják elintézni a
korhadt, megrozzant a Deszkás, — ujabban
konfliktust. Sarkadi Vilmos, a művezető igaz- Dugonlics-tmető kapuja. A temetőbizottság csanádmegyei úriasszony!, akit azelőtt már
évek óta szeretett. Nagy szenzációt keltett ez
gató már két nappal ezelőtt elutazott és való- sürgetésére a tanács mai ülésében elhatároz- a házasság, mert a plébános házasságát megszínűleg vissza sem jön. Az artisták pedig ta, hogy a kie.ri,tést kijavíttatja, a régi kapu előzőleg fölöttes egyházi 'hatóságával heves
Arató és Sarkadi nélkül vigasztalanok. So- helyére pedig ujat, dászeset építtet. A mér- háborút vivott. Különös fordulat történt
sem okulnak még a maguk kárán sem sze- nökség el is készitette az u j kapu tervét, de azonban Sziekrényivel. Házassága után pár
ez nem nyerte meg a tanács tetszését. Utasí- hónap múlva ismét jelentkezett a katolikus
gény, könnyelmű emberek . . .
tották tehát ,a mérnökséget hogy praktiku- -egyház illetékes fórumainál és
kérelmezte,
sabb, olcsóbb és egyszerűbb tervet készítsen.
hogy az egyházi kötelékébe vegyék vissza, A
— Vilmos császár és királyunk találmegtagadta.
— Spórol a tanács A röszkei templom kérelem teljesítését az egyház
kozása Ischlben. Vilmos német császár a
Erre Szekrényi megmaradt reformátusnak.
nyár folyamán meglátogatja királyunkat berendezése 13,260 koronáiba kerülne. A ta- Az egyház azonban nam feledkezett meg a
Ischlben. A látogatás még nem befejezett nács az összeg nagy részét akként akarja letagadott papról. Most, öt év multán, öt évi
tény, de ihogy a legkomolyabb lehetőségek megtakarítaná, hogy a most lebontásra kerülő egyházi adót követelt tőle. Szekrényi megtaközé lehet számítani, azt legjobban bizonyítja szent Dömötör-templom szerelvényeiből ren- gadta az adó fizetését, azzal a kijelentéssel,
az a körülmény, hogy az isclhli Kaiser-villá- dezteti be a tanyai templomot. Jászai Géza hogy ő a református egyháznak fizet. Az egyban már nagy előkészületek folynak, amit a c, püspököt fölkéri majd a tanács; hogy je- ház neim tágított. Most közigazgatási uton kérte az adó behajtását és végrehajtást vezettenémet császár várható látogatásával hoznak
lölje ki azokat a templomi szereket, amelyek tett Szekrényi ellen. A közigazgatási bizottösszefüggésbe.
a röszkei templom részére alkalmasak.
ság egyelőre beszüntette a végrehajtást Szek— Az uj Nimródok. A Szeged város
rányii ellen, mert igazolni kell, hogy három— Ujitis az idei nagygyakorlatokon. szor jelentkezett felvételre az egyháznál.
részéről kiadott vadászati engedélyek ez év
elején jártak le. A vadászati tilalom, amely Bécsből jelentik: Az idei nagygyakorlatok
— Expressvonat és egy mozdony.
idő alatt a Szegedhez tartozó vadászterüle- tudvalevőleg augusztus végén kezdődnek a
teiken vadászni nem szabad, augusztus ti- bakonyi erdőség környékén. Nevezetes újí- Londonból jelentik: Borzalmas vasúti kataszzenötödikéig tart, azontúl ismét kedvükre tása lesz a hadgyakorlatoknak az, hogy a trófa történt tegnap Colchester mellett. Egy
vesz- robogó expressvonat összeütközött egy toszórakozhatnak a szegedi Nimródok. A va- hadosztályok ezúttal hadiállományban

lató mozdonnyal. A karambol ereje irtózatos
volt. A mozdony darabokra tört, az expressvonat több kocsija fölborult. Négy ember életét vesztette, a sebesültek számát még nem
is tudják. Szigorú vizsgálatot indítottak,
hogy megállapítsák, kit terhel a felelősség a
szerencsétlenségért.
— Az Alpeseken ó t ! Bider, svájci aviatikus ma hajnalban négy órakor — mint
Bernből jelentik — felszállott, hogy az Alpeseken át Milánóba repüljön. Hat órakor repült el 3470 méter magasságban a Jiungfraunyereg Ifölött ós 6 óra 40 perckor Domodossolában leszállott, ahol benzinkészletét kiegészi
tette. Rövidesen folytatta útját Milánó felé,
ahol átadja a milánói polgármesternek Bern
város levelét.
— Lépine — képviselő. Páris Jagowja
a nagyszerű Lépine, annyi rendőri attrocitás
és rendőri baklövés hires,, sőt Mrthedt iliőse,
megunta a nem is kétes értékű dicsőséget és
bucsut mondott Páris rendőrfőnöki székének.
És mit csinál vájjon egy rendőrfőnök, ha pályát változtat és karaiért akar csinálna? Perszi, hogy képviselő lesz IApinenelk ez sikerült is, mint egy párisi távirat jelenti, Montprisonbian képviselővé választották.
— Az érzékeny soffőr. Falucli Sándor, a
Vígszínház igazgatója az este beszállt a Marta autótaxi vállalat tizenhatos számn kocsijába. A Margitszigetre igyekezett. Át is értek, de miután a sziget kedvelt tartózkodó
helye a pestieknek, kell, hogy hibái is legyenek. Vannak is. Többek között este nincs kivilágítva, Az autó robogott a sötétben, egyszer icsak nekiment egy fának. Az autó ifélrebomlt, megrongálódott, de sem
Faludinak
sem Farkas József soffőrnek nem történt
semmi ba'ja. Farkas azonban nagyon lelkére
vette a szerencsétlenséget, annyira, hogy el
akarta /dobni magától életét. Nekirohant a
Dunának és Faluéinak és a segítségére siető
járóikelőknek az utolsó percben sikerült lefogni a halálra szánt ember. Rendőrnek adták
át, aki bekísérte a főkapitányságra. Itt megígértették Farkassal, bogy nem követ el ostobaságok azután ú t j á r a engedték.
— Szerencsétlenség a rókusi állomáson
Délelőtt féltizenkettőkor Nagy Sándor dorozsmai földbirtokos megjelent a SzegedRókus-állomáson, hogy cséplőgépét a vasútról haza szállítsa. A vasúti alkalmazottak
megkérdezése nélkül, a magával hozott Maróti Kálmán, Forral Albert, Szúnyog Gábor,
Farkas József és Farkas Imre dorozsmai
munkások segítségével a teherkocsit, amelyen a cséplőgép volt, a lerakodóhoz tolatta.
Az öt munkás azonban tapasztalatlan volt
az ilyen munkában és olyan sebesen tolták a
hatalmas kocsit, hogy a lerakódénál megállítani nem birták. Enne'k következtében Marőti Kálmán 31 éves nős és Forrai Albert 51
éves nős dorozsmai lakósok a lerakodó deszkája és a kocsi közé szorultak. Mind a két
munkást a mentők a közkórházba szállítót*
ták. Itt a z orvosok megállapították, hogy
Maróti oldalbordái betörtek és sérülése életveszélyes. Forrai csak könnyebben sérült
meg. A rendőrség megindította a vizsgálatot,
hogy kit terhel a felelősség.
— Rendőri krónika A Szeged-Rókus
állomáson vasárnap ikét lopás történt. Délelőtt Fodor Dénesné kovásznál asszony tett
följelentést, hogy ötvenöt koronáját ellopták.
A rendőrség elfogta a tolvajokat: Kolompár
Jakab és Szojka Erzsébet cigányokat. — Vasárnap este Czárán Jánost lopta meg Elek
István, akiről kiderült, hogy őrült s a szekszárdi elmegyógyintézetből
szökött meg. Az
elmebeteg tolvajt kórházba vitték. — Két tűz
is volt vasárnap. A Liszt-utca 27. szám alatt
kéménytüz támadt. A tüz a tetőzetre is .átterjedt, de a tűzoltásáig idejében eloltotta. —
A 315. számú vasúti őriház közelében egy vaggonnak a szalmarakománya égett el, amelynek 600 korona volt az értéke. Ez a tüz a mozdony szikrájától támadt.
Bútorszállításokat helyben és
tározást
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SZÍNHÁZ, hüvészet.
Az uj filmművészet.
— Hol van ma már a mozi? —
(Saját tudósítónktól.)
Amikor az első
mozgófényképek megjelentek, amikor az első
filmeket vethették a sötét kamarából a kis
szűk terem vásznára, akkor senki se gondolta olyan gyorsnak, szédületesen sebesnek azt
a fejlődést, amelyet Edison találmánya tenni
fog. A kis bohókás jeleneteiktől, az apró boszorkányhistóriáktól és a rövid utcai {elvételektől alig tizenöt esztendő alátt a három
fölvonásos erős és értékes drámákig és a
legnagyszerűbb természetes és tudományos
fölvételekig jutott el a mozi.
A mozgófényképgyártás első esztendeiben a színház vette legkevésbé komolyan a
filmet. Kezdő, állásnélküli artisták, jelentéktelen kis szinészek álolttak a fölvevőgép elé
és játszották el a kis jeleneteket. Ezek közül kerültek ki az első rendezők is, akik a
primitiv ikiállitásu filmek jeleneteit összeállították. Jelentéktelen kis irók dolgoztak föl
közismert témákat a filmgyárak számára.
A mozi első korszakát a jelentéktelen
irók kísérletezése, a rossz szinészek játélka
és a rendezésnek apró triikkökben való megnyilvánulása jellemzi. Leginkább meglátszik
ez a nőszereplőkön. A kis szinészek és a jelentéktelen szinrendezők kis grízeitekből és
ikokottokból választották ki a színésznőket.
Még csak közepes szinésznő sem akadt, aki
vállalkozott volna a fölvételekben való szereplésre,
Igy alakul ki egy egészen uj művészpálya: a moziszinészeké. A gyárak a reklámok eszközeivel egy-egy szereplőjüket igen
ügyesen színészekké tudták tenni. Akad egyegy moziszinésznő, aki különös trükkjeivel
különösen népszerű lesz. Asta Nielsen, aki
soha se volt szinésznő, hatásvadászó szerepekben föltétlenül meglhóditja a közönséget.
Ö a vad és temperamentumos moziszinészetet képviseli s ugyanekkor egy másik
nő, Henny Portén, a lemondó német szentimentalizmus tolmácsolásával hódit. Ez a j
Menny Portén sem volt szinésznő, szinpadi
tehetsége épen olyan jelentéktelen, mint Asta Nielsené, de azért meghódítja a közönséget, mert alacsony és ügyeskedő eszközökkel dolgozik.
Egy dán filmgyár különösen ügyesen
szerez népszerűséget. Ez a gyár a közönség sportszeretetére alapitotta technikáját:
csinos és kis tehetségű színészekkel pompás
sportreklámokat produkáltak Igy történt aztán, hogy például Waldemár Psylander, egy
fiatal dán színész, a közönség különös kedvence lett, noha soha művészetet, őszinte
értéket nyújtani nem tudott.
Amikor a külön moziszinés^et képviselői már ekkora népszerűséget szereztek, akkor ked kialakulni a mozimüvészet. A szinészek lenéző lképüsködése megszűnik, a
filmgyárak sorra szerződtetik az elsőrendű
színészeket és színésznőket. Reinhardt fölvételeket rendez, Ermete Zacconi, fiary Walden, Albert Bassermann és egy sereg valódi
színész vállalkozik szerepek eljátszására.
Saraih Bernhardt, Tilla Durieux, Grete Wiesenthal, Lucie Hőflich, Karin Gillber, Gade,
Fedák Sári, Varsányi Irén és a szinpad legnagyobb művésznői is a fölvevőgép elé állanak. Világhírű nagy irók szállítják a filmdrámákat. Vígjátékok, bohózatok, drámák
és tragédiák kerülnek a kiscelluloid négyszögekre és a film igy művészi termék
lesz.
Müveit rendezők, kitűnő irók és a szinpad
művészei segitik elő a technika csodálatos
alkotásait. A film müvésóztet ad: őszinte
igazi művészetet. A filmgyáraknak nem kell
már nagyságokat gyártaniok, a különleges
mozimüvészet lassankint eltűnik, az erősza-.
kos, természetellenes és hatás vadászó moziszinjdtszás helyébe lép az igazi művészet,
— a film eredeti becsvágyak eredménye lesz.
Ez a fejlődés elpusztítja és elfeledteti a mozi
eddigi művészeit, megsemmisíti a különleges
: trükköket s a fölkapott nagyságok helyébe
odakerülnek az igazi tehéiségek.

A közönség a moziban a legtökéletesebb
szinmüvészetet fogja élvezni, a szinészet és
a rendezés minden értéke eljut mindenüvé,
a felvevőgép halhatatlanná teszi a szinész
művészetet és a vetitőgép lehetségessé teszi,
hogy a művészet ne legyen az alkotó személyéhez kötött.
* Amerika és a zene. Freund John, a
legnevesebb oewyorki zenemű/kereskedő érdekes statisztikában számol be az EgyesültÁllam ok közönségének zenei célokra szánt
kiadásáról. Eremül számítása szerint a jenkik birodalmában éwnkint aiem kevesebb,
mint hatszáz millió dollárt, tehát körülbelül három milliárd koronát költ a publikum
muzsikára. Ez az óriás összeg, amelybe nincs
beleszámítva a zenés színdarabok bevétele, a
következőképen oszlik meg: Kétszázba,rminc
(millió dollár esik évenikint a különféle zenei
.instrumentumok beszerzésére, ideértve a gramofont és egyéb zenélőgépet .Tandíjra száznyolcvankét és ifél millió dollárt költ a jenki
a zenei iskolákon, Ötvenöt millió dollár jut az egyházi, zene céljaira, Ihuszotnöt millió zenekarra, harminc millió
hangversenye s ugyanennyi a színházi zenekarak fentartására. Az opera nyolc milliót
nyel tel, míg a zene célját szolgáló hírlapi közlések és reklámok három és fél millió dollárt
emésztenek föl. Ezek a horribilis számok a
legutolsó newyorki zenetanár-kongresszus során kerültek szóba, ahol Mr. Freund Amerikai zenei életének föllendüléséről tartott zajos tetszéssel kisért föl olvasást. Véleménye
szerint, amerikaiak legalább lliáromannyit
költenek zenére, mint a hadsereg és a tengerészet céljaira.

KÖZIGAZGATÁS
(—) Fölveszi a város a három milliós
kölcsönt. A tanács hétfőn délelőtt tartott ülésében foglalkozott a Földhitelintézetnek a
három milliós kölcsönre vonatkozó ajánlatával. Elhatározta, hogy értesíteni fogja a
Magyar Földhitelintézet igazgatóságát, hogy
az intézet által fölajánlott hárommilliós jelzálogkölcsönt hajlandó fölvenni. A tanács
egyben utasította az ügyészséget, hogy a
'kölcsön jelzálogbiztositásáról gondoskodjék.
( - ) A köztisztasági telep építése. A
köztisztasági telep építésére beadott ajánlatok fölött bétfőn döntött a tanács. Ligeti Béla tette a legkedvezőbb ajánlatot, igy ő tbizták
meg a kivitellel. A köztisztasági telep ősz
végére elkészül, de két évig nem eredeti rendeltetésére használják föl, hanem a honvédtüzérség egy ütegét fogják benne elhelyezni.
(—) Kinevezték az uj főállatorvost.
Jung Péter nyiugalombavoniulásával megüresedett főállatorvosi állásira a föMmiveiésügyi
miniszter Alexander Lajos főállatorvost nevezte ki. Az uj főorvos augusztus elsiején foglalja el hivatalát,
( - ) Bizottsági ülés. A közigazgatási
bizottság holnap, kedöein délután 4 órakor
tartja szokásos havi ülését.
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FOG MÜVESTERME
Kárász-utca 6a. sz.
alatt létezik. Készit mindenféle
f o g munkákat kaucsukban és
aranyban. Vidéklek 24 óra alatt
lesznek kielégítve. * Bármilyen
javítás hat óra alatt elkészül. 522
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SPORT.
o Fölvételek a szegedi tenniszversenyről
A Szegeden .lezajlott teninisz versenyről gyönyörű és igazán művészi fölvételeket készített Müller Károly, ez a szorgalmas és elsőraingu amatőr-fényképész. A képelken, megfigyelhetjük, milyen neme® és .plasztikus
sport a lawn-tennis. Fokozza a föllvétellek hatását a.z, hogy jórészt szegedi ismerősök alreá'va.l találkozunk. A képek Neumann (M, Kárásziuteai kirakatában láthatók.
o TAC —SzTK 4 : 1. (2 : 0 ) Súlyos vereséggel tértek haza a kékifelhérelk Temesvárról. E mérkőzésre nézve olyan megállapodása volt a két csapatnak, hogy döntő
mérkőzésnek a kerület második helyéért csak
akkor számit a játék, (ha az SzTK-nalk nem
kell már játszania a SzAK-kal az óvás alatt
volt őszi meccs miatt. Mivel az utóbbit időközben a Szövetség megsemmisítette, barátságos mérkőzést tartott a ké't fél, de mégis
ugy, hogy döntőnek is számit, ha az SzTK
mégis a második helyre kerülne. Ilyeténképen érdeklődéssel várjuk, hogy az SzTK az
óvással szemben milyen állást foglal el most?
o Szegedi Munkás TE—Aradi Munkás
TE 2 : 2. (0 : 1) A SzAK ujszegtdi pályáján
délután négy ór,a;i kezdettel játszotta a reváns
meccsét a két miunkásicsapat. A játék azonban
nem,hozott döntést. Szél volt a mérkőzés alatt
és ennek .folytán az első félidőben az aradiak,
a másodikban pedig a szegediek játszottak
fölénnyel a szél segítségével. Jó biró volt Boros (Szak). A fentemii tett ménkőzés után a
SzAK első és második csapatai tartottak
nagy tréninget. A második csapat majdnem
kompletten^ állt fel, inig az első öt tartalékkal. A játék igen élvezetes volt és szinte üditőleg .hatott az előző meccs kissé durva, nivótlan játéka után. Egyébként 2:1 arányiban végződött a tréning az első csapat javára, megjegyezvén, .hogy kicserélt kapusokkal ment
a játék. Érdekesnek tartjuk még felemliteni,
hogy a győztes gólt Demény, a Tisztviselőcsarpat volt hátvédje, mint balösszekötő lőtte.
o Szegedi Sportifjak -Szegedi Munkás
TE II. 2 : 2. A Sportifjak szép összjátékon
alapuló stílussal lepték meg a nézőket és hamarosan .két gólt szereztek. A gyenge fizikuma .játékosak azonban rövidesen kifáradtak
és habár még sűrűn és veszélyesen támadhattak, még sem akadályozhatták meg ellenfelinek kiegyenlítő góljait. Ezen mérkőzést szintéin a SzAK pályáján tartották meg. Biró
Kertész.
o A SZAK atlétái Aradon. Kéry József
és Zsiday István képviselték Aradon a SzAK
színeit. Előbbi a sulydobás és kalapácsvetés
handikap-számokban első lett, 1260, illetve
3132 cm. eredménnyel. Zsiday a 60 yardos
síkfutásban felküzdötte magát a döntőig, de
ennek a lefutása előtt indult a negyed angolos síkfutásban, amely versenyben már biztos nverőnek látszott, amikor egy nagyváradi atléta beszaladt, szöges cipőivel megsebezte lábait, olyannyira, hogy Zsiday
kénytelen volt kiállani és a többi versenyben
sem vehetett részt.
o Magyar atléták veresége. Charlottenburgbaa a SC Gharlottenburg nemzetközi veisenyén ismét megjelent néhány magyar atléta. Szereplésük kevés fényt hozott a magyar
atlétikára, annál súlyosabb vereséget azonban, melynek nagyságát fokozza az a tudat,
hogy a legyőzöttek erdményei itthon a legtöbb esetben túlszárnyalták a tegnapi győzr
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tesek eredményeit. Mezei Frigyesnek részvétele határozottan bosszantó. Mezei az angol
bajnokságban való inöiszpozició ját meghűléssel, rosszulléttel mentette. Indiszpoziciójának megszűntéről beavatott ismerősei .idehaza mit sem tudtak, ellenben meglepetésszerűen arról értesültek, hogy a charl'ettenburgi
versenyen ismét starthoz áll. Az eredmény ismét a múltkori volt. Csak harmadik tudott
lenni Hermami és Burkowitz mögött, mégis
azzal a különbséggel, hoigy ezúttal az időeredmény a múltkorinál sokkal rosszabb volt.
Ugy látszik, Mezei egyáltalában inincs formáiban mert 53 mp.-en belül nem tudja futni
a 400 métert. Újlaki az idén ínég nem dobott
versenyben 42 méteren alul. Hogy külföldi
stafétájával mutatott fel ilyen gyenge eredményt, azt annak tudjuk be, hogy fiatal versenyző. Egyedül a gerelyvetést nyerte meg,
mindenképen imponáló teljesitménnyel. Kovács György, aki a bécsi Franczl mögött szorult a második helyre, szintén nem ugrott
még tavasszal oly rosszul, inint Charlottenburgban.
o Svédek példája. Az angliai bajnokságok közül a svédek az idén ötöt vittek haza
mig a Londoni AC atlétáival vívott küzdelemből abszolút fölénnyel kerültek ki. Mit
jelent ez? Azt, hogy az amerikaiak után a
svédek nyomulnak előtérbe. A magyar sporttársadalomban ez semmi komolyabb megfontolásra nem ad okot, mert csak egymás iránt
való heves támadásokkal foglalkoznak. Pedig ha jobban kinyitnák a szemüket a marakodók, észrevehetnék, hogy a svédek tornászncp, tehát amiatt küzdeni, hogy a sportban
a tornászok fölénybe ne jussanak, nagyon
szégyeíni való.
QBBBaaBaaaBiBaBHaaaaaaaaaaBaBBaiaiiBaaaaBBaaaaaaaBBa'
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furfangos embert sarokba szorították s bevallotta az .igaza.
— Kérem, visszavonom a Vallomásomat
— kezdte. — Én tényleg Soproniban voltam
1911. évben Az Aczól-féle hetörtést társaim,
Eicher-Eichman Lipót követte el. Vele értékesíttettem az ékszeréket, midőn kiszabadultam. Azért vállaltam ezt is magamra, hogy
őt megmentsem. Tetszik tudná fogalmazó ur,
a zsiványbecsület nálunk fontos dolog!
Behr-Böhmant a debreceni rendőrség
Szegedre fogja toloneolni és az ügyészségre
szállítják.

KÖZGAZDASAG
x Miniszteri leirat a kenderakadémia
ügyében. Megírtuk, hogy Lázár György dr.,
polgármester legutóbb, amikor Budapesten
járt, a kenderakadémia ügye felől is érdeklődött az illetékes minisztériumban. Megígérték ott, hogy az idén ősszel megkezdik
Újszegeden a 700,000 koronás kenderakadérnia építését, a földművelésügyi miniszter
nemsokára kiírja az árlejtést s leiratot is
fog intézni a városhoz ebben az ügyben. A
leirat ma megérkezett s a városra nézve igen
örvendetes tartalma van. A leirat szerint a
minisztérium az ujszegedi kenderakadémia
terveit teljesen elkészítette s a hétszázezer
koronás építkezést még ebben az évben megkezdeti. A miniszter azt is közli, hogy a
kenderakadémia sokkal
nagyobb
szabású
lesz, mint eredetileg tervezték s ezért még
tizenöt hold föld díjtalan átengedését kéri a
váródtól, A kenderakadémia gazdasági és
ipari telepe a vasúti hid jobb oldalán, az intézet impozáns főépülete pedig a kendergyár
és a vasúti hid közt lesz. A tanács hétfőn
utasította a mérnökséget, hogy az ujabban
kért tizenöt holdat jelölje ki, a terület átengedése iránt pedig előterjesztést tesz a tanács a közgyűlésnek.

§ Behr Bélát Szegedre hozzák. Néhány
nap előtt, mint megírtuk, vakmerő betörést
'hajtottak végre Debrecenben a Dégenifield-tércn (fényes .nappal. Acél Géza főmérnök házába hatolt be 3 uriasan öltözött ember, akiik
közül kettő a lakásban csomagolta a több ezer
korona értékű ékszert és ezüstnemüt, egy pedig a lépcsőházban állott őrt, A betörők köx Még a jegybank is ? Az utóbbi időzül kettő elmenekült, a harmadikat, Behr-Böh ben a börzén még a legkitűnőbb papírok árman Béla személyében azonban elfogta Lász- folyama is lefelé rohant. A megriasztott speló Antal házmester. A rendőrség napok óta kuláció nem nagyon disztingvált s igy történt, hogy elsőrendű értékék is jelentékenyen
rendkívüli készültséggel keresi a .megugrott olcsóbbodtak a válság során. Talán a legketettestársaklat s megállapították, hogy Behr- vésbé érintette a baisse az Osztrák-Magyar
Balimaunak egy Eicher-Eichman Lipót nevű Bank részvényeit, amelyelében nincsen speszábósegód és egy Mokris Auguszt nevü po- kuláció. És mégis, néhány nap óta ezek a
rosz ernber voltak cimborái. Érdekes volt a papírok is sorra kerültek s rövid idő alatt 15
koronával esett az Osztrák-Magyar Ban'k
nemzetközi 'betörő vallomása Tagadta, hogy részvényeinek árfolyama. Az áresésnek az a
.rósze lenne az Aczél Géza városi főmér- magyarázata, hogy több vidéki intézet könöknél
két esztendővel
ezelőtt
történt rülbelül két esztendővel ezelőtt jegybankbetörésben s azt állitota liogy .1911. óv nya- részvényeket vásárolt, hogy beleszólásuk lerán a sojironi fegyházban ült. Megkérdezték gyen az intézet dolgaiba és hogy a közgyűlésen álláspontjukat kifejezésre juttathassák.
eziránt a fegyintézetet, ahonnét az a válasz Most azonban a rossz viszonyok miatt több
érkezett, bogy Behrt nem ismerik. A rendőr- ilyen intézet megbizást adott budapesti nagység ezeket az adatokat eléje tárta, hogy be- bankoknak a papirok eladására. Ezekre az
vallja, két év előtt is ő volt a tettes. Még ja- eladásokra csökkent tizenöt koronával a
vábain tartott a kihallgatása, mindőn Soproni- jegybank-részvények kurzusa.
ból ujabb távirat jött. E szerint tényleg ott
x Aratóünnep az Alsótanyán. A Szevolt elzárva Behr 1911. évben. A fegyintézet gedi Gazdasági Egyesület és öt alsótanyai
azzal indokolta előbbi téves onifinnációit, alosztálya nagyszabású .aratóünnepet rendehogy elfeledték Behrt bejegyezni a nyilván- zett vasárnap a feketesz/éli gazdakör helyiségeiben. Már kora reggeli órákban nagy tötartásba. Most persze a rendőrség inem tud- megben vonultak fel az ünneplőbe öltözött
ta, hogy történhetett az* hogy a betörő be is gazdák, családjaikkal együtt. Később vonulvolt zárva és Debrecenben .is működhetett, A tak fel diszzászlók alatt a gazdakörök és gaz-

Legolcsóbb k á r p i t o s - u u k beszerzési forrása.
Dus választék kész diván, ottomán, matracok, garnitúrák,

gyermekágyak stb. Javítások jótállással

szakszerűen eszközöltetnek.
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il asági alosztályok. Szeged város 'hatóságát
Bokor Pál helyettes polgármester, Somogyi
Szálveszter dr. főkapitány, Turóczy Mihály
dr. főügyész és Simkó Elemér dr. ügyész képviselte; a Szegedi Gazdasági Egyesület képviseletében Kelemen Béla dr., Kószó István
dr., Gerle Imre dr., P a t a k i János ós Kutihy
Elek jelentek meg az ünnepélyen; — ezenkívül a városból nagyszámban érkeztek ki
vendégek a gazdák ünnepére, a városi vendégeket a gazdakör helyisége előtt Ördög Vince
elnök fogadta s meleg szavakkal üdvözölte.
Az aratóünn,épség szent misével kezdődött,
melyet Sinkovits Frigyes szolgáltatott, a mise alatt Bertaveszter kántor régi magyar
egyházi énekeket adott elő Mise ntán a néptömeg a felállított nagy sátor elé vonult. Itt
a megnyitó beszédet Ördög Vince mondta s
a gazdákat együttértő m u n k á r a buzdította.
U t á n a az ünnepi beszédet
Gerle I m r e dr.
mondta. Beszédében .lelkes szavakkal méltatta az aratóünnep jelentőségét s dicsérte a magyar nép józanságát, hogy sohasem fogadta
he az izgatók bujtogató szavait_s mai napon
is maga a birtokos gazda családtagjának tekinti a szegény aratómunkásokat. A beszédet
a gazdák zaj os él j önzéssel kisérték. Az ünnepi
beszéd után Bokor Pál elnök és Kéry Lajos
jegyző szép beszéd kíséretében. Ötven aratómumikásnak értékes jutalmakat osztott ki a
szegedi gazdasági egyesület nevében. Az ünnepély záróbeszédét Magyar Péter mondta
Majd ebéd következett, melyen több felköszön tő hangzott el. A gazdaebéd után táncmulatság volt: Az Illustrirte Zeitung és több
külföldi képeslap megbízásából
Keglovich
fényképész több fölvételt csinált az arató iinepélyről. Sebők Mihály vaskereskedőnek, ki a
munkások jutalmazása céljára 10 Ikaszaifelszerelést adományozott a gazdák kisebb küldöttsége mondott köszönetet érte.
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A

szeszárak

leszállítása.

Bécsből

jelentik: A szeszkartell központi választmánya a szeszárak leszállítását hozta javaslatba a z u j c a m p a g n e r a . A g a z d a s á g i
szeszg y á r a k képviselői a z z a l az i n d o k o l á s s á ! foglaltak á l l á s t a j a v a s l a t ellen, h o g y a jelenlegi k e d v e z ő t l e n i d ő j á r á s k ö v e t k e z t é b e n m é g
nem l á t h a t ó előre, v á j j o n k e d v e z ő l e s z - e az
idei b u r g o n y a t e r m é s , v a g y n e m . E n n é l f o g v a
a j a v a s l a t feletti h a t á r o z a t h o z a t a l t e l h a l a s z t o t t á k az u j c a m p a g n e r a m e g k e z d é s é i g .

A budapesti gabonatőzsde.
A határidőpiacon szombat óta alaposan
megváltozott az üzlet iránya. Az időjárásban
beállott kedvező változás ugyanis, valamint
az a körülmény, ihogy a szombati termésbecslés sakkal kedvezőbb volt mint amilyent a
mult heti aibnormis időjárás után reméltek,
a. helyi és az osztrák kontremint ujabb eladásra, a hoszt pedig az egész vonalon nagy
lebonyolításra késztette, ugy, hogy mindegyik cikk ára rendkívül jelentékenyen olcsóbbodott. Felmondás 4000 métermázsa tengeri © hónap 17-iki átvételre. Az árfolyamok
a következők:
Buza áprilisra 11.83—84, októberre 11.33
—34. Rozs októberre 8.96—97. Tengeri májusra 7.26—27, júliusra 7.86—87, augusztusra 7.97
—98. Zab októberre 8.33- 34. A kószáruvásáron 10 fillérrel olcsóbb áron elkelt <14.000 métermázsa buza. Rozs 5, zab 10 fillérrel olcsóbb.

Kötöttek: Magyar hitel 809.50—810.50. Ha
zai bank 277. Magyar bank 526.60—527.25. Osz
trák és magyar államvasút 690.50—691.25. Hé
fi vasút 125.50—127. Közúti vasút 628—628.50.
Rimamurányi 677—679. Salgótarjáni 746—748
Phőbus 160—161.

VárnayL

A bécsi börze.

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

Kötöttek: Osztrák hitel 616.50. Landerbank 502.50. Osztrák államvasút 691. Déli
vaisut 126.50. Rimamurányi 675. Alpesi bányarészvény 882. Prágai vasmű 3055. Skodagyár 822. Az irányzat csendes és tartózkodó.
Felelős szerkesztő : P á s z t o r J ó z s e f .
Kiadótulajdonos: Várnay L.

a következő irodalmi

újdonságok

beszerezhetők:
1

Diplomata,

Nagy dolog a háború
Drasche,

1733—1913. végrh. szám.

i A nő és a kígyó

Árverési hirdetmény.
Alulírott birósági végrehajtó az 1881. évi
LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré
teszi, hogy a szegedi kir. 1 örvény széknek
1913. évi 9131. számú végzése következtében
dr. Magyar István ügyvéd által képviselt
Pataki Vilmos és társa cég javáva 322 k.
35 és 109 k. 25 f. s. jár. erejéig 1913 évi
április hó 19-én és 23-án. foganatosított kielégítési végrehajtás utján le és felnifoglalt
és 3281 kor. becsült következő ingóságok u.
m. különféle házi bútorok, ékszerek nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a szegedi kir. járásbíróság 1913-ik évi V. 1539/1 számú végzése folytán 431 kor. 60 fill. tőkekövetelés, ennek
végzések szerint járó 6"/o kamatai és eddig
összesen birólag már megállapított költségek
erejéig Tisza Lajos körút Wöber házban
kezdve és Margit utca 31 sz. a. folytatva
leendő eszközlésére

Hajó Sándor,

Lakájok, tragikomédia
Ambrus Zoltán,

Vezető elmék
Kaffka Margit,

[ Mária évei
Bernhardt,

Lakásbérleti jog
Zabel,

Egy császárné regénye
Drégely,

Az isteni szikra, komédia
Ráth,

Iparművészet könyve
Magyar Géza,

1913. JULIUS HÓ 15-IK
NAPJÁNAK
DÉLELŐTTI
11 ÓRÁJA
HATÁRIDŐÜL
kitüzetik ós ahhoz a venni szándékozók
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107ós 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek, szükség eseten a
becsáron alul is el fognak adatni.
Elsőbbséget igénylők ennek, az árverés
megkezdéséig való érvényesítésére .felhivatnak, amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, jelen árverés az 1881. LX. t.-c. 120. §-a és az 1908 :
XLI. (41.) t.-cikk 20. §-a értelmében ezek javára is
elrendeltetik.

Magyar polgári perjog

egy évre .

.

24.— kor.

félévre

.

12.-

„

A budapesti értéktőzsde.

negyedévre .

6.—

„

A mai előtőzsde iránya lanyhább volt,
mivel a török követelésekben és a romániai
terjeszkedésben a spekuláció egy u j a b b bonyodalmat lát. Nagyabb helyi el adásokra az
értékek 2—3 koronával gyöngültek a bécsi
kedvezőtlen vaspiac jelentós 'ós az arbitrázs
eladásai a további lanyhulást eredményezték.
A készárupiacon a salgótarjáni részvény 4
koronával javult, a járadékipiacon a feszült
pénzpiac miatt üzlet kifejlődni nem tudott.
Zárlat minden forgalmat nélkülözött.

egy hónapra

2.-

„

.

4*50.

Márton Jenő,

• Magántanulók útmutatója

<

4-—
2.-

16-—

26--

2-—

3*60

1-50

Dr. Máday,

A háború és a béke szocilogiája
Máday Andor,
i

Murger,

Bohémélet kötve

1-

3P90-

Walter,

i A Renaissance

1-90

Pásztor,

A munkavezetők irásmunkái

5'—

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

fűrdőismertetöket, vezetőkönyvBket.

Vidéken:

Nyári vasúti menetrendek.

egy évre .

. ,

2 8 . - kor.

félévre

. ,

14.-

„

7.-

»

.

negyedévre .
®gy hónapra .

2.40

-

A Cigányprímás é s Aranyeső
• operettek hangjegyei füzetenként 3 ko% rónáért kaphatók.

f # T n

<

15 —

Dr. Dános Árpád,

Nyugdíjtörvény magyarázatokkal

4

4.—

Knoblauch,

A faun szinmü

A magyar nő jogai

Szegeden;

2*50

Matlekovits,

Farkas,
kir. birósági végrehajtó.

T>élmagyarország

3"- '

Iparosok és kereskedők adója 4*

Szeged, 1913. évi junius hó 24. napján.

előfizetési ára

5-—

1913. julius 12.

APRÓHIRDETÉSEK
Hajöszülés

ellen

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

hajkorpa

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

DÉLMAGYARORSZÁG

Csipke-

ts szövetfüggönyök különös gonddal vegyileg tisztittatnak olcsói árak mellett és rövid idö alatt

LUCZA JÓZSEF

knlmefestti ée vegytiiztitónál
Laudon-utca 9., Valériatér sarok.
Telefon 994.
Gizella-tér 3. sz., Baloghpalota.
Telefon 1053
Fióküzlet: ZENTA, Főtér,
Zenta és Vidéke Takarék
házában. HÓHMEZÓVÁSARHELY. Szeaedi-u. &

11.

Délmagyarországi fióktelep,
g g l s z s f y w l j (s bcttgclj!

Szeged, Keiemen-u. 11. Telefon 833

MEGH2DIT?TfUK
AVILÁG2T!

A vizgyógymód edz és gyógyít idegesség,
agy- és szivbántalmak, álmatlanság, emésztési
zavarok, köszvény, csuz stb. sikerrel kezelhetők a WAGNER-fürdő (sülön férfi- és női
gyógyosztályában. — Kipróbált kezelő és kezelőnő. - Gőz,-kád- és zuhany-fürdőnket is
a nagy érdemű közönség figyelmébe ajánljuk

VASÚTI MENETREND

Hirdetéseket felvesz a

Érvényes 1913. m á j u s 1-től.

kiadóhivatal Kárász-utca 9.

A Szeged állomáson.

Kelemen

Indulás:
Budapest f e l é : K. exp. 256. Sz. v. 1«. Q y . v . 605.
Sz. v. 430. G y . v. 959. Sz. v.
Sz. v. 507- Gy. v
323. Sz. V. 123. Sz. V. 235.
Temesvár f e l é : Sz. v. 926. Gy. v. 1156. Sz. v. 275
T. v. sz. sz. I' 9 (Nagykikindáig). Sz. v. 5"0. Gy. v. ö"9
Sz. v. 2«>. Sz. v. 425. K. exp. 301.
Nagy-Becskerek—Károlyháza f e l é : Sz. v. 1®
Sz. v. 451. Sz. v. 9-ia. Sz. v. 1146. Sz. v. 229. Sz. v. 6'5.
Arad f e l é : Sz. v. 3[®. Motor 6io. M. v. 1040. Gy.
m. 1234. Sz. v. 156. Sz. v. 322. Motor 506 Mezőhegyesig).
Gy. ni 633. M. v. 725 (Makóig).
Szeged-Rókus felé: Sz. v. 224. Sz. v. 747. Sz. v.
1015. Sz. V. 207. Sz. V. 338. Sz. V. 615.
Érkezés:
Budapest f e l ő l : Sz. v. 1203 Q y . v . l i f t . Sz. v. 221.
Sz. v. 709. Gy. v. 600. Sz. v. 1029. Sz. v. 1J4. Gy. v. 135
Gy. v. 737. Sz. v. 537. K. expr. 255.
Temesvár f e l ő l : K. expr. 2«. Sz. v. 1257. Gy. v.
909. Gy. v. 64i. G y . v. 239. Sz. v. 133. G y . v . 635.
Sz. v. 748.
Nagy-Becskerek—Károlyháza f e l ő l : Sz. v. .715
Sz. v. 941. Sz. v. 1145. Sz. v. 118 (Csókáról). Sz. v. 254.
Sz. v. 555. Sz. v. 1234.
Arad f e l ő l : Gy. m. 914. Sz. v. 1135. Motor 12*9
Motor 340. Gy. m. 242. M. V. 626. Sz. v. 9H- M. v. 519
Makóról). M. v. 753 (Mezőhegyesről).
Szeged-Rókus felől: Sz. v. 1239. Sz. v. 555. Sz. v.
837. Sz. v. 1125. Sz. v. 316. Sz. v. 502.

muszeresz.

Sokszorositások,

Érkezés:

Közvetlen kocsik közlekednek:
Budapest nyugati p. u.—Orsova között I—II
osztály. Budapestről indul 1015.
Budapest nyugati p. u.—Pancsova között. (Szeged—Karlova—Nagybecskereken át). I—II. osztály. Budapestről indul 1015. Pancsováról indul 301.
Szeged—Békéscsaba kőzött: I—III. osztály. Szegedről indul 6J3. Békéscsabáról indul 434.
Rövidítések magyarázata: A nagyobb szám az
órát, a kisebb a perceket jeienti. Esteli 6 órától reggeli 6 óráig éjjel van; ezen időszakba eső érkezéseket
vagy indulásokat a percszámok aláhúzásával jelöltük.
Sz. v. = személyvonat, Gy. v. = gyorsvonat, M . v . = m o
^rvonat, V. v. = vegyesvonat, K. expr. = kelti express
viztehervonat szeméiyszállitással.

t

irógépjavitások.

Oroszlán-utca 14. szám.

;>?: írtért

JYCoskovits cipóárúháza, SzegedI
Kárász-utca

14.

•

Telefon

10—59.

Nem állítólagos amerikai, sem Bécsi, hanem BQT hazai elsőrendű "^Bfj amerikai
és francia forma, férfi-, uri- és gyermekcipők legszebb és legjobb kivitelben. Szabott
egységes 10—13—17—22 korona árban.

Indulás:

Nagyvárad felől: Gy. v. 5®. V. v. 740 (Békéscsabáról.) Sz. v. 946. M. v. 527 (Hódmezővásárhelyről). Sz.
v. 1045. Sz. v. 243. Sz. v. 422. M. v. 758. Sz. v. 1101
Ujdombovár—Szabadka felől: Sz. v. 355. Sz. v.
725. Sz. V. 1048. Sz. V. 1203 Sz. v. 239. Sz. v. 512. Sz. v.
753. Gy. v. lljW Sz. v. 1217.
Z e n t a - H o r g o s f e l ő l : V. v. 852. Sz. v. 605.
Szeged felől: Sz. v. 2 S z . v. 802. Sz. v. 1030
Sz. v. 239. Sz. 344. Sz. v. 629.

másolások,

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

Amerikai kellékraktár. Állandó gépiró tanfolyam.

A Szeged-Rókus állomáson.
Nagyvárad f e l é : Gy. v. 1135. Sz. v. 3^. Sz.v. 812.
Sz. v. 1059. Sz. v. 244. M. v. 350 (Gyuláig). Sz. v. 7]5
(H.-M-Vásárhelyig). V. v. 8W. (Békéscsabáig).
Szabadka—Ujdombovár f e l é : Sz. v. 258. Gy.; v.
545. Sz. v. 619. Sz. v. 814. Sz. v. 1130. Sz. v. 312. Sz. v.
440. Sz. v. 653. Sz. V. 1020.
Horgos és Zenta f e l é : Sz. v. 400. V. v. 12<A
Szeged f e l é : Sz. v. J2». Sz. v. 5j0. Sz. v. 820. Sz.
v. 1108. sz. v. 300. Sz. v. 445.

JKárton

567

Magyar királyi államvasutak.
1994/1913 számhoz.
r

Árverési hirdetmény.
A kézbesithetlen küldemények a vasúti üzletszabályzat 81. § - a értelmében
az alább felsorolt állomások teheráruraktáraiban, délelőtt 9 órakor, a következő
napokon fognak azonnali készpénzfizetés mellett nyilvánosan eladatni:
Arad
állomáson 1913. julius hó 16-án.
Békéscsaba
„
„
„ 17-én.
Brassó
„
„
„
„ 30-án.
Budapest dunaparti teherp. u. „
„
„
„ 21-én.
Budapest nyugati p. u.
„
„
„ 8-án.
Debreczen
„
„
„
„ 22-én.
Eszék
„ 14-én.
Fiume
„
„ 19-én.
Győr
„
* 17-én.
Kassa
„
„
„
„ 17-én.
Kolozsvár
„
„
»
„ 16-án.
Losoncz
„
„
„
„ 18-án
Miskolcz
„
„
„
„ 23-án.

Nagyszeben
állomáson 1913. julius hó
Nagyvárad
0 '
0
n
n
Pápa
»
»
j>
„
Pécs
»
n
»
»
Pozsony
0 0
0 0
Sátoraljaújhely
„
»
»
»
Szabadka
0
0
0 0
Szatmár-Németi
0 0
0 0
Szeged
0
0
0
0
Szolnok
0
„
„
„
Temesvár-Józsefváros
„
„
„
n
Újvidék
0
0
0
0
Zágráb
0
0
0 0

Budapest, 1913. évi junius hó

Az igazgatóság.
Utánnyomás nem dijaztatik.

28-án.
25-én
16-á .
18-án.
21-én.
28-án.
15-én.
24-én.
16-án.
22-én.
24-én.
24-én.
23-án.

12

1913. julius 15.

DELMAQYARORSZÁQ

SZEGüEZD, Múvász-u.

9.

T©5t*ton 81

Ajánlja teljesen ^újonnan átalakított üzletét a nagyérdemű közönség szíves figyelmébe.

Könyvkereskedésélbexi
a magyar és külföldi t irodalom termékei nagy választékban raktáron tartatnak, a raktáron esetleg nem
lévőket a legrövidebb ; idő alatt beszerzi.

Divatlapok és folyóiratok
<ü>

w
w

m

a leggyorsabban eredeti árakon megrendeltetnek.

Zonemükereskodésében

minden újdonság raktáron van.

írószerek és papieneinűek
osztályában minden e szakmába vágó cikkek a legjobb minőségben és legjutányosabb árakon szolgáltatnak ki.

írógép kellékek
úgymint irógép szallag, szénpapir, írógéppapír, gépolaj stb.-ből a legjobb minőséget
S C H A R O L O G R Ü F és tfSUHEOGRAF sokszorosító gépek raktára.

tartja

raktáron.

ISöiiyviiyois&dáját>a,ii,
mely villanyerőre és a technika legújabb vívmányai szerint felszerelt gépekkel van berendezve
nemű nyomtatványok, úgymint:

m

Köri e /elek
Levélpapír és borítékok
Számlák
Árjegyzékek
Memorandum
Utalványok

minden-

Részvények

Eljegyzési, esküvői és
báli meghívók
Alapszabályok
Gyászjelentések
Egyleti nyugták
Étlapok
Rovatozott pénzintézeti
Mindennemű ügyvédi
és üzleti könyvek
és gazdasági nyomtatDíszoklevelek
ványok és könyvek

előállítása szép Ízléses kivitelben kifogástalan pontos szállítással vállaltatnak el.

14 ©iiy v k ötészete
díszmunkák és minden egyébb könyvkötések gyors és pontos elvégzésére modernül berendezve.
0 9

m
m
igg)
Úbí

14 özigazgatiisi ém ügy védi
nyomtatványok állandó nagy raktára.

Ruggy ii b» i a liél y egz© k
csinos kiállításban gyorsan és pontosan készülnek saját műhelyében.

Ü z l e t i

k ö n y v e k

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

NYOMATOTT VÁRNAY L. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN SZEGEDEN. KÁRASZ-UTCA 9.

