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Az ellenzék és a
külpolitikai helyzet.

heim-fürdőből küldött
nyilatkozatában,
hogy Károlyi Mihály Pozsonyban nem a
függetlenségi párt nevében beszélt.

Az alföldi függetlenségi választónak
a mult vasárnap óta a muszka politikáért
kell lelkesednie. Károlyi Mihály, a vezér,
Pozsony városában kiadta a jelszót, hogy
a szlávbarát politikában van az üdvösség.
A függetlenségi párt vezére, mint olyan
politika szószólója, melynek szálai
az
oroszhoz, a szlávság leghatalmasabb reprezentánsához vezetnek, — még csak ez
hiányzott ennek a pártnak!
De a benne rejlő politikai abszurditástól eltekintve, ez a nyilatkozat inpolitikus is. Amikor a lángoló monarchia a
lángoló Balkán peremén, a qui vive-en állva v á r j a a fejleményeket; amikor a két
európai szövetségcsoport, sajnos, sok tekintetben eltérő, sőt ellentétes uton halad,
akkor előáll az ellenzéki pártvezér és szlavofil politika mellett nyilatkozik.

Kossuth nyilatkozatában a következőket mondja:

Ki akar Magyarországban szláv politikát? Legfeljebb egy maroknyi
túlzó
szerb és tót nemzetiségi. Tetszhetík-e ez
Károlyi Mihálynak, hogy ezek politikai
aspirációinak legyen a szószólója?
A Károlyi-féle állásfoglalásra nem is
tértünk volna vissza, ha nem támad annak
hirtelenében érdekes visszhangja. A vezér
a saját pártjának soraiból részesült félre
nem érthető desaveuben. Nem kisebb tekintély, mint Kossuth Ferenc jelenti Mann-

Foszlányok.
Irta: Berkes Imre.
Augusztus —
A robogó gyorsvonaton. Lesült börii, izzadt és ingujjas emberek tolongtak a folyosókon. A nyitott ablakon a kimúló nyár szomorúsága kandikált be, mint sápadt, csöndes
emlék, amely már nem öl, nem sajog, nem
kápráztat. Sivár, letarolt mezők futkároztak a szemünk előtt és vékony nyárfák, mint
kopott kisértetek, sülyedtek el a semmiben
és támadtak fel újra. Kéklő és bágyadtan kanyargó füstsávok olvadtak bele a táncoló
szélbe. Gyönyörű délután volt. És mi ketten
űzve, lihegve és elfúlón szálltunk fantáziánk
arányos szárnyain és szűz szivünk olyan bus
és bukott volt, mint Szonyecskáé, akinek a
szerelme már nem kell senkinek. Alig szóltunk egymáshoz néhány szintelen szót.
Emlékszel-e? Szerettem volna megkérdezni tőled, hogy szeretsz-e. Csak azt, hogy
a csillogó szemedben meglátom-e magamat?
Hogy este, ha lefekszel, reggel, ha felkelsz,
délután, ha hófehér ruhádban, járkálsz a kis
város utcáin, kire gondolsz? És sok mindent
az életről, a te életedről, hogy tiszta-e, szomoru-e, kettétörött-e? Hogy olyan bolyongó
vagy-e, mint én? Én, egy forró, kietlen nagyváros kóbor kutyája. Nincs otthonom, nincs
gazdám, senkim nincs. Halkan, bénán lopódzom a házak mentén, sokszor futok, mintha

— A lapokban olvastam, hogy az a
fölfogás terjedt el. mintha az egyesült függetlenségi párt eltávolodott volna a nemrég én általam vezetett párt külpolitikai álláspontjától. Ez a fölfogás teljesen téves.
Ugy én, mint Apponyi Albert gróf és pártunk tagjai egytől-egyig — úgyszólván
mind — abban a meggyőződésben voltunk
és vagyunk, hogy a létező és az előreláthatólag létezhető viszonyok közt, a hármasszövetség szilárd
fentartása képezi
nemzetünk érdekét a külügyi viszonyok terén, mert csak ez védhet meg a körülöttünk zajló óriási szlávtenger
hullámcsapásai ellen. Arról van tudomásom, hogy az
egykor Justh Gyula vezetése alatt állott
pártban volt egy jelentékeny áramlat, (a
„Magyarország" csoportjának áramlata),
amely a hármasszövetséggel nem rokonszenvezett. Es bár még nem volt alkalmunk
azt kideríteni, hogy az uj egyesült pártban miképen oszlanak meg a vélemények,
de minthogy a mi volt pártunk számarányilag nagyobb volt, igy feltehető az, hogy
még akkor is, ha a másik volt függetlenségi párt összessége más nézeten lenne és
ennek egy része nem fogadná el a mi véleményünket, még ez esetben is határozott
többségben lennének az egyesült függetlenségi pártban a hármasszövetség hivei.
Itt tehát erős ellentét mutatkozik a
két fölfogás között. Károlyi szlavofilpolitikát akar, Kossuth pedig védelmet keres a
űznének, sokszor megállok, s nem tudom,
mit bámulok, mire várok. Egész éjjel ácsorgok, az éj magába ölel, szeret és megvigasztal. Senki sem látja az arcomat, a szemem
üresre sirt kékjéből senki sem tud olvasni....
Vájjon, tudod-e ezt? Eszedbe jutott-e legalább akkor, amikor idegenül, kifosztottan
ácsorogtunk a vonaton? Köröttünk az élet,
hazatérő nyaralók vidám arca, gondtalan
utasok dicsekvő boldogsága, virágos ligetek
süppedő pázsitja, a tenger zúgása, gyorsan
sikló csónakok zenéje . . .
És mögöttünk
egy árnyék . . . Nem kérdeztem tőled semmit.
Kiszálltunk. És vidáman siettél előre,
gyorsan, kábultan, hátra sem néztél, futottál előlem, hogy ne vehessek bucsut a könynyes szemedtől.
Julius —
Két év múlva. Nem tudtad, hogy jövök
és mégis vártál. Nem gondoltál rám és mégis
örültél. Nem borultál a vállamra és mégis
sirtál. Akkor egy kicsiny szobában ültünk, az
asztalan zöld teritő volt, a szék is zöld volt,
de az arcod égő s a kicsiny kezed reszkető,
mint a liliom szára. Mintha esak tegnap találkoztunk volna a vonaton s azóta semmi
sem történt volna. Még ugyanazok vagyunk,
a lelkünk fehér, az ajkunk száraz, a kezünk
érdes a forróságtól s a szemünk, ó, a szemünik . . . Mi volt a szemedben? Kérés, hogy
ne szóljak, panasz, hogy szeresselek. Tüz,
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Szerda, julius 16.
körülöttünk zajló óriási szlávtenger hullámcsapásai ellen.
Károlyi Mihály nyilatkozata nagyon
szerencsétlen, mert kiderítette, hogy
az
fiigetlenségi párt kebelén belül
f,egyesült"
most már nemcsak belpolitikai, hanem külpolitikai téren is élesen ellentétes
fölfogások állanak egymással szemben. Éppen a
vezérnek a föladata az, hogy az ilyen ellentéteket kiélezze?
De a Károlyi Mihály kijelentéseinek
visszhangjáról szólván, meg kell állanunk
Andrássy Gyula gróf ujságnyilatkozatánál is, amelyben a pozsonyi beszédre szintén reflektál. De mennyire eltér az ő refleksziója a Kossuth Ferenc állásfoglalásától!
Kossuth nyiltan, egyenesen
megmondja,
hogy az ő álláspontja diametrálisan ellenkezik a Károlyi Mihályéval. Kossuth érzi,
hogy ebben a nagy kérdésben a bujkálásnak és a kertelésnek nem lehet bélye. P e dig Károlyi Mihály a z ő pártjának ügyvivő
elnöke.
Nem igy Andrássy. ö ugy találja,
hogy „aki Károlyi beszédét figyelmesen elolvassa s abba semmit belemagyarázni nem
akar, az láthatja, hogy Károlyi, ha nem is
barátja, de nem is ellensége a hármasszövetségnek." Nos hát, mi figyelmesen elolvastuk a beszédet, nem is akarunk semmit
belemagyarázni s mégis ugy találtuk m á r
több mint egy hete, közvetlenül a beszéd
első elolvasásának hatása alatt is, de most
még sokkal inkább ugy találjuk, hogy Káhogy féljek tőled, vágy, hogy a lábad elé borruljak. Mély volt a szemed, mint a tenger s
a kincseit láttam, mint a sekély viz medrében az aranyhomokot. Végtelenül és belát'hatatlanul mély volt s a rejtelmes, káprázatos mélységből rám fénylett és rám borongott az életed. A fogyó türelmed sikoltozott,
a keserveid zokogtak. A vágyad kigyúlt és
világított, beragyogta a kis szobát, izzóvá
égette a zöld asztalt, a fehér ruhád föllángolt s te is, én is hangtalanul, könnyek nélkül sirtunk és a sirásunk kihallatszott az utcára, az emberek megálltak s elképedve hallgatóztak, a levegő figyelt, a bútorok megroppantak, az egész város rémülten, borzongva
meredt ránk és senki, senki nem akadt, aki
szeretett volna bennünket, aki korbácsot ragadott volna, hogy végigverjen rajtunk, mert
olyan tehetetlenek és élhetetlenek és olyan
iszonyúan boldogtalanok voltunk.
November —
Elmenjek-e, ezen töprengtem. El kell-e
mennem? Oda szabad-e mennem, ahol te
vagy? Valaki azt mondta, hogy sápadt vagyok. Le akartam feküdni. Megint egy félév . . . Muzsikát hallottam, vágtató kocsik
dübörgését, hideg volt, a szél imbolygott az
utcákan. Elmenjek-e? Hat év szomorúsága
kóválygott bennem. Mi lesz holnap?
Mert ami elmúlt, az. nem jutott többet
az eszembe. Hogy egyszer nyitott szemmel
aludtam, felöltözködve, mintha készültem
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rolyi ellenségesen nyilatkozott a hármasszövetségről. És velünk együtt ez a benyomása nyilván Kossuth Ferencnek is, mert
különben nem tartotta volna szükségesnek
olyan félreérthetetlenül és nyilvánosan rácáfolni.
Sajnálatosnak tartjuk, hogy Andrássy
Qyula, aki mindig mint a .hármasszövetség államférfia mutatkozott, ebben az esetben nem talált erősebb akcentusokat meggyőződésének hangoztatására.

Beszámoló juniusról.
— A közigazgatási bizottság tíiése —
(Saját tudósitónktól.) Ma délután négy
órakor tartotta szokásos havi ülését a közigazgatási bizottság Lázár György dr. polgármester elnöklésével. A sablonos jelentések
között főleg a főállatorvosi hivatal jelentése
érdemel említést, amely szerint a mult hónap állategészségügyi viszonyai éppenséggel
nem voltak kielégítők. Pusztít a sertésvész,
sőt az első állategészségügyi kerületben takonykóros esetek is előfordultak.
A közigazgatási bizottság mai ülésén
mutatkozott be Faúr Kornél műszaki tanácsos és a szegedi államépitészeti hivatal uj
főnöke, akit a bizottság részéről az elnök üdvözölt. Az uj hivatalfőnök kijelentette, hogy
a bizottság működését minden igyekezetével
támogatni fogja. Részletes tudósításunk az
ülés lefolyásáról a következő:
Faragó (ki ön dr. tiszti főorvos a junius
iliavi kqzegészságiüig'yi (állapotokról referált.
A közegészségügyi viszonyok ugy általában,
mint az előző hónaphoz képest kedvezőek voltak. A megbetegedések, valamint a halálozások számában csökkenés állott be, ellenben
a népességi szaporulat .a születések számának
icsökkienése miatt meglehetősen nagy kontingessel .alábbszállott. Heveny ragályos betegségek csak szórványosan mutatkoztak ugyan,
de a kanyaró megbetegedések száma emelkedett. A .népességi mozgalom erdménye junius
ban ia következő volt: született 144 fiu, 144
leány, összesen tehát 288 lélek. Meghalt 102
fiu, 94 leány, a halálozások száma tehát öszvolna valahová, mereven bámultam a plafont,
a szoba sötét volt s odakünn tiszta, szerelmes junius. Junius? Szabad-e erre emlékeznem? Szabad-e újra fölidéznem? Szabad-e
minden könnyet, minden sebet, minden fájdalmat újra fölidéznem? Egy csókot, ami nem
az enyém? Egy eltűnt, elmosódott tisztaságot, az első sóhajt, az első összeomlást, a
legtépőbb csalódást? Nem, erre nem gondoltam. Csak a holnapra . . . Mintha selyemkárpit tárult volna föl előttem, a kárpit mögött minden csupa fehérség, vakitó, félelmetes és szemkápráztató ragyogás s mindez te
voltál, a te szent bizalmad, ép hited és végtelen fényességed. Ez a holnap.
És odaültem mögéd. Megint egy csomó
ember, amint szájtátva, ostobán bámulnak a
szinpadra. A fejük előre nyúlik, tapsolnak,
zsonganak és durván nevetnek. Te tudod,
hogy én mögötted ülőik. Te nem dőlsz előre,
téged nem érdekel a színpad tréfája, lassan
hátrahajtod a fejedet, hogy a hajad illatát
jobban érezzem s okos bátor kezed a kezemhez siklik. Igy ülünk az első zavartalan boldogságban s itt, ebben a nagy, lármás sokaságban senki sem tudja, hogy mi egymáséi
vagyunk, hogy már nem is ülünk itt, isten
tudja, hol száll a fantáziánk ködben, káprázabban, láthatatlan magasságban, felhők között és nem szólunk, nem panaszkodunk, nem
könnyezünk, szerelmes szemünk belerévül a
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szesen 196. A népességi szaporulat 92. A víz- A jelentés szerint ,a kerületi börtönben junius
vezeték az elmúlt hónapban megfelelően mű- ban 645 volt a rabok száma. Az egészségügyi
ködött, a köztisztaság kifogástalan volt. A állapotok jwniiisban kedvezőtlenek valtak, a
kerületi orvosok 209 szegény beteget kezeltek. mennyiben ebben ,a hónapban 29 rab betegeKedacic .Károly királyi pénzügyi,gaz,gató dett meg. Haláleset nem (fordult elő.
A törvényszéki fogházban 2Ö3 férfit, 32
a királyi adóhivatal junius havi forgalmáról
számolt be. Júniusiban a mult év ugyanezen nőt, tartottak fogva a mult hónapban. Ugy
(hónapjához képest egyenes adóban 23670 ko- a kerületi börtönben, mint a törvényszéki
rona 98 fillér, had mentességi díjban 292 ko- fogházban junius folyamán a rend, tisztaság
rona 14 fillér volt az emelkedés. Az összes ós fegyelem kifogástalan volt.
ágazzatok jövedelmezőségében 23963 korona
Az (ülésen részvettek: Lázár György dr.
12 fillér emelkedés mutatkozik. Előírták egye- polgármester, Taschler Endre főjegyző, Bárnes adóban 7222 korona 20 fillér, országos be- dos Béla osztályjegyző, Pfaun Lajos, az adótegápoló,si pótadóban 34 korona 94 fillért. ügyi tanácsos helyettese, Zámbó György árTárgyváltozás címén töröltek egyenes adóban vaszéki ülnök, Kedacic Károly pénzügyiigaz8363 korona 56 fillért, országos 'betegápolási gató, Eaiur Kornél műszaki tanácsos, Jánospótaidóban 379 korona 09 fillért. Házadómen- sy Gyula király tanfelügyelő, Faragó Ödön
tességet hat esetben, halasztást 1741 korona dr. tiszti főorvos. Szapár József dr. királyi
22 fillér erejéig engedélyezett az adóhivatal.
ügyész, Bagáry Kálmán gazdasági felügyelő,
János sy Gyula királyi tanfelügyelő a Becsey Károly dr., Jászai Géza, Kószó István
mult hónap tanügyi viszonyairól számolt be dr., Oblátlh Lipót, Rósa Izsó dr. bizottsági taa bizottságnak. A tanévet junius végén befe- gok.
jezték, a bizonyítványokat (kiosztották. Most
tehát a jövő tanév előkészítése van (folyamatTisza István gróf kültigyminisziersége.
ban. Bemutatta ezután ,a népoktatás fejlesztésére vonatkozó részletes javaslatát, amely- Ugy a külföldi, mint a belföldi, sajtóban napben az analfabétáik eredményesebb oktatását nap után bukkannak föl ihirek arról, hogy
kívánja ,a jövő tanév programja keretében Tisza István külügyminiszternek volna kimegvalósítani. Kívánatosnak tartja, bogy a
tanítók felettes hatósága a tanítóknak az .is- szemelve. A munkapárt egy tájékozott tagja
koláin kívül való működését is éber figyelem- e hírekre vonatkozólag tudósítónk előtt kömel kísérje. Sürgeti a népkönyvtárak fejlesz- vetkezőleg nyilatkozott:
tését, végül fegyelmi ügyekről tett jelentést
— Ha Tisza Istvánt külügyminisztera tanfelügyelő.
nek kandidálják, ugy ebben az ő képességeiA főállatorvosi hivatalnak az elmúlt hó- nek olyan megtisztelő értékelése foglaltanapról szóló jelentését Bárdos Béla osztályjegyző olvasta fel. Eszerint az állategészség- tik, mely bennünket, kiknek Tisza István veügyi viszonyok kedvezőtlenek voltak, ameny- zére, örömmel és büszkeséggel tölt el. Megnyiben a ifemálló szórványos sertésvószen kí- állapíthatom azonban, hogy ezidőszerint
vül az I. állategészségügyi kerületben takony ilyen változásról egyáltalában nincsen szó.
kórt Ifeét esetben állapítottak meg. A közvá- Tisza István magyar miniszterelnök marad
góhídon leöltek és közfogyasztásra alkalmasnak találtak 423 nagymarhát, 672 szopósbor- és erről a helyről fogja gyakorolni törvéjut, 36 növendékmailhát, 1998 sertést, 1748 ju- nyes befolyását a külügyek vitelére. Hozzáhot, 344 bárányt, 1 bivalyt és 36 lovat. Az tel'etem, hogy ha az ellenzék reménykedéegész város területén elhullott 5 ló, 5 szarvas- seket fiizött ehez a kombinációhoz és arra
marha, 69 sertés és 1 juh. Kül- és belföldre számított, hogy egy esetleges kormányelnöelszállítottak 45 szarvasmarhát, 495 sertést.
Kiadtak 1061 buszfilléres, 717 tizenkét filléres ki változás folytán erős ellenféllel állana
szembe, ugy ismét csalódni fog. Ilyen váltoés 1758 .négyfilléres marhalevelet.
iSzapár József dr. királyi ügyész az el- zásra ne számítsanak.
múlt hónap ,börtönviszonyairól lett jelentést.
jövőbe s mind égőbben szorongatjuk egyr
más kezét . . . Már tolonganak kifelé az emberek s mind egyformák, kifejezéstelenek, az
arcuk bárgyú, törtetnek előre, mint az állatok s mi egy pillanatig még a színpadot nézzük, ahol olcsó reklámképek reszketnek és
rossz induló hasogatja a fülünket . . . Milyen gyönyörű, — súgod elbűvölten, milyen
gyönyörű, — suttogtam én és most az előadás végén, a közönség sodró árjában, semmi a világon nem tetszett nékünk, csak az
előttünk vibráló reklámkép, ezt néztük, erre
tapadt a forró szemünk, ez kellett nékünk, ezt
imádtuk, mert ezek a képek még néhány pillanatig egymás mellé forrasztottak 'bennünket . . . O, milyen szép volt!
November —
És újra el kellett válnunk egy állomáson. Ősz volt, hideg szél borzongatott bennünket, ijedt utasok futkároztak, karszalagos vasutasok osztogatták parancsaikat, pincérek káromkodtak, rosszul égő Ívlámpák
hunyorogtak a magasban s mi egymás mellett álltunk a perron riszáló kavicsán, a szemünk fehére véres volt a sok sírástól s az
ajkunk szikkadt és száraz a láztól. Alig szóltunk s alig álltunk a lábunkon, már fütyült
a vonat s én roskadtan siettem feléje. Elindult, kibámultam az ablakon, de csak kormos füst verődött az arcomba, a szernem
égett, vágyón, őrülten bámultam a félho-

Kizárólag helybeli, hirneves asztalosmesterek által
készített, elismert jórninőségti és bámulatos olcsó

mályba, de már nem láttalak. Mit gondoltál,
amikor otthagytalak? Mit éreztél, amikor elfutottam? És a lelked nem hasonlott-e meg,
amikor beleültél a másik vonatba? El kellett
volna futnunk, rohannunk kellett volna, amig
a talpunkból ki nem serked a vér s minden
inun'k meg nem szakad, őrült voltam, vagy
beteg, hogy szótalanul eleresztettelek?
Junius —
A hajad puha és illatos, mint a nyári éj,
szerelmem. A szemed egyszer ugy csillog
rám, mintha a szeretőd volnék, máskor,
mintha a gyermeked. Az arcod tiszta és nyilt,
nincs rajta álom, nincs rajta rejtelem, fehér,
mint a gyermek fantáziája. Olyan az ifjúságod, mint egy örökkön nyiló virágé. A hangod finom és mély, mint a hárfáé. Sokszor
azt érzem, hogy egy kis udvarban ülünk,
előttünk akácok, a földön mosolygó jácintok és muskátlik. Arról beszélünk, hogy tánciskolába jársz, rózsaszínű ruhácskádba szerelmes az egész város és a jogászok rossz
verseket írnak hozzád . . . Mintha nem telt
volna el semmi, megállt volna az idő és nyolc
év belemosódott volna egyetlen álomba. Fölébredtünk, Vékony napsugár reszket át az
ákácon, a Sasfiókot olvassuk és édesanyád
szelíden hívogat bennünket a délutáni kávéra. Mintha tizemhatéves volnál, kicsiny szerelmem.

első kézből csakis az Egyesült
Műasztalosok Butorraktárában
(Szeged, Tisza Lajos-körút 19. szám
alatt, Kertész pékkel szemben) kaphatók; esetleg részletfizetesre is.
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hogy pláne csak személyes érzékenykedésekről és félreértésekről van most már
szó".
(Saját tudósítónktól.)
Az egyik helyi
Ezzel szemben bátran és a helyzetlap az elmúlt héten fölvetette azt az ideát,
nek sokkal inkább megfelelően leszögezami a lelkekben évek óta lappang, hogy renhetem azt, hogy igenis éles elvi ellentét
det kellene végre teremteni a szegedi nemválasztja el a képviselő urat a párt vezetőségétől és a párt zömétől egy olyan
zeti munkapárt berkeiben. A kérdéses cikk
ellentét, amely a választáskor is három
azonban ennél sokkal tovább megy és mint
nap alatt a lehető legkedvezőtlenebb körütegyik frakció kivánságát, egy tervet tolmá• menyek közt fölvett választási harcban
csol, amely szerint a város országgyűlési
több mint ezer szavazatot hozott táboképviselője: Gerliczy Ferenc báró és a nemrunkba és amely abban áll, hogy mi
a
„Nemzeti Munkapártot" másként, mint a
zeti munkapárt között az egységet (létre lelegmesszebbmenő, legtisztább szabadelviihetne hozni. Mi ennek az ügynek nyilvánosan
ség alapján el nem képzelhetjük, mindama
való tárgyalását már akkor helytelenítettük,
komoly lépések azonban, amelyek ugy a
— de nem állván elő kényszerhelyzet elitélő
választási campagne közben, mint azóta
oly irányban történtek, hogy a képviselő
véleményünk megirására, — hallgattunk.
ur ezen elvet szintén a magáénak vallja
Azon a véleményen vagyunk ugyanis, hogy
és ezt tettekkel bizonyitsa, meddők mabizonyos dolgok nyilvános pertraktálása csak
radtak.
árthat annak az ügynek, amelyet szolgálni
Ha a képviselő ur ezen éles ellentétet
akar és hogy a munkapárt egyes tömörülénem érezné, — tán még jobban mint mi,
sét és megerősítését célzó akciónak csak ak— nem kellene a „Szeged és Vidéke" szekor van a sajtó hasábjain helye, ha azt a
rint őt egv pártgvülésre „meghívni!" hogy
párt ügyeit intéző vezérek szükségesnék,
egy pár képviselőtársának jelenléte által
támogatva, beszámolót tarthasson, hanem
hasznosnak és célszerűnek látják. A jelen
akkor ő már régen megragadta volna azon
ügyet feltétlenül olyannak Ítéljük, amely
több izben, épen a pártegység szempontmai stádiumában legkevésbé azoknak a lajából, neki fölajánlott alkalmat, hogy közte
poknak hasábjaira kiván'kozik, amelyek köés a város nemzeti munkapártja között elzösséget vállalnak a nemzeti munkapárt elsősorban előnyös és szükséges egyetértést létrehozza.
veivel és érdekeivel.
Amidőn tehát, — amint ez különben
Az említett cikkre ma választ kaptunk.
e;z
utolsó
végrehajtó bizottsági gyűlésen
A válasz irója: Wimmer Fülöp, a szegedi
elhatároztatott, — a pártnak, ha nem fs
munkapárt végrehajtó bizottságának tagja, a
szervezését, de megerősítését magam is
liberális elveknek évtizedes múlttal büszszükségesnek tartom oly módon, hogy az
összetartozás kifejezésére minél gyakrabkélkedő harcosa, a közéletnek példás enerban alkalom adassék, sajnos, ezen akciót a
giájú és tisztességü munkása. Nem szeretképviselő ur személyével én és elvtársaim
nénk a banalitásnak még csak a látszatába
egyelőre kombinálni nem tudjuk.
sem esni, amikor ezeket a jelzőket ide ikA cikkhez kevés refleksziónk van. Azt
tatjuk, de ezek a jelzők indokolják meg, hogy
hisszük,
hiszen a legutóbbi események
miért tartjuk közölhetőnek Wimmer cikkét,
bizonyítják,
—
Szegeden a munkapárt erős,
egy olyan témáról, amelyet véleményünk
szerint egyelőre nem kellene nyilvánosan csak tömöríteni, szervezni kell. Ennek a szervezésnek körébe tartozik annak okos és tatárgyalni.
pintatos előkészítése, hogy a párt és képEzek előrebocsátása után közöljük Wimviselője egy uton találkozhassanak. Hiszen
mer cikkét, amely szószerint való szövegéWimmer Fülöp cikke is azt. mondja, hogy
ben a következő:
ezt az akciót „egyelőre" nem tudja kombiSzervezni kell a szegedi munkapártot.
nálni a képviselő személyével. Nem akarunk
E kérdést tárgyalja a „Szeged és itt firtatni egyéb ellentéteket, amelyek íennVidéké"-nek julius 11-iki száma és én. — állanak és amelyek nemcsak a párt, de a vákülönösen most a nyár közepén, mely ros érdekéből is sikeres elsimításra várnak.
időszak tudvalevőleg nem alkalmas arra,
hogy aktuálissá tegye az ily ügyet, — alig Érdemek méltatásával sem akarjuk ezt a
foglalkoztam volna a cikkel, ha a lap fő- kérdést kapcsolatba hozni, de utalunk arra,
szerkesztője nem volna véletlenül egyúttal hogy a polgárságnak eminens érdeke, hogy
a párt végrehajtó bizottságának is tagja és megkíméltessék olyan ujabb választási harcfélő, hogy ez által sokan a cikk tartalmát tól, aminő a legutóbbi volt.
talán a párt vezetőségének fölfogásával taNem kivánunk többé ezzel az ügy gyei
lálkozónak magyaráznák, mig a jobban informáltak bizonyára tudják, hogy itt csak foglalkozni. Szeged főispánja eddig derekaegy úgynevezett „ballon d' essai"-vei ál- san megfelelt azoknak a kötelességeknek, a
lunk szemben, egy érdekelt oldalról hanci- melyek nehéz pozíciójában ránehezednek;
rozott kísérlettel, kipühatalandó. hogy váj- Gerliczy Ferenc báró is tudni fogja, hogy mijon most, amikor egy ujabb választás időpontja már lassan közeledik, nem lehet- vel tartozik a város békéjének és pártja egynel-e ezen ujabb választásra a mostani ségének. A párt vezérei, köztük mindég az
képviselő ohanceait megjavítani.
első helyek egyikén álló Wimmer Fülöp, haAnélkül, hogy fenakadnék azon, hogy tásos érzékkel tudták megtalálni azokat az
épen a volt „Eötvös"-párt elnöke, aki — eszközöket, amelyek a párt sikeres együttszerintem elismerést érdemlő módon — működését biztosítani tudják. Most ennek az
mindent elkövetett Gerliczy báró megbuktatására, szegődik ilyenformán most Ger- együttműködésnek' az alapjáról van szó és
liczy szolgálatába, Szükségesnek tartom, hisszük, hogy főispán, képviselő és párt. rö—- természetesen ép oly egyéni vélemény- videsen találkozni fognak abban a munkában,
ként, mint ezt az illető cikkíró teszi, — amelynek a város politikai és önkormányzati
rámutatni arra, miszerint igenis tény az, érettségéről kell tanúságot tenni.
hogy az I. kerület képviselője és a párt s
annak vezetősége között a választás óta
semmiféle érintkezés nem történt, még akStetina József államtitkár nyugalomban
kor sem, amikor, mint a mult nyáron, a
Part állásfoglalása és megnyilatkozása a Beöthy László kereskedelmi miniszter távokgnagyobb fontossággal birt, de hogv ép- zásán kívül más, érdekes és jelentőségteljes
penséggel nem áll az, hogy „azok az okok,
amelyek az 1911-iki választás alkalmával változás is készül a 'kereskedelemügyi mia partot két táborra osztották, mindjárt a nisztériumban. Stetina József adminisztratív
választással elvesztették jelentőségüket és államtitkár lemond és nyugdíjaztatja magát.

3.
Tény, hogy sajnálják, mert nagy munkaerőt
és kedves, megértő, jóindulatu főnököt veszítenek benne. Információnk szerint Stetina
helyére Lers Vilmos dr„ cimzetes államtitkár kerül, aki ma hosszasan tanácskozott
Stetinával.

Nemzetközi tolvajbandát
fogott a szegedi rendőrség.
— Izgalmas hajsza a városon keresztül. —
(Saját tudósítónktól.) Rendkívül izgalmas hajsza fután, ma éjjel egy nemzetközi
tolvajbandát kerített kézre a szegedi rendőrség. A banda tagjai, íhárom büntetett előéletű,
elegánsan öltözött fiatalember, már két nap
óta tartózkodtak Szegeden és itt egyik külvárosi utcában bútorozott szobában laktaik,
hogy igy könnyebben és kevesebb feltűnéssel
manipulálhassanak.
A szegedi íre'ndőrség <agy BLs/ebb lopás!
esetéből kifolyólag jött a tol va jsZövetkezet
nyomára. A /detektívek egyik csoportja, a
melynek Bapkó János a vezetője, hamarosan
munkába lépett és a banda két tagját ifogta
él legelőször. Az egyik egy sánta fiatalember,
•akit a másik kettő éppen e testi fogyatkozása miatt hozott Szegedre, liogy ezzel is kevesebb gyanút ébresszenek magnk iránt a
szállásadójuknál. Az első két nap nem valami fényesen vált ibe nekik, mert még .nem ismerték az itteni viszonyokat. Anyagilag teljesen letörve jöttek .Budapestről, .a banda főkolomposa pedig tegnapelőtt Szabadkán is
járt, ahol terepszemlét tartott. A sánta tolvaj és a fővezér vonaton érkeztek, a harmadik pediig kerékpáron rándult le Szegedre,
A detekti veknek rendkivül kemény munkát adott a gonosztevők kézrekeritése. Bapkó
János és még két detektív nyomozott a banda két tagja után s ezalatt Posztos Mihály,
Je,ney István és Abonyi Kálmán a legveszedelmesebb tolvajt: a fővezért hajszolták.
Éjjel tizenegy órától tizenkettőig tartott
•a. hajsza a. bel város legélénkebb utcáin keresz
tiül. Posztos Mihály ugyanis észrevette a
banda, fejét, amint a villamosra, felszállt a
Széchenyi-téren. A tolvaj ebben a pillanatban leugrott és liogy eloszlassa a Posztos
gyanúját, megszólította a Széchenyi-téren
posztoló rendőrt és beszélgetésbe elegyedett
vele. Ezalatt előkerültek Posztos társai és
lépten-nyomon szemmel' tartották a tolvajt,
a'ki alkalmas pillanatra várt, hogy megugorhasson. Amikor a rendőrrel való beszélgetését
befejezte és körülnézett, meglátta a három,
detektívet, akik éppen le akarták (fogni. A
tolvaj erre se szó, se beszéd, hirtelen futásnak
eredt és a Széchenyi-térről az Aradi-utcába
szaladt.
Most kezdődött .a hajsza. A három detektív sebes iramban vetette magát a tolvaj
után és Posztos, aki a leggyorsabb lábú volt,
az Aradi- és Deák Feirenc-utcák sarkán már
közvetlenül a menekülő nyomában volt. Ekkor a tolvaj az egyik mellékutcán hirtelen
bekanyarodott a Rudolf-tér felé ós mire a
detektívek körülnéztek, már eltűnt az éjszaka
homályában.
Ugy látszott, hogy a hajsza sikertelen
marad. Megnehezítette a detektívek rendkívül izgalmas munkáját az is, hogy az utcám
járókelők, amint a hajszát észrevették, nagy
csoportban követték a detektiveket ugy, hogy
Posztós kénytelen volt az egyre növekvő tömeget erélyesen szétoszlatni. Ez gyorsan sikerült is, ugy, hogy ez alatt az idő alatt a tolv a j sok egérutat nem nyerhetett, legfölebb a
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Rudolf-téren a ponyvás szekerek és 'hatalmas
kosár-halmok között meglapulhatott. Néhány
pillanat alatt a detektivelk az ott posztoló
rendőr segítségé vei a teret átkutatták, de
•hiába. A tolvajnak, ugy 'látszott, végképen
nyoma veszett.
(Ekkor, amilyen gyorsan csak lehetett,
utána iramodtak az Iskola-utca felé és az
Oroszlán-utca. sarkánál megálltak. A tolvaj
csakis a tiszai raiődópart felé vehette útját,
esetleg a Stefánia-sétány felé menekülhetett
s ez utóbbi esetben már nehezebb lett volna
a nyomára akadni. De viszont iha a Stefániasétány felé menekült volna, a Rudolf-téren
posztoló rendőrinek föltétlenül látnia kellett
volna. Mindennek a megbeszélése egy pillanat alatt történt, a következő
pillanatban
pedig Abonyi Károly, aki a legmarkosiabh
volt a. hajszolók között, már futott az Oroszlán-utcában a tiszai rakodópart felé, Amint
az Oroszlán- és Révay-utcák sarkára ért, a
sötétben egy imbolygó alakot vett észre, aki
alig tíz-tizenöt lépésnyire volt tőle. Nyomban
mellette termett, az alak megijedt és a hátsó
zsebéhez nyúlt. Abonyi erre kirántotta a revolverét és az alak mellének szögezve
azt.
fölkiáltott:
— Föl a kezet, mert agyonlövöm!
Az álak erre megriadt, d nem akart engedelmeskedni, csak ennyit mondott:
— Mit akar az ur tőlem?
— Föl a kezet, mert rögtön lövök! — kiáltott ismét a detektív.
'Erre a gyanús fiatalember megadta magát. 'Föltartotta a kezeit, mire a detektív
láncot lakatolt a csuklójára. Ezután megindult a tol vaj vezérr el és a Rudolf-téren találkozott a többi detektivekkel, akik a Stefánia-sétány felé próbáltak szerencsét.
Ifjabb Ernszt 'Györgynek hívják a tolvaj
vezért, amint az a rendőrségen tett vallomásából kiderült. Országosan körözött betörő és
alkalmi tolvaj. A rendőrségen legelőször ezt
kérdezték tőle:
— Mutassa a fogát!
Két aranyfog villogott elő, mikor kinyitotta a száját.
— Akkor rendben vagyunk! —mondták
a detektívek.
Ezzel a banda vezérét, aki egyébként
vizsgázott soffőr, műszerész és hangszerész,
lekísérték a szuterénhe a társai közé, akik
már ott hűsöltek néhány óra óta.
A banda fcézrekeritésével kitűnő fogást
csinált a szegedi rendőrség és a Rapkó-csoportbeli detektiveké az érdem, hogy sikerült
lefülelni őket, mielőtt Szegeden valami nagyobb szabású próbálkozásuk sikerült volna.
A nyomozást a tolvajszövetikezet viselt dolgai után buzgón folytatja a rendőrség s valószinü, bogy a •gonosztevők holnapi kihallgatása során sok érdekes részié tfog még kipattanni.
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Kárász-utca 6a. sz.

alatt létezik. Készit mindenféle
f o g m u n k á k a t kaucsukban éa
aranyban. Vidékiek 24 óra alatt
lesznek kielégítve. - Bármilyen
javítás hat óra alatt elkészül. 522

1

Elttint 1 1 6 ezer korona.
— Ki lopta el a bankókat? —
(Saját tudósítónktól.)
Száztizenhatezer
korona bankóval bélelt ki Budaipesten a feladó ©gy vászonboritékot és mire a nagyérté•k)ü levelet Bécsben kézbesítette a posta a címzettnek, nem volt más benne, csak néhány
sárga csőmagoiópapiros-szelet. Ez a bűnügy
foglalkoztatja tegnap este óta a budapesti
rendőrséget. Detekti veknek és rendőrtiszteknek egész serege működik közre, hogy a rejtelmet megoldj'ák.
Tegnap későin este, tiz óra tájban, távirat
érkezett a budapesti főikapitányság központi
ügyeletére, amelyben Szeidl Rudolf, a Bécsben állomásozó .hetvennyolcadik gyalogezred
főhadnagya jelentette, hogy egy a címére Budapestről feladott levélhői
száztizenhatezer
korona eltűnt. A távirat óriási meglepetést
keltett a rendőrségen. Rögtön értesítették róla Nagy Károly dr.-t, a detektivt estület főnökét, aki automobilon sietett he a rendőrségre. Detektív,ieivel és1 több
rendőrtiszttel
nyomban hozzálátott a nyomozáshoz és eg,y
óra múlva már egész sereg adat állott .a. rendelkezésükre. Nagy Károly telefonhoz hivatta Bécsben Szeidl Rudolf főhadnagyot és
tőle megtudta, hogy a pénzeslevelet sógora,
Kerner Arit"1! postasegédmérnök adta fel. A
pénz a főhadnagy anyósának, özvegy Kerner
Antalnénak volt a tulajdona.

A rendőrségről még az éj folyamán detektívek automobilén elmentek Kerner Antalnak a Eehérvári-ut 56c. számra házban lévő lakására. A mérnököt otthon találták és
rögtön bevitték a főkapitányságra. "Kerner
Antal itt elmondta, hogy édesanyjának száztizenhatezer korona letétje volt budapesti
pénzintézetieknél. A balkáni iháiborn kitörése
előtt attól féltek, bogy a .pénz elveszhet, ezért
elhatározták, hogy kiveszik a bankokból.
— A pénzt másfél év előtt ki is vettem
— vallotta tovább Kerner — ós magamnál
tartottam. .Egyrészt .nem volt sürgős az elküldése, másrészt azt hittem, hogy szükségem
lesz reá. Feleségem betegeskedett, be is kellett szállítanom az Erzsébet-szanatóriumba és
sejtettem, hogy ez .sok pénzt fog majd felemészteni. Julius tizenkettedikén, szombaton,
mégis feladtam a pénzt. Délben, tizenegy és
tizenkét óra között hivatalomban, a Mária
Terézia-téren levő postaigazgatóság műszaki
osztályában, Tóth István postaifőtiszt, Weiczner Károly felügyelő és Moravcsik József
szolga jelenlétében becsomagoltam ,a pénzt. A
borítékra, mert nékem rossz Írásom van,
Tóth István a következő cimet irta:
Wohlgeborene Frau
Wittwe Anton Kerner
Wien,
Zollergasse Nr. 35.
— A borítékot és pénzt betettem Moravcsik József szolga táskájába ós elmentünk a
Koronaherceg-utcába, a, főpostára, amelynek
P. a. termében feladtuk a pénzeslevelet. Vevényt is kaptam róla. Ennyit tudok a dologról.

Nagy Károly detektivfőnök még az éjjel
érintkezésbe lépett a bécsi rendőrséggel és
kérte, hogy a borítékot és a papírszeleteket
küldjék el Budapestre. Ma már 'meg is érkezett a boríték. A cimet kétféle tintával irtáfe.
A nevet és utcát zöldes tintával, a borítékba
tett pénznemek felsorolását pedig fekete tintával. Alapos vizsgálat után észrevették,
hogy a, boríték kétszer van préselve, a gummirozott része pedig ujraenyvezve.
A csomagolópapiros olyan, amilyent a posta inüsza
ki osztályán használnak. Ezt bizonyítja Gröedel postatanácsos.
Nagyon értékes anyagot szolgáltatott a
nyomozáshoz a bécsi rendőrség is, amely 'kihallgatta Szeidl Rudolf főhadnagyot, ki a következő vallomást tette:
— Tizenharmadikán délután négy órakor
sógoromtól, Kerner Antaltól pénzeslevél érke-

zett anyósom címére. Én vettem át a levelet.
A jelzett pénz helyett aboritékban csomagolópapiros volt. A pecsétek érintetlenek voltak.
A (bécsi rendőrség további nyomozásának
folyamán megállapította, hogy a pénzeslevél
megérkezése előtt, expresslevelet kapott özvegy Kernemé a fiától. Ebben a levélben a
fin kioktatja az anyját, 'hogy a pénzeslevelet
idegen tanuk jelenlétében vegye át. H a nem
volnának idegenek nála, amikor a postás jön,
ugy nc vegye át a levelet. Az öreg asszony
ezért hivatta magához főhadnagy vejét, aki
átvette a levelet. A pénzeslevélben Keriner
Antalnak a következő levele volt:
Kedves, jó, édes! Itt küldöm az előző
levelemben jelzett pénzt. Nagyon rossz viszonyok között élek és igazán csodálom,
hogy a pénzt meg tudtam számodra őrizni.
Bocsáss meg, hogy nem a te intencióid szerint kezeltem, de nem bíztam a magyar
bankokban.
ölel fiad Antal,
A vizsgálat és a tanúkihallgatások során
egyre bonyolódik az ügy. Amikor Nagy Károly Kernért kihallgatta, arra a kérdésre,
miért küldte el most a pénzt, a mérnök igy
felelt:
— Féltem, hogy ugy járok, mint a múltkor, az ősszel.
— Hogy járt akkori
— Börzén játszottam.
A dupla pecsételésre világot derített
Végh Károly szolga. Ö is jelen volt a pecsétélésnél és látta, 'hogy nem szabályos. Ekkor
kirajzolta a pecsét helyét és másodszor öntött viaszt a borítékra.
A délutáni órákban végre fordulat történt ebben az ügyben. Miután a mérnököt
minden oldalról szorongatták, hoigy vallja
•meg, hogy .a. pénzt nem is adta. föl, tizenkét
óra után .azt kérdezte a vizsgálatot vezető
re ndőr t an ácsos t ól:
— Mi lesz akkor, ha bevallom, hogy én
tettem?
— Jobb, ha most bevallja a dolgot, —
mondta a tanácsos, — mintha majd akkor,
mikor mint gyanúsítottat fogjuk kihallgatni. (A posta ugyanis még néma tett följelen1
tést.
".'V
Ez hatott. Lassankint Kerner bevallotta,
hogy az egész manővert ő követte el, mert a
tőzsdén három év óta játszott és összesen
százharminchatezer
koronát veszített. Ügyesen csinálta azt a csalást, amikor 'kicserélte a
bankókat. Egyszerűen két borítékot készített ós kicserélte őket.
Mivel a posta nem tett följelentést Kerner ellen, ez ,az egész szenzáció abba marad
a mérnök leleplezésével. Kerner most még
őriizet alatt van, minden jel szerint azonban
a holnapi napon szabadon bocsátják.
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Szeged veszedelme.
— A polgármester nyilatkozata. —
(Saját tudósitónktól.)
A Pesti Hírlap
mai számában „Szeged veszedelme" cimen
feltűnést keltő cikket közöl, amelyben azt
igyekszik bizonyítani, hogy Szeged a körtöltéseivel és a védőgátjaival még nem biztosította magát teljesen egy második árviz
katasztrófája ellen. A cikk szerint Szeged
árvizveszedelmét csak ugy lehetne teljesen
elhárítani, ha a Maros torkolata nem Szeged
fölött, hanem Szeged alatt volna, Eredetileg igy is akarták elejét venni egy második
árvízkatasztrófa eshetőségének, de a terv
a felsővárosi fakereskedők
magánérdekein
annak idején hajótörést szenvedett. A Pesti
Hirlap cikke — többek között — a következőket mondja:
' — Az árvizveszei lelem Szegedet ez idő
szerint nem fenyegeti. Mindazáltal önkéntelenül felvetődik az a kérdés, vájjon eddig
meglévő árvízvédelmi intézkedéseink mellett
akkor, amidőn tudjuk, ,hogy a Sezgedet védelmező hatalmas védőtöltés, a több mint 2
millióba került körtöltés párkány-magassága
10 méter magasságot tesz ki, vajon az eddig
tapasztalt legmagasabb vizái lássál, a.z 1895.
évi 8.84-en felül jelentkező, mindössze 1 méter 16 cm. töltés-magasság,i különbözet elegendő biztosíték-e a fokozódó magasságú tavaszi ,és nyári árvizekkel szemben. A mult
század hetvenes éveiben Boross Frigyes főmérnök, aki a kormány megbízásából már
az 1876—7. évi rendkívüli árvizek ellen Szeged városát ,is sikeresen védelmezte s aki
nagytekintélyű vizimérnök, s e téren elsőrendű tekintély volt, megmondotta, hogy a fokozódó árvizekkel szemben Szegedet kizárólag csak töltésekkel megvédelmezni nem elégséges, mert megtörténhet rendkívüli
viszonyok közt, hogy a lassú folyású Tisza folyó
vizével a mellékfolyók s főként a gyorsabb
folyású Maros árvize összetalálkozik, ez veszedelmet zúdíthat Szegedre a magas védtöltések mellett is. Boross Frigyes volt az első
szakemberünk, ,aki sürgette, hogy a gyors
folyású iMaros folyónak Szeged felett a Tiszá
ba való betorkolását Tápé alól át kell tenni
Szeged alá s a mai kendergyár alatti részen
kell bevezetni a Marost a Tiszába, Ezáltal elkerülhető lesz, hogy a Maros vize a lassú folyású Tiszát már a váras felett ifelduzzaszsza s a közös medret a bővebb hordaléka
Maros bezátonyozza. Sajnos, (hogy a közérdeket ebben az esetben is elnyomta a sok magánérdek, A Maros áradása ma is a szó szorosabb értelmében rázuditja, rányomja, felduzzasztja a Tisza vizét is Szeged városára
csak azért, mert néhány fakereskedőnek a
privát érdeke akkor ezt igy kívánta.
Majd a következő pesszimisztikus mondatokat olvassuk a ci'kkebn:
Vajon megnyugtató-e az a tudat, hogy
az eddigi legmagasabb árvizmagasságon 'felől már csak 1 méter 16 cm. vádtöltés különbségén kivül még a minisztériumban szakemberek tudománya s a jóságos Isten különös
szeretetet védelmezi a szegedieket. Az 1879-aki
szegedi árvizet is a. hagyományos nembánom
ság, tudatlanság s az előrelátás teljes hiánya okozta.
A cikk állításaival szemben
Lázár
György dt\ polgármester a következő nyilatkozatot teszi közzé:
— Az árvizveszedelmi állapotok mai állása egészen más, mint ahogy azt a Pesti
Hirlap cikke föltünteti. Azok az adatok, amelyeket a nevezett lap 'közöl, egy régi könyvből vannak kijegyezve, mert a cikk minden
adatával az árviz előtti állapotokat irja le.
Szeged árvízvédelme kifogástalan és teljesen megbízható. Az, hogy a Maros Szeged
fölött torkollik be a Tiszába, Szegedre egyáltalán nem veszélyes. A szegedi árviz után
hozott törvényhozási intézkedés a tiszamenti
töltések s különösen a Szeged körüli töltések formidábilis méretekben építtettek ki,
ugy, hogy azokkal szemben a Maros betorkollása veszedelmet nem jelenthet, legtölebb
Pár centiméternyi duzzadást idézhet elő.

DELMAGYARORSZÁG
Aminek különben élő bizonysága az, hogy
a Tisza árja Szentesnél, tehát a Maros betorkolása előtt gyakran magasabb, mint Szegednél a Maros betorkolása alatt. Eltekintve
a tiszamenti töltések formidábilis méreteitől,
Szeged a hatalmas körtöltésen kivül Szegedtől egész Martonosig két védvonallal és pedig a Szeged-Martonosival és a régi sövényházi vonallal bir, melyen a rösz'kei ut van
kiépítve. Ezenfelül Algyőtől kezdve a csongrádi magaslatokig szintén kettős védvonallal, tudniillik a Hármas-Algyői vei és a sövényházi keresztgáttal rendelkezik. A Szeged-Algyő közötti védvonal pedig olyan szilárd, hogy mint arra az idősebbek emlékeznek, az 1879-i'ki árvízkor az utászok csak
napokig tartó munkával tudták egy részét
szétrobbantani. Szerintem tehát
Szegednek
árvizmentesitettsége
emberi számítás szerint
teljes biztonságot nyújt és a Maros Szeged
alá vezetése e tekintetben csak alig számbavehető könnyebbséget okozna.
— Nem áll az, hogy az eddigi legna-
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(Újra a bolgárok győznek.
— Szerb veszteség. — Tovább
harcolnak. — A román hódítás. — Bevonulunk-e a
Szandzsákba? — Berchtold a
király előtt. — Bulgária megegyezett Törökországgal.)
(Saját tudósítónktól.)
A bolgárok érzik, hogy most már a lét vagy nem lét
kérdése számára a háború. Kétségbeesett
ellentállást fejtenek ki s amikor a világ azt
hitte, hogy már leverték őket, akkor jön
a jelentés, hogy Bulgária
nagyfontosságú
harcokat nyert meg a szerb sereggel szemben. Már Belgrádban is tudnak a bolgár
sikerről, nemcsak Szófiában. A belgrádi
Politika szerint a szerbek és bolgárok között a harc tovább tart. Kiisztendilnél
négy
nap óta szakadatlanul
nagy harcok folynak. A bolgárok makacsul
védelmezték
állásaikat és a támadó szerb hadoszlopoknak eddig még nem sikerült döntő előnyre
szert tenni. A Mail Journal szerint ujabb
behívások történtek, amiből a háború folytatására lehet következtetni.
A lap azt hiszi, hogy a bolgárok halogató magatartása
csak azt célozza, hogy lehetségessé váljék
a bolgár főhaderők összevonása.
Bulgária
döntő csatába bocsátkozott
Szerbiával, tekintet nélkül a románok
bevonulására.
Belgrádból jelentik még: Ma rossz
hirek érkeztek a harctérről. A bolgárok
négy nap óta tartó, döntő csatába bocsátkoztak a szerb sereggel s a szerbek háttérbe szorultak. Másik itteni jelentés azt is
tudja, hogy a bolgárok a szerbekkel
szemben nagy tért
hódítottak.
Szófiából jelentik: A bolgár hadseregnek végre sikerült a szerb hadakkal szemben döntő harcokba bocsátkozni s a négy
nap óta tartó küzdelemnek meg van a pozitív eredménye, mert a bolgárok
olyan
stratégiai pontokat foglaltak el, amelyek a
további küzdelemre
nézve döntő
fontosságúak.
Szófiából jelentik: A szerb kormány
tudtára adta Bulgáriának, hogy
hajlandó
a békéről tárgyalni, de csak ugy, ha a szó-

5.
gyobb vízmagasságon felül mindössze másfélméter magasságban áll ki a töltés a viz
felett. A viz jelenlegi magassága majdnem
4 és fél méterrel alacsonyabb a gátak magasságánál. A gátak teljesen ép állapotban vannak, az ár a legkisebb mérvű aláásással sem
fenyeget. Eddig földbeomlásokról nem tett
jelentést az ármentesitő társulat. Hogy a gátak teljesen megbízhatóik, arról hétfőn, amikor az alsó Védővonalakat tekintettem meg,
személyesen is meggyőződtem. Holnap reggel pedig a felsővédvonalakat fogom megtekinteni az ármentesitő társulattal. Az, hogy
a megáradt folyó elöntötte a hullámtereket, a
városra nézve egyáltalában nem jelent semmi veszedelmet, mert hiszen ezek a hullámterek ép azért vannak kihagyva a normális
szélességben, hogy azok között az árviz lefolyjon. Akik tehát ott béreltek földet, tudatában voltak ennek a körülménynek s , a
mennyiben ott építettek, a vizáradás eshetőségét tekintetbe vették. Ami különben az
árverésen elért árakban meg is nyilvánult.

fiai kormány közvetlenül Szerbiához fordul
a tárgyalás kezdésére.
Görögország szintén tudtára
adta
Bulgáriának, hogy hajlandó a békéről tárgyalni s elő is adta föltételeit, amelyek
szerint Bulgária a tárgyalás idején leszerel, hadikárpótlást fizet, területeket átenged.
Bulgária sem Szerbiával, sem Görögországgal nem hajlandó a békéről
tárgyalni.
Bukarestből
jelentik hivatalosan: A
román lovasság e hónap tizenharmadikán
ellenállás nélkül megszállta Dobrics
és
Balcsik városokat. Ugyanaznap
reggel
erős gyalogsági, lovassági és tüzérségi
csapatok, melyek Vejreniben töltötték
az
éjszakát, megszállták
Turtukáját.
A régi
határ és a Turtukája—Dobrics—Balcsik
terület tehát teljesen a románok
kezében
van, akiknek semmi veszteségük nem volt.
Szófiából jelentik, hogy ott ismét elterjedt az a hir, hogy Ausztria-Magyar
ország bevonul a Szandzsákba, amelyet semlegességének
ellenértékein
okkupálni
fog.
Ez a hir nemcsak Bulgáriában, hanem Európaszerte feltünsét keltett. Erre vonatkozólag Bécsben hivatalosan nem adtak ki
semmiféle jelentést, viszont nagy fontosságot kell tulajdonítani annak a hirnek, a
mely szerint Berchtold Lipót
külügyminiszter a holnapi napon audiencián jelenik
meg Ischlben a király előtt s a külpolitikai
helyzetről számol be. A helyzet illusztrálásához tartozik még az a hir is, amit a
„Berliner Morgenpost" kapott Bécsből s
amely szerint Hötzendorfi Conrad
vezérkari főnök lemondott állásáról. Conrad —
irja a lap — a Bécsben elterjedt hirek
szerint azt követelte, hogy a monarchia
vonuljon be a Szandzsákba,
mert csak igy
állitható helyre a balkáni egyensúly.
Javaslatát nem fogadták el és erre következett Conrad lemondása. A vezérkari főnök
lemondásáról szóló berlini hir nagy föltűnést kelt bécsi körökben. Katonai helyeken
minden felvilágosítást megtagadnak és azt
mondják, hogy a dolog politikai természeténél fogva a külügyminisztériumhoz tartozik, viszont a Ballplatzon sem akarnak
tudni a hírről.
Szófiából jelentik: A bolgár és a török
kormány között létrejött megállapodás értelmében tegnap a bolgárok megkezdték az
enosz-midiai határvonalon
tul eső terület
kiürítését. A török csapatok megszállják a
bolgárok által elhagyott helyeket, a többi

1913. julius 16.
közt Rodostót
szavonulnak.
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A mai napon még ezek a jelentések
érkeztek:
A SZERB-BOLGÁR FÜLTÉTEL.
Szófia, julius 15. Néklyudov orosz követ
vasárnap hivatalosan közölte a bolgár kormánnyal Szerbia és Görögország nevében,
hogy Szerbia elfogadja a hadimüveletek megszüntetését, ha a megszállott területeken kivül a fegyverszünet idejére Kocsánát kapja,
Görögország pedig abban az esetben, ha Bulgária átengedi neki a megszállott területeken kivül a Szaloniki- Szerez-Orfano háromszöget. Az orosz követ a válaszra negyvennyolc órai időt engedett, amely kedden délben járt le.
i
A BOLGÁR VÉDEKEZÉS.
Bukarest, julius 15. Különös értesülések
szerint a bolgár hadvezetőség védelmi állapotba helyezi Szófiát. Az erődöket, amelyek
az ellenséges haderő bevonulását föltartóztathatják, napok óta harcképes állapotba helyezik.
VISZÁLY A BOLGÁR VEZETŐSÉGBEN.
Bécs, julius 15. A ,JSüdslavisóhe Korresponöenz" kerülő utón a következő értesüléseket kapta Szófiából: A lakosságnak nincs tudomása a harctéren történtekről. 'Katonai körökben nagy a felháborodás a Damev-kabinet
magatartása miatt. Egy jól értesült személyiség beszéli, hogy Danev hallatlan módon beleavatkozott a vezérkar működésébe és saját
szakállára visszavonatott olyan parancsókat,
amelyeket Szavov tábornok a háború első
napjaiban (kiadott. Danev és Szavov között e
miatt nagy jelenetek is voltak. Szavov nagyon izgatottan a királyi palotába ment, de
Ferdinánd király nem fogadta. Á tábornok
erre levelet irt a királynak és jelentette,
hogy nem viselheti továbib a felelősséget. Szavov tábornok és Ficsev vezérkari főnök között is volt viszály. Attól félnek ós pedig
nem ok nélkül, hogy Bulgária valóságos állapotának /ismeretessé válása rossz hatással
lesz. A közvéleményt idegesség kezdi elfogni. Az eseményekről mindenféle ellenőrizhetetlen hirek vannak forgalomban. A király
nem hagyja el a palotát. Azt mondják, hogy
súlyos köszvény,rohamai vannak és nem tud
járni. Peltünő, .hogy a királyi palota védelmére katonai intézkedéseket tettek. Danevet
állandóan titkos rendőrök őrzik.
A BOLGÁR KIRÁLY CÁFOLATA.
London, julius 15. Az Evening News a
következő táviratot intézte Eerdinád királyihoz:
Európa elszörnyülködött a bolgárok
kegyetlenségeiről szóló jelentéseken és várja, hogy mit fog mondani Danev e jelentések megcáfolására.
Erre a táviratra a lap Ferdinánd királytól a következő válasz,táviratot kapta:
A csapataim kegyetlenkedéseiről szóló
görög és szerb hirek teljesen alaptalanok
és céljuk csak az, hogy rossz benyomást
idézzenek elő. A driuápolyi kerület lakossága nemzetiségi különbség nélkül tökéletes
szabadságot élvez. A város elfoglalása után
ú j r a megnyitották az iskolákat. Ezzel szemben Szaloniki börtönei ártatlan bolgárokkal vannak tele.
A 'király ezután panaszt tesz a görögök
és a szerbek ellen, hogy kegyetlenkednek a
bolgárokkal szemben. Különböző kerületekből
való családok százai borzalmas
részleteket
beszélnek a görögök
gyalázatosságáról.

MI TÖRTÉNT SZERESZBEN.
Szaloniki, julius 15. A szereszi osztrák
és magyar konzulhelyettesnek a szaloniki-i
főkonzulátushoz intézet távirata a következőképen hangzott:
Egy bolgár gyalogos- és egy lovasosz'tály pénteken reggel Szereszt
lövöldözte.
Több ágyúgolyó 'becsapott, majd gyalogság
nyomult be, gyújtogatni és mészárolni kezdett. A házak és raktárak legnagyobb részét
elpusztították. Az áldozatok száma igen
nagy. Nagyon sok ember, körülbelül húszezer
hajléktalan. Nincs ruhánk és élelmünk, ezért
sürgős segítséget kérek. Pénteken délben
rendes bolgár katonaság támadta meg hazamat és kényszeritett emgem, családomat és
nagyon sok embert, ki házamban keresett
menedéket, a ház elhagyására. Minket a magaslatokra vezettek, házainkat pedig fölgyújtották. Egész kíséretemet, nőket és gyermekeket is, halállal fenyegettek és csak tetemes váltságdíjért engedtek szabadon. Családommal együtt hajlék és ruha nélkül vagyok.
Az osztrák és magyar alattvalók ugyanabban a helyzetben vannak, mint én. A görög
csapatok pénteken elste szállták meg Szereszt és rögtön rendőri szolgálatot szerveztek. Azóta teljes rend van.
A CÁR HARAGSZIK.
Berlin, julius 15. A Lohakmzeiger jelenti Pétervárról: Tegnap Kokovcev miniszterelnök elnöklésóvel miniszteri tanácskozást
tartottak, amelyen Szaszanov jelentést tett a
balkáni helyzetről. A cár rendkivül boszus,
mert Szerbia és (Görögország késlekedik a
közvetítő javas-latra adandó válasszal. Ha
ezek az államok tovább is makacskodnak,
Oroszország megvonja tőlük minden támogatását, a pétervári hankok nem fognak nekik
hitelt nyújtani és az orosz kormány közbelépésére az orosz Vörös Kereszt harctéri miszsziója is el fog maradni.
TÖRÖKORSZÁG MAGATARTÁSA.
Bécs, julius 15. Hilmi basa bécsi nagykövet a törökök előrenyomulásáról ezt mondotta egy újságírónak: Kormányom már hivatalosan értesített, hogy a török csapotok
az előrenyomulás megkezdésére
parancsot
kaptak. Az előrenyomulás célja az, hogy a
Londonban megállapított Enosz-Midia-határvonalig terjedő területet katonai erővel megszállják.
Arra a kérdésre, igaz-e, hogy a török
kormány újra igényt támaszt Drinápolyra,
Hilmi basa azt felelte, hogy nem igaz. A török csapatok szigorú parancsot kaptak,
hogy mihelyt az Eno:sz-Mldiai vonalat elérték, álljanak meg. Arról, hogy Törökország a szerbekkel és görögökkel közösen
akarna Bulgária ellen föllépni, Hilmi basa
semmit sem tud, de nagyon valószínűtlennek tartja.
v
Kijelentette végül a nagykövet, bogy
Szerbia Bulgária ellen való további előrenyomulását egyelőre
megszürkette.
EDVARD GREY A BALKÁNI
HÁBORÚRÓL.
London, julius 15. Az .alsóház tegnapi ülésének végén Sir Edvand Grey külügyi államtitkár egy radikális pártállásu képviselőnek
arra a kérdésére, vájjon Angliának nem kellene-e az uj balkáni háborúban közbelépnie,
a következőket fejtette (ki:
— A most folyamatban levő 'háború jellegéről és -a forrásul szolgáló szenvedelmekről
gondolkodva, világosan látjuk, hogy külső
hatalmaknak csupán szavai nem alkalmasak

a helyzetet (befolyásolni. Szólónak (hitelt kellene kérnie a háztól, amelyet azután a balkáni háború megszüntetésének céljára kellene fordítania. De még ha ezt a hitelt meg is
szavaznák, mit tehetnénk mi a Szerbia és
Bulgária háborújában? iMár a hadviselő államok földrajzi helyzete is .magával hozza,
hogy az európai koncert ott inem mint egész
léphetne föl, hanem egyik részének (kellene
mandátumot adni a végrehajtásra. Az európai koncert melegen törekszik a háború megszüntetésére, de a békét
kényszereszközökkel
létrehozni nagyon nehéz dolog. A mit a hatalmak harmóniája tehet a békéért, az bizonyára meg fog történni.
Grey igy fejezte be szavait: A legkedvezőbb perspektíva, amelyet önöknek nyújthatóik, a következő: Először is az, hogy a mostani háború olyan kimerítő és olyan borzasztó, hogy nem fog soká tartani; másodszor
már puszta intenzitása is siettetni ifogja befejezését; harmadszor, hogy remélhetőleg nem
származnak belőle olyan komplikációk, amelyek valamely nagyhatalomnak egy másikkal
való jó viszonyát zavarják és az európai koncertet, veszedelembe sodorják. Az európai koncert első gondja, hogy öinimagát és részeinek harmóniáját megőrizze. Ha ez nem sikerülne, ugy ez vészesebb volna Európára,
mint bármi, ami eddig történt. Kilátás van
.arra, hogy hatalmak állandóan érintkezésben
maradnák egymással és imáként az eddigi
komplikációkat legyőzték, további harmóniájuk segítségével közmegnyugvásra el fogják
•rendezni a jövőben fölmerülő komplikációkat is.
A ház Grey fejtegetéseit élénk tetszéssel
fogadta.

szájpadlás
nélkül.
Az általam készített
rágásra kitűnően használható a valódi fogaktól
fel nem ismerhető, az eredeti fogakat teljesen
pótolják. Készítek továboá 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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Lesz-e Vásárhelyen koedukáció?

( - ) Korb Flóris honoráriuma. Korb
Flóris, az uj kórház tervezője, tudvalevőleg
arra kérte a várost, hogy tisztelediját emeljék .föl. A tervezőnek ugyanis az épitési költség három százaléka jár szerződés szerint.
Az első tervek szerint 'két millióba került
volna az építkezés, de később a terveket
megváltoztatták s az épitési költség egy millióval emelkedett. Korb tehát ez után a három millió után is igényli a három százalékot. A tanács egyelőre csak a régi megállapodás szerint járó tizenhétezer koronát utalja ki Korbnak, a követelési összeg kifizetését
pedig attól teszi függővé, hogy a belügyminiszter jóváhagyja-e az uj kórház terveit?

(Saját tudósitónktól.) 'A progresszív újítást megillető méltánylással fogadta a közvélemény azt a hirt, ogy a hódmezővásárhelyi
református gimnáziumba a jövő ősztől kezdve leányokat is fölvesznek rendes tanulóknak. Ugy tetszett, bogy ez a nagyjelentőségű
kezdésnek nem marad el előitéletromboló
nagyszerű hatása és eredménye. A Hódmezővásárhely felé fordult nagy várakozást azon— Az árviz pusztításai. Gyulafehérvárban lehűti a csalódás, mert .a leányok felvé- ra/ jelentik: A Maros, mely tavaly kétszer
tele a gimnáziumba, az úgynevezett koedu- öntötte el a nagy, terménkeny völgyet, szomkáció, csak nagyon korlátozott mértékben fog baton este katasdtrófaszerüen rontott a vámegvalósulni. Erre vonatkozólag Imre La- rosra és környékére. Szombat délelőtt a majos főgimnáziumi igazgató a következő kije- ros-tordai alispán táviratban jelentette a víztömegek érkezését. Ámbár az óvóintézkedélentést tette:
seket azonnal megtették, a mérhetetlen ár— A hir következtében messze vidékről ér- ral nem birtak megküzdeni és az ár oly gyorkeznek hozzánk tudakozódások az ujitás dol- san tódult a városba, ihogy a lakosság nagy
gában. Hogy az erre vonatkozó határozat sok része csak csónokon tudott menékiilni. A
csalódásnak okozója ne legyen, kijelentem, szorosan vett belváros kivételével az egész
hogy az igazgatótanács feltételekhez kötötte város viz alatt áll. Szombat éjjel utászok és
a leányok felvételét, E feltételek:
más katonaság fákfolyafénnyel szakadatla1. a leányok csak a fiuk után a tantermek nul mentették a lakosságot és még vasárnap
nagysága által igazolt mértékig vehetők fel; délig sem készültek el a mentéssel. A lakos2. csak olyan leányok vehetők fel, akik- ság nagy részét erőszakkal kellett a házukból
nek elemi bizonyítványa tiszta kitűnő, gim- kivinni. Eddig számos ház összedőlt. A kár
náziumi .bizonyítványa tiszta jeles. Akik nem óriási. Marosportus külvárost a viz ugy elkapnak az első félévben tiszta jelest, csak lepte, hogy az ár a legmagasabb házak abmint magántanulók fejezhetik be az évet.
lakain is betódult. A Maros mentén elterülő
Különben mint most értesülök, felekezeti püspöki bérlet egy tenger. A kár itt is százfőhatóságunk nem engedi meg a leányoknak ezrekre rug. Az Orbán-tavon -most befejezett
rendes tanulókul való fölvételét. Ehelyett a 30 méter hosszú vasbeton hidat az ár anydebreceni felsőbb leányiskolával kapcsolat- nyira alámosta, hogy most a hid süpped. El
ban maga állit leánygimnáziumot. ,
kellett zárni a forgalomtól és föl kell robA nagyszerű és progresszív ujitás tehát bantani. A szegényebb lakosság nagy ínségnem valósul meg Hódmezővásárhelyen. Hir ben van. Az eső folyton esik. Maros-Torszerint Dóczi Imre egyházkerületi főfelügyelő dáról ujabb viztömege'ket jelentenek. — Máramarosszigetről jelentik: A vasárnap esti
ellenzi a koedukációt s igy a vásárhelyi gim- árviz pusztításairól beérkezett hivatalos jenáziumi igazgatótanácsnak (határozata nem lentés szerint a kár igen nagy. Rónaszékvalósul meg. Remélni lehet mégis, hogy az től Máramarosszigetig tönkre ment minden.
egyházkerület, illetőleg Balthazár Dezső dr. A halottak közül egyet megtaláltak. Felsőpüspök, akié az utolsó szó ebben a dologban, róna felett a vashidnak nyoma sem maradt.
Felsőrónán a községházába belhatolt a viz és
a maga döntését a baladás érdekében veti lat- az adókönyveket, levéltárt és iratokat elmosba.ta. Alsóróna és Felsőróna közt a fahidat az
ár elvitte. A közlekedés lehetetlen. Az Izavölgy'ben vasárnap szintén hatalmas felhő— Vissza Budapestre. Bécsből jelentik
szakadás volt és szikladarabokat gördített
Tisza István gróf nejével és titkárával ma Barcafalvától az izavölgyi járás elé, hogy
reggel Ischlből Bécsbe érkezett és még ma Barcaf alva most megközelíthetetlen s vasárBudapestre utazott, hova este kilenckor ér- nap óta onnan nem jöhet ki a lakosság. Az
kezett. Ugyanezzel a vonattal jött meg Har- árviz által lesodort házak és állatok számát
kányi János báró is. A délelőtt folyamán százakra teszik. Hegyoldalakat, sziklákat
hordott az úttestre az ár és az országúton az
Harkányi látogatást tett Bécsben a közös Iza vize hömpölyög.
kormány tagjainál, az osztrák minisztereknél
— Halálozás. A szegedi Rainer-családot
és a Bécsben időző udvari méltóságoknál. A
mélységes gyász érte. Özvegy Burghardt Ee(miniszter holnap átveszi hivatalát.
rencné született Rainer Ilona, Rainer Károly
- - Juli 14. Franciaországban. Párisból gyáros nővére 85 éves korában elhunyt,
jelentik: Régen volt a nemzeti ünnep olyan köztiszteletben álló matróna lnafála széles kör
mozgalmas és a longcbampsi katonai pará- ben keltett őszinte részvétet. Burghardtnó a.
dé olyan fényes, mint tegnap. Egész Páris negyvenes-ötvenes években sokat szereplő tag
•népe ki zarándokolt a hatalmas mezőre, bizo- ,ia volt a régi, előkelő szegedi társaságoknak
nyos, hogy millió embernél több nézte végig Hajaidon koráiban a kedélyes uri bálakon több
a ragyogó katonai szemlét. Már éjfélkor kez- szőr bódoltak szépségének a bálkirálynőí ko
dődött a népvándorlás Longcbamps felé. Reg- rónával. (Menyecske korában a híres-neves
gel nyolc órakor jött ki Poincaré elnök. Rop- kiskaezinói vigasságok középpontjában állt i
pant tetszettek a gyarmati csapatok exotikus a „podesztával", Pálfy Ferenccel sokszor jár
egyenruháikban teveháton, öszvéreken s né- 'ha el az akkori idők divatos táncait. Olyan
hány elefánt is volt a menetben. Ezeket a délceg táncospár nem akadt abban az időben
gyarmati katonákat, összesen tizenhatezret, a sikamlósra szappanozott báli podimemtiu
a párisi nép kedvéért hozták. A katonai szem- mon. A „régi jó idők" letűntével a nagyasz
lét lovasreham fejezte be. Az egész lovasság szony :is visszavonult, ;a jótékonyságnak és
és a (gyarmati katonák csapatai veszett szá- unokái nevelésének szentelte hajlott korán a
guldással rohantak a tribünöknek s alig egy- éveit. A köztiszteletben álló matrónát kedden
két lépésnyire onnan hirtelen megállottak. délután négy órakor helyezték örök nyugovóEz a vadroham minden évben nagyon tetszik ra a belvárosi temetőben lévő családi sírheaz izgalmakra éhes párisi publikumnak. Sok lyen. — Ma, kedden délután négy órakor
ezer kinematográf-gép berregett és már ma temették el Katona Dezsőné Remess Ilonkát,
este a vidéki mozgófényképszinliázakban is akinek hirtelen halála feltűnést és általános
látható a parádé.
részvétet keltett a szegedi társadalomban. A
— Szabadságon. Boros Józsi f dr., kór- belvárosi temető halottas házában ravataiházi igazgató főorvos hatheti szabadságra loztáfc fel a koporsót. Sokan jelentek meg a
utazott üdülésre és a londoni nemzetközi or- végtisztességen. Az elhunytat a Katona-család sírboltjában helyezték nyugolamra.
voskongresszuson való részvételre.

7.
— Vihar a kecskeméti polgármesterválaszfás előtt. Kecskemétről jelentik: Holnap
közgyűlése lesz Kecskemét város törvényhatóságának, mely ezúttal fog határozni a
most elhunyt Kada Elek örökének betöltése
irárit. A közgyűlést, a választási harc megindulását máris heves harcok előzik meg s
közben kinos affér is keletkezett Mészáros
József városi tanácsos, polgármester-jelölt és
az egyik kecskeméti újság szerkesztősége között. Alig mult el két hete, hogy a nagy gyász
boritotta el ezt a várost s a gyász csendjét
már kellemetlen csatazaj verte föl: pártok,
frakciók, magán- és közérdekek képviselői,
csoportok, klikkek vonulnak föl, jelölteket
állítanak, 'híveket toboroznak és épen nem
kímélik egymást, mert a különböző érdekek
szeretnének fölszabadulni a Kada mindent átfogó becsületes rezsimje után. Beleszóltak a
harcba természetesen a kecskeméti újságok
is. A Réti Qyula dr. szerkesztésében megjelenő Kecskeméti Újság többek között hanogztatta, hogy a pénzügyi politikát helytelen irányban vezetik, amit most tudni különösen fontos, irrxert néhány ur görcsösen ragaszkodni akar pozíciójához, mely a polgármesteri szék betöltésével elveszne! Ezt a
kérdést fölvetette tegnap a városi tanács is
és Bagi László helyettes-polgármester a vádakat igazaknak találta. Heves jelenet következett erre a tanács ülésében. Mészáros
József épitészeti tanácsnok magára vonatkoztatta a cikk tartalmát és a polgármester
szavai után a tanácsos magából kikelve kiáltozott, hogy a zsidókat, akik igy irtak, ki kell
pofozni a városházáról. Mészáros József e
viselkedése nagy megütközést keltett a tanácsban. Az érdemes testület előtt történi
durva sértésre a Kecskeméti Újság szerkesztősége ma nyilatkozattal felel. A nyilatkozatban kijelenti a szerkesztőség, hogy a tanácsoson, öreg korára való tekintettel, lovagias elégtételt nem vesznek, de a biróság elé
állítják, amiért a tanács előtt állásának méltóságából ennyire kivetkőzött.
— Az első női esküdtbíróság. A feministáknak ujabb diadalát jelenti az a hir,
amely Szan-Frainciszkóból érkezik, ahol egy
vádlott nő ügyében tisztán nők esküdt bírósága Ítélkezett, A vádlott nő többféle büneselefcedet elkövetése miatt került a rendes esküdtbíróság elé. A biróság ellen azonban kifogást
tett és követelte, hogy nők bírósága ítélkezzék
az ügyében. Az államügyész ellenezte a kívánság teljesítését, de a biróság elnöke, Duns
biró kijelentette, hogy a kívánságot teljesíteni kell, mivel Szan-Franciszkó államban a
nőknek politikai joguk van; ebből kifolyólag
az a jog is megilleti őket, hogy a nőkről nők
ítélkezzenek. Igy történt, ihogy kizáróan nőkből u j esküdtbiróságot alakítottak, amely azután a vádlott nőt fölmentette.
— Öreg ember, mégis csak vén ember.
Nem mindennapi órdekességü esküvő folyt le
tegnap Érsekújvár ott Egy öreg u r fiatal
leányt akart oltárhoz vezetni, ide éppen az
esküvő napján erőttvett rajta a.z öregség,
nagybeteg lett. Bukovinszky Győző hetvennyolc éves jómódú földbirtokos a vőlegény, a
ki pár hónappal ezelőtt beleszeretett Kozu
Margit huszonhárom éves fiatal leányba. A
szép leány viszonozta az öreg u r kései szerelmét s tegnapra imár ki is tűzték az esküvő
napját. Tegnap délelőtt kellett volna a hetvennyolc éves vőlegénynek oltárhoz vezetnie
a huszonhárom évs menyasszonyt. Reggelre
kelve azonban a vőlegény hirtelen megbetegedett, Az utolsó napig a legjobb egészségnek
örvendett, de pár nappal ezelőtt meghűlt egy
nyári mulatságon hol vigan járta a csárdást
menyasszonyával. A megijedt menyasszony
tüstént orvost hivatott, aki tüdőgyulladást
konstatált Miután a ,betegség .miatt templomiba nem mehettek, megállapodtak, bogy a
háznál tartják meg az esküvőt. Az anyakönyvvezető eljött .a vőlegény lakására én
ugy adta össze a furcsa párt.

8.
—

DÉLMAGYARORSZÁG
Egy

zsák

Mannlicher-töltény.

Ahogy beért az ajtón, szidalmazni kezdte a
Hatszigeten, amely Szeremle (Bácsbodrog) feleségét. Később az asszonynak a b a j á t ci'község közelében van, mintegy négy hónap- bálta. A szomszédok nem mertek az asszony
pal ezelőtt két hatszigeti gyere'k, Orján Ist- segítségére menni, mert a garázda ember
ván és Tóth Ferenc egy zsák Mannlicher- mindenkit leöléssel fenyegetett. A lány az
töltényt találtak egy 'bozótban. A gyermekek ágy alá bi/jt félelmében. A földmives a civasemmit sem szóltak a dologról, játékszernek kodás utáíi nagymehezen elcsöndesedett és lehasználták a töltényeket. Mint utólag beval- fefcüdt aludni. Az asszony ébren maradt és
lották, még a mezőn rakott tűzbe is dobtak bosszút forralt a férje ellen. Hajnaltájban letöltényeket. A mult héten a fiuk szülei ész- öntötte az ágyat petróleummal és aztán gyurevették náluk a veszedelmes játékszert és fával meggyújtotta az ágyneműt, Csóki fölelőadatták velük az egész zsák Manniicher- ébredt és kiugrott az ágyból, de már akkor
töltényt. A szülők azonnal jelentést tettek a súlyos égési sebeket szenvedett. Az asszony
községházán, ahol nem is sejtik, hogy kerül- elszökött a házból, reggel találtak rá a fahettek a töltények a iHatszigetre. ahol kato- luszélen. Csóki hétfőn este tiz órakor meghalt.
naság soha meg nem fordult. Az ügyet át- A nyomozást a battonyai járásbiró vezeti, a
tették a szabadkai 'katonai hatósághoz, mely ki a csanádapácai csendőrőrmesterrel már
több tanút kihallgatott. Az asszonyt előzetes
nyomozást indított.
őrizetbe
helyezték a csanádapácai községihá— A modern élettan megteremtője.
zán,
majd
kedden beszállították a battonyai
iMost van a századik évfordulója Claude Bernit rd francia orvos születésének, akiia modern járásbíróság fogházába,
phisiologiát, élettant megteremtette. Claude
— A rókusi szerencsétlenség halállal
Bemard gyógyszerészetet tanult, de ezt a végződött. Megírtuk azt a szerencsétlenséget,
mesterséget hamarosan megunta. író akart amely tegnap a rókusi állomáson történt.
lenni. Irt egy drámát és elment Parisba, hogy Maróti Kálmán és Forrai Albert munkások a
Girardinek, az irodalom tanárának .bemutas- lerakodó deszkája és a vasúti kocsi közé szosa. Girardin elolvasta a müvet és azt taná- rultak. Forrai Albert könnyebben sérült csak
csolta Claude iBernardnak, hogy lépjen az meg, mig Marótinak beszakadtak a bordái
orvosi pályára, ahoz bizonyára több tehetsé- és a mentők életveszélyes sérüléssel szállíge van, mint az irodalomhoz, A csalódott fin tották a közkórházba. A szerencsétlen emmegfogadta a tanácsot, abbahagyta az irodal- ber ma reggelre belehalt súlyos sérüléseibe.
mat, de azért később nagy befolyása lett a A vizsgálat folyik, hogy a halálos szerencsétfrancia .irodalomra, mert Zola az ő tudomá- lenségért kit terhel a felelősség.
nyos elméletein fölbuzdulva irta meg a Rou— Zsirszódát Ivott, mert szeretett.
gon-cs'alád történetét. Bermard doktori érte- Juhász Márta 19 éves cselédleány ma délelőtt
kezésével indította meg élettani fölfedezései- zsirszódát ivott. Életveszélyes' sérülésével a
nek sorozatát. Az értekezés az emésztésről szó- mentők a közkórházba szállitották, Az önlott és a tudományos világban iniagy .föltűnést gyilkos cselédleány a Szent István-téri kis
keltett, Egészen u j megvilágitásiban mutatta cirkusz zenekarának egyik tagjába volt szebe a gyomor és a .belek működését. Későbbi relmes. A cirkusz aizonban holnap elmegy
kutatásiaiban a gyomor ós a m á j élettani sze- már Szegedről a jó képű trombitásával .együtt
repét vizsgálta, majd kimutatta a szimpáti- a szerelmes sziviü Mari tehát efölötti bánakus idegrendszer befolyását a véredényekre, tában zsirszódát ivott.
a hasnyál emésztő hatását a zsírokra stb.
Egyike volt a tizenkilencedik század legna- Bútorszállításokat helyBenő
gyobb orvostuidósának, nagybecsű müveiből ben és vidékre, berak- Ungár
•ma is tanulnak az orvosok, Claude Bemard
szállító
alapította a francia egyetemi élettani labora- tározást száraz raktár Szeged, Jókai-utca l.sz.
toriumot, amelynek igazgatója lett. 1878. febhelyiségben eszközöl
Telefon 34.
ruárjában halt meg, mint a Sorbonne élettani tanára.
, , .g
— Az engedetlen Fiume. Fiuméből jelentik: A városi tisztviselők Wickenburg
István gróf kormányzónak a városi adminisztráció vezetésére vonatkozó megbízatása
Polgármesteri jelentés.
ellen fölfolyamodással akartak élni a köz— Szeged juniusban. —
igazgatási bírósághoz és fölszólították Bárdi
Vazul tanácsvezetőt, ihogy adja be a fölío(Saját 'tudósítónktól.) Lázár György dr.
lyamodást a városi tisztviselők nevében. A
polgármester
a közigazgatási bizottság elé
tanácsvezető kijelentette, hogy nem hajlandó a felelősséget vállalni és ezért előbb ta- most terjesztette be az adatokat, melyekből
nácskozni fog a kormányzóval ebben az ügy- körvonalazva láthatjuk, ihogy junius hónapben. Wickenburg István gróf kormányzó ki- ban mi jellemezte a város közigazgatási élejelentette, hogy a közigazgatási bírósághoz tét. A polgármesteri jelentés többek között
való fölebbezést nem engedi meg és ha a ta- ezeket mondja:
Tekintetes Közigazgatási Bizottság! Az
nácsvezető mégis megtenné, élne ama jogá1876.
évi VI. t,-c. 15. szakaszában foglalt köval, hogy elmozdítsa őt állásából. Egy reggeli lap jelentése szerint tegnap huszonnégy telezettségemnél ifogva az 1913. évi junius hatagu jóléti bizottság alakult, melynek nyolc váról szerkesztett jelentésemet van szerenautonóm-párti, nyolc lega autonóa-beli és csém az alábbiakban megtenni.
nyolc más tagja van. A bizottság a föladatát
A pénztárak forgalma a mult hónapban
egy legközelebb tartandó ülésen fogják kö- a következő volt: különböző adónemekben berülírni.
folyt 188,663 korona.
— Feleség a férje ellen. A szegedi
A házipénztárnál bevétel 5899134 korona,
ügyészségnek telefonon jelentette a íbattonyai kiadás 5835455 korona. Egyenleg 63669 korona
járásbíróság, hogy Csóki István esanádapá- Kötvény,bevétel 9118860 korona, klötvénykicai földmi velőt petróleummal leöntötte a fele- adás 2225082 korona. Egyenleg 6893778 kosége és aztán meggyújtotta.
A iföldmivelő rona.
olyan súlyos égési sebeket szenvedett* hogy
Árvapénztárnál bevétel 1089214 korona,
hétfőn este belehalt sérüléseibe. Az ötvenesz- kiadás 1020596 korona. Egyenleg 68618 korotendős Csóki István az utóbbi időben állan- na. Kötvénybevétel 1917994 korona, kötvénydóan részegeskedett. Ami pénzt keresett, azt kiadás 16767,1 korona. Egyenleg 1750323 kohamarosan elverte a korcsmában. Állandóan roiwa.
részegen tért haza a mulatozástól ós a munJavadalmi pénztárnál bevétel 122863 kokáját teljesen elhanyagolta. Odahaza pörle- rona, kiadás 21885 korona. Egyenleg 100978
kedett a feleségével, kit össze-vissza vert. Két korona.
gyermeke van, akik közül az egyik leány férjA közegészségügyi viszonyok rendezésénél van. Feleségét a másik igyermeke szeme- ről szóló 1876. évi XIV. t.-c. a. ma. pontja álláttára verte. Az asszony már több izben el tal hatáskörömbe utalt, illetőleg van szerenakarta hagyni a házat, a rokonság azonban csém ia. tiszti főorvos u r által előadandó részfolyton biztatta, hogy csak maradjon ott a letes jól telítésére ütalmi.
gyerekével, majd megjavul az ura. Hétfőn
Az 1885. évi X X I I I . t.-c. szabályozott vízeste újból részegen tért haza Csóki István. ügyieket illetőleg tisztelettel jelentem, hogy ]
A
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1013. julius l é .
junius hó folyamán vízhasználati engedély
egy esetiben sem kéretett.
Az 1890. évi I. t,-c. szabályozott utügyeket illetőleg jelenteim, 'hogy iugy a kiépített,
mint a ki nem épített utak a jó közlekedés
igényeinek általában megfelelnek, azok fentartásia érdekében a törvény és miniszteri
utasitásbain foglalt intézkedések megtétettek.
Az anyakönyvi törvény keretében tartalmazólag tisztelettel jelentem, hogy a mult hó
folyamain házasság hirdetés alóli felmentés
.12 esetben kéretett és megadatott, mig a
'gyermekek vallásáról szóló megegyezés felett 5 esetben vétetett fel jegyzőkönyv.
A közbiztonsági állapotot illetőleg jelentem, hogy a. kapitányi hivatal mint bűnügyi
hatóságnál 1913. év junius havában tulnyoinólaig kisebb lopás és jogtalan elsajátítás
miatt 136, sikkasztás miatt 34, csalás miatt
18, könnyű és súlyos testisértós miatt
15,
becsületsértés miatt 8, emberölés kísérlete
miatt 6, lidegeningó rongálás miatt 6, hamis
pénz kiadása miatt 5, magán laksértés, zsarolás miatt 3, rágalmazás miatt 4, közosend
elleni kihágás, hatóság elleni erőszak, rablás
és közcsend elleni kihágás miatt 3, gyújtogatás, emberölés, orgazdaság, szerencsejáték által elkövetett kihágás, gyermekülés, tűzvész
okozás, gondatlanság által elkövetett emberölés vétsége, kuruzslás, életveszélyes fenyegetés, szemérem elleni kihágás, megfertőzés
büntette, hamis vád büntette, királysórtés
vétsége ós erőszakos nemi közösülés miatt 1—
1 esetben merült fel panasz. Elletve tétetett
feljelentés.
(—) Reklamációk a választói névjegyzék ellen. A központi választmány kedden
déiben Lázár György dr. polgármester elnöklésével ülést tartott, amelyen a választói
névjegyzék ellen beadott reklamációkat vizsgálta fölül. Nyolcvankilenc ilyen kérvény érkezett be a névjegyzék kiigazítása iránt s
összeegyeztetés után valamennyit elintézték.
( - ) Az adóügyi bizottság ülése. Ma
•délután öt órakor az adóügyi bizottság Lázár György dr. polgármester elnöklésével
ülést tartott, amelyen a folyó ügyéket intézték el.
(—) Automobilt vesznek az önkéntes
tűzoltók. A szegedi önkéntes tüzoltó-testület
7000 korona, vagyonából automobil-tüzoltószert akar vásárolni. A testület arra kérte a
várost* hogy a szokásos évi segélyt ezentúl az
automobil beszerzésére engedélyezze, aminek
ellenében az önkéntesek a modern tűzoltószert 'használatra átengedik a városi tűzoltóknak. A tanács az előnyös ajánlatot elfogadta, tehát nincs akadálya már az autó beszerzésének. Az e g y e s ü l e t vasárnap délután rendkívüli közgyűlést tart, amelyen most már
hivatalosan .is autóvásárlásra adja át a testület vagyonát.
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SPfMlT.
Országos
atlétikai verseny Szegeden
(Saját tudósítónktól.) Nagyszabású országos atlétikai versenyt rendez a SzAK vasárnap Újszegeden. A versenyre a legelőkelőbb
sportegyesületek elküldik kiváló atlétáikat,
ami előre is biztosítja a verseny sikerét. Az
országos verseny programja a következő:
1. 100 yardos siklatás előfutam.
2. Sulydobás bandicap.
3. 100 yardos síkfutás döntő.
4. (Magasugrás .bandicap.
5. 220 yardos síkfutás előfutam.
6. Diskoszvetés.
7. Egynegyed mérföldes síkfutás, előfutam.
i
8. 2 angol mérföldes gyaloglás.
9. Távolugrás junior.
10. 220 yardos síkfutás döntő.
11. Gerely vetés középfogással handícap.
12. Fél angol mérföldes futás.
13. Kalapácsvetés junior.
14. 4X100 méteres stafétafutás vidékiek részére.
Az egyes számokra a következő atléták
neveztek be:
100 yardos síkfutás: Orbán Sándor (MAFC)
Weisz Miklós, Steinfed Imre, Hocih Jenő
(ATE), Szenessy István, Nagy János (TAC),
Erdős Árpád, Dentseh Antal (NAC), Kraéhtusz Oszkár, Barczány Imre (SzTK), Weánréd
György. Szenes József (MTK), László Imre,
Podolszky Géza (BEAD).
Sulydobás handícap: Ambrózy Károly,
Morár Teofil (BEAC), Orbán Sándor (MAFC)
Patay Gusztáv (ATE), Kleiser, Ujlaky, Massong, Reisz, Franczen, Popp (TAC), Mády
Jenő, Pakróczy Dániel (Torontáli AC).
Magasugrás handícap: Morár Teofil, Méray Sándor, Németh József (BEAC), Orbán
Sándor (MAFC), Szigety Jenő (ATE), Bar
tőle Mihály, Brankovics TAC), Raád Miklós,
Pakróczy (Nagybeoskerek).
220 yardos síkfutás: László Imre, Podolszky Géza (BEAC), .Mészáros Lukács (Egyetértés Budapest), Steinfeld Imre, Hoch Jenő
(ATE), Szeneisy, Nagy (TAC), Erdős Árpád,
Deutsch (NAC), Szenes József,
Wein.réd
György (MTK).
Diszkoszvetés: Ambrózy Károly, Morár
Teofil (BEAC), Orbán Sándor (MAFC), Bauer Gyula (ATE), Ujlaky, Kleiser, Massong,
Riesz, Franzen (TAC), Mády, Pakróczy (N.Beeskerek).
Egynegyed angol mérföldes síkfutás handícap: László, Podolszky (BEÁD), Mészáros
(Egyetértés), Vidák, Steinfeld (ATE), Bein,
Balogh (TAC), Makay (NAC), Pakróczy (N.Becskerek).
Távolugrás junior: Méray, Néimeth, Podolszky (BEAC), Hoeb, Steinfeld, Vidák
(ATE), Brankovics, Bartole (TAC), Huff
(SzTK), Pakróczy (Nagybecskerekl).
Gerely vetés handícap: Ambrózy, Morár
(BEAC), Orbán (MAFC), Újlaki, Massong
(TAC).
Fél angol mérföldes síkfutás: Mészáros
(Egyetértés), Knizse, Horváth (.ATE), Belu,
Balogh (TAC), Makai (NAC), Moity (Nagybecskerek.)
Kalapácsvetés junior: .Ambrózy, Morár
(BEAC), Orbán (MAFC), .Horváth, Lőwy,
Komis (ATE), Kleiser, Franzen (TAC), Huff
(SzTK).
4X100 méteres stafétában indul: ATE,
TAC, NAC, SzTK.
A fentieken kivül benevezte a MAC Bukovinszky, Szerelem,hegyi, F. Nagy és Albrecht nevü versenyzőit, inig a SzAK atlétái
közül indulnak: Kéry, Zsiday, Orosz, Frankéi, Reick, Beck, Szűcs, Benedek, Koloza,
Grosz Lajos, Zelinka és Kertész.
Több mint 130 .nevezést jelent ez körülbelül félszáz atlétától. Olyan nagy szám ez,
bogy a siker el nem maradhat, .A verseny
méltatására még visszatérünk.
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o SzAK—SzTK. A Szövetség által megsemmisített mérkőzést kölcsönös megállapodás alapján julius 27-én játsszák le a lóversenytéri pályán. Az SzTK nem fel ebbe z
termett, a minőségben pedig 78—82 kilogés mivel ősszel rendezője volt a mérkőzésnek, most is megilleti a pályaválasztói jog.
Mindkét szegedi csapat nagyban készül a
megismétlendő meccsre, különösen áll ez az
ram hektoliterenként.
óta pihentek.
••••••••••••••••••
•••>•»

KÖZOKTATÁS.
Tallózás
a szegedi iskolák értesítőiből.
— A m. kir. állami főgimnázium.

—

(Saját tudósitónktól.)
Délmagyarország
magyarositásta szempontjából nincs Szegeden
egyetlenegy iskola sem, mely fontosságra
nézve az állami főgimnáziummal vetekedhetnék. Tanul óinak 35.6%-a, tehát egyharmadánál több, idegenajka. 674 tanuló (közül 158
volt a mémet (a városiban 68), az oláh 43 (ott
4), szerb 29 (8), tót 3 (1), olasz 3 (0), bolgár
3 (1), horvát. 1 (1). ,A városi főgimnáziummal e szempontból való összehasonlitást tisztán csak azért eszközlöm, bogy kimutassam
azt, hogy amennyire fontos az egyik a helybeliek szempontjából, .ugyanolyan1 (fontos a
másik a vidékiek, illetve az idegenajkunk
szempontjából. Egyformáin jelentős fculturrnisLszió a magyarság müvelése és az idegenajkunk a magyarsággal való nyelvi és érzelmi egybeolvasztása. Ez utóbbi tekintetben
pedig — a .számok bizonyítják — az állami
főgimnázium nemcsak Szegeden., d e egész
Délmagyarországon vezető helyen áll.
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g j ékből is 11. A többi vármegyékből 10—1 között; romániai 2.
A 724 tanuló 13 osztályban nyert elhelyezést. Az első osztályt három részre osztották:
volt a), b), c) osztály, a többi alsó osztályok
pedig csak párhuzamosak voltaik. A felső osztályokat nem kellett párkraaniositani sem; a
tanulók elfértek egy osztályban. Az I. a) osztálynak 43 tanulója volt. Az osztályfőnöki teendőket Kende Ferenc látta el. Az I. b) osztályba 43, az I. c) osztályba 42 tanuló járt;
az előbbinek Dávid István, az utóbbinak Mayer Márton volt a főnöke.
A második osztályok m á r népesebbek
voltak. A II. a)-ba 57 és a II. b)-ibe szintén
57 tanuló járt. Az a) osztálynak Szlinka Ervin. a b) osztálynak Somogyi József volt a
főnöke. A III. ia) és a III. b) osztálynak volt
az első osztályok között a legnagyobb népessége. Az a)-ba is, meg a ój-be is 61—61 diák
járt. Az előzőben Horváth János, az utóbbiban Homár Ernő volt az osztályfőnök. A IV.
a) 53, a IV. ,b) 54 tanulót számlált. Osztályfőnökök voltak: Benkő István dr. és Papuert
J ózseí.
A felsőbb osztályok az ötödiktől kezdve
csak egyes osztályok voltak. Igy természetesen az ötödik osztálynak volt a legtöbb tanulója az összes osztályok között, mert ide aikét
negyedik osztály .összevonásával iratkoztak a
tanulók. Az ötödik osztály főnöke Bucsy István volt, a tanulók .száma: 70. A hatodikban
már 61-re csökkent ez a szám. Itt Lippay
György dr. volt az osztályfőnök. A hetedik
osztály tanulóinak száma hatvanháromra rúgott.; főnök Lohán László .dr. volt. ,A nyolcadik osztályban a tanulók létszáma 56 volt.
Ezek között három leány magántanuló volt.
Az osztály főnöke a tanév kezdetétől fogva
Wagner Adolf 'volt november l-ig, ekkor szabadságra ment; november 1-től kezdje egészen a tanév végéig az osztályfőnöki teendőket Striegl F. József látta el.
Az osztályfőnököket is beleértve, az intézetnek 23 rendes-, 7 .h.it-, 1 egészségtan- és 1
gyakorló tanára volt. Az intézet élén Kárpáti
Károly dr. igazgató állott, akii már negyven
év óta fejt ki, mint professzor áldásos működést a pedagógia terén. Az intézet .gyors
felvirágoztatása nagyrészben az ő érdeme.

Az iskola értesítője egy kegyeletes megemlékezéssel vezetődik be. Pazár Béla emlékszik meg meleg kartársi és őszinte baráti szeretettel .az intézet kiváló, derék és férfikora
delén elhunyt tanáráról: .Szappanos Péterről,
aiki az intézet megalapításától (kezdve működött sok ambícióval és számottevő eredménynyel az állami főgimnáziumnál.
(Alapos tanulmányra valló munka eredé
ménye Somogyi József értekezése: „Korunk
szellemi mozgalmainak irányairól s a középiskola feladatairól." Ha nem is értünk .egyet
ezen értekezés minden egyes tételével, de azt
el kell ismernünk, hogy értékes munka, melyet tanuló és szülő, laikus és nem laikus
Szeged sz. kir. város tanácsától.
egyaránt Iliászon,nal olvashat.
Az igazgatói jelentésből megtudjuk, ihogy 30047/913. tan., szám.
a, magántanulókkal együtt 724 tanulót vettek
Versenytárgyalási hirdetmény.
fel, ami a mult évi létszámhoz képest 43 főnyi
emelkedést mutat.
A város részére szükséges előfogatok kiAz .ifjúság egészségi állapota elég kedve- szolgáltatásának 1913, évi augusztus hó 1-től
ző volt, az átlagos, egy tanulóra eső óramu- 1916, évi julius hó végéig terjedő 5 évre vállalati uton leendő biztositásaMránt
lasztás: 27.
f. évi julius hó 26-án déielőtt^lO órakor
A tanulók magaviselete is megfelelő volt;
a tanulmányi eredmény kielégitő, amennyi- a gazdasági I. tan. ügyosztályban tan. jóváben felsőbb osztályba léphet 506 (75.08%), hagyás fenntartása mellett'/zárt ajánlati versenytárgyalás fog tartatni.
megbukott 168 (24.92%), de ezeknek körülbeA szabályszerű s (300) Háromszáz K bálül három negyedrésze (1—2 tárgyból) javító natpénzzel ellátandó zárt ajánlati levelek
vizsgálatot tehet.
az árlejtés napjának délelőtti 10 órájáig a
Az anyanyelvi statisztika adataival beve- tanácsi igtató hivatalba (Városháza földszint)
zetőképpen szólottam. Az idegenajkuak nagy nyújtandók be.
Elkésett, kellő bánatpénzzel el nem látott,
száma természetszerűen fokozott buzgalmat
szabálytalan avagy utóajánlatok figyelemebe
kíván meg a tanári kar részéről és minden nem vétetnek.
esetre uagy befolyással van a tanulmányi
Vállalati feltételek fenti ügyosztályban a
hivatalos órák alatt betekinthetők.
eredmény kialakulására.
Szeged szab. kir. város tanácsának 1913.
A szülők lakóhelyét tekintve helybeli 203,
julius hó 14-én t. ü.
vidéki 469 (csaknem 70%!!). Torontáli 133,
dr. Lázár György, * %
bácskai 76, temesi 51, csanádmegyei 11, pestpolgármester.
megyei 33, krassószörényi 32, csongrádmegyei
24, békésmegyei 11, a horvát-szlavon várme-1
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TÖRVÉNYKEZÉS.
Döntött a tábla
a bajai gyilkosok ügyében

náos, hanem az esküdtszéki főtárgyalás az illetékes. Az Ítélőtábla szüneti tanácsának távirati utaslitására a baijai cseindőrség ásmét
letartóztatta Dudást, Dndásnét ós Nagy Jánost ós megvasalva kisérték őket a szabadkai
ügyészség fogházába.

1913. julius 15.
' de inkább csak helyi vásárlásra. Az árfolyai mok a következők:
Buza áprilisra 11.89—90, októberre 11.40
| —41. Rozs októberre 9.05—06. Tengeri má. jusra 7.22—23, júliusra 782—783, augusztius] ra 7.96—97. Zab októberre 8.29—30. A készáru| vásár 5 fillérrel drágább áron elkelt 25.000
í métermázsa buza.

(Saját tudósítónktól.) A szegedi ítélőtábla,
szüneti (büntető tanácsának távirati intézkedésére .hétfőn letart óztatálk Baján Dudás János kereskedőt, a feleségét, született Nagy
x Fordulat az időjárásban ? Ugy látJuliannát és Dudás sógorát, Nagy János fuA budapesti értéktőzsde.
varost. A Bácska egyik legsötétebb bűnügyé- szik, hogy a szokatlan időjárást, mely annyi
A
bizonytalan
külpolitika és a külföldi
nek folyománya ez a letartóztatás, amelynek kárt okozott a mezőgazdaságnak és általá- i tőzsdék lanyha zárlata a spekulációt visszaban a közgazdaságnak, meleg, száraz idő
előzményei .a kővetkezők:
váltja föl és a termés learatásának, betakarí- • tartotta minden üzleti tevékenységtől. A
Áz idei február másodikára virradó éj- tásának nem lesz semmi különös akadálya.
szakán Dudás János hajai házában holtra ver A meteorológiai jelentés is meleg, száraz ; nagyfokú tartózkodás következtében az értéve találták a kereskedő édesanyját, özvegy időt jósol, amelynek nemcsak azért hiszünk, | kek alig 1—2 korona keretéhen mozogtak,
Dudás Jánosné hetvenkét éves, eszelős asz- mert a Meteorológiai Intézet munkássága ! gyengült alapirányzat mellett a helyi piacon
szonyt. A szerencsétlen öreg asszonyt a fia megérdemli a hitelt, hanem mert már benne • csak a közúti részvény ért el drágább árat:
régebb idő óta egy ólban tartotta bezárva; vagyunk a meleg időben és minden jeli arra 4 koronával javult. A (készárupiacon a Temesütötte, verte és a legdrasztikusahh módon sa- vall, hogy a fordulat megtörtént a normális ! vári szesz 5 koronával lanyhult. Á járadónyargatta. A szánandó öreg nő borzalmas időjárás felé. Ha hosszabb ideig is tartott a
helyzetéről nemcsak a szomszédok, de az egész különös időjárás, egyetlen rendkivül! okból | kot miniden üzlet nélkül 5 fillérrel (keresték
környék tudott. Sőt valószínűnek látszik, magyarázzák, amely ok immár nyilvánvaló- ; drágábban, A zárlat nyugodt forgalom ,melhogy a város hatóságai is (hallottak egyet- an megszűnt és számitani arra, hogy ez a j lett tartott maradt.
mást a tragédia részleteiből, özvegy Dudásné rendkívüli, évtizedekig elő sem forduló ok
Kötöttek: Magyar hitel 809.50—810,50.
holttestét annak idején fölboneolták. Az or- hamarosan visszatér újra és talán nem is ! Koronajáradék (per) 80.90—80.95. Magyar
vosok konstatálták, hogy a halált külerőszak volna helyes. Azonban mindenesetre jól esik j bank 526.70—527.50. Atlantica 321.50—322.
okozta ós hogy a halál oka agyrázkódás foly- az a gondolat, hogy a mi abnormális, egy- | Közúti v,asut 630—634.50. Városi villamos 353
tán bekövetkezett agy- és szívszélhűdés. A szersmind rossz is, az egymásután többször | —354. Államvasút 688.50—692. Temesvári
holttest össze-vissza volt verve és a fején nem ismétlődhetik, noha jól tudjuk, hogy szesz 530—532. Phőbus 163.50—166,25.
A bécsi börze.
egy irtózatos ütés nyoma látszott.
senki sem biztosit bennünket az időjárás
Kötöttek:
Osztrák hitel 616.75. LamderA súlyos gyannokok arra engedtek kö- szeszélyétől. Bizonyos, hogy most már nagy
harik
503.
Osztrák
államvasút 690.50. Rimamuvetkeztetni, hogy a szerencsétlen áldozatot a erővel indul meg a mezőgazdasági munka és
Dudás-család vagy ennek valamelyik tagja ha. mindent nem is, de valamit pótolni fog- rányi 675. Alpesi bányarészvény 880.50. Lomtette el láb alól. A szabadkai törvényszék nak a kényszeritett mulasztásból. Mint az bard 125.25. (Skoda §20.50. Prágai vasmű 3065.
vizsgájobirája a gyanú alapján le is tartóz- ország többi részéből értesítenek bennünket, Az irányzat meglehetősen szilárd.
tatta Dudás Jánost, Dudás Jánosaiét és Nagy a gabona aratása erősen folyik és a hét véJánost. ,A gyanúsítottak azonban kereken ta- géig nagy része csomóban lesz. Az árvíztől
Felelős szerkesztő : Pásztor József.
gadták a bűncselekmény elkövetését; arra sújtott területeken rosszabb a helyzet. A
Kiadótulajdonos: Várnay L.
azonban nem tudtak vagy nem .akartak a délvidéken már a csépléshez is készülődnek
vizsgálóbíró előtt adatot vagy támpontot és ott legtöbb helyen, a hivatalos becsléssel
szolgáltatni, hogy ki lehet a voltaképeni gyil- fnegegyezően a buza minőségét dicsérik. A
kos. A szabadkai ügyészség nem ejtette el zab kevésbé jó és az időjárás különösen az
a szövevényesnek látszó bűnügyben .a fona- árpa minőségében okozott kárt. Ha a várlat és a megkezdett csapáson tovább nyomo- ható termés nem is lesz íéppen xcüssz orzott; már annál is inkább, mert többen lát- szágos átlagban, nagyon sokra nézve mégis 2025—1913. végrh. szám.
ták, hogy a bűntény elkövetésének éjjelén súlyos ez az esztendő, mert egész évi munNagy János fuvaros távozott el a Dudásék kájának gyümölcsét elvitte az árviz, vagy
Árverési hirdetmény.
házából. Nagy János erre a vád'ra azt adta a pénzhiány. Az a gazda, akii. nem kénytelen
elő, hogy a kritikus éjszakán megfordult vele, jól teszi, ha tartózkodó álláspontra heAlulírott birósági végrehajtó az 1881. évi
ugyan a Dudáséknál, de a bűntényről mit lyezkedik s nem segit mindjárt cséplés után
sem tud. Az eszelős öreg asszonynál is bent megnövelni a kinálatot, amire a spekuláció LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhirré
volt az ólban, mert hallotta, hogy jajgat és nem minden alap nélkül számit. Nagyon sok teszi, hogy a szegedi kir. járásbíróság 1912
hogy a (hideg miatt panaszkodik; hát egy millióra rag az az összeg, amellyel a magyar évi V 235/2 számú végzése következtében
pokrócot vitt be neki.
közgazdasági élet károsodik, ha ebben a né- dr. Rottenberg Pál ügyvéd által képviselt
Dudás Jánosék egyik szomszédja, Tomá- hány hétben nem bizonyul elég erősnek és Seifmann Mór és Fiai cég javáva 1489 kor.
sik Antal és ennek felesége, bejáratosak vol- rohamos kínálattal rontja le a termés árát. 88 ffll. s. jár. erejéig 1912 január hó 25-én
foganatosított kielégítési végrehajtás utján
tak a Dudásék házába és ismerték ott a vix Jó termés a Bácskában. Szabadkáról lefoglalt és 1388 kor. becsült következő
szonyokat, A vizsgálat folyamán ezek terhelően vallottak Dudásék ellen és elmondták, jelentik: A Felső-Bácskában a buza csépié- ingóságok u. m. különféle házi bútorok,
ihogy az öreg asszonyt a fiának kellett volna séne'k eredménye várakozáson felül jó volt. nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a szegedi kir. járásbíróeltartani; igy liát csak neki állott érdekében, Katasztrális holdanként 10—12 métermázsa
(bogy eltegye az útból. Ezért éheztette és ütöt- termett, a minőségben pedig 78—82 kilo- ság 1912-ik évi V. 235/6 számú végzése folytán 1489 kor. 88 fill. tőkekövetelés, ennek
te-verte, Azt is gyanúsnak találta a nyomozó gramm hektoliterenként.
1912 évi január hó 1 napjától járó 8% kahatóság, Ihogy Dudásék be se jelentették ,a hax Nyugodtabb a tőzsde. A tegnapi matai és eddig összesen 110 kor. 86 fillérben
lált; hanem ehelyett a bűnjeleket igyekeztek
eltüntetni. A holttestről letépték a véres ru- élénkség után ma lecsillapodott az izgatott birőilag már megállapított költségek erejéig
hát (és megsemmisítették. Tomásikék vallo- hangulat. Az időjárás ugyanis megint borús- Bécsi körút 31. szám alatt leendő eszközlésére
mása szerint csakis Dudásék követhették el ra fordult, a barométer eséséből is arra kö1913. JULIUS HÓ 11-1K NAPJÁNAK
a (gyilkosságot, mert az elkövetés idejében ide vetkeztetnek, hogv korai volt az öröm, amit
a
megváltozott
időjárás
a
külisszban
tegnap
DÉLUTÁNI 3 ÓRÁJA HATÁRIDŐÜL
gen ember nem is fordult meg a háztakhan. A
vizsgálóbíró még április 13-án letartóztatta okozott. Újra fedezni kezdett a kontremin, az
a három (gyanúsított egyént; de védőjük fel- eladásoknak vége szakadt, mire a tegnapi ki'tüzetik és ahhoz a venni szándékozók
folyamodást jelentett be, mire a szabadkai lanyha irányzat helyébe szilárdulás lépett oly megjegyzéssel hivatnak meg, liogy az
törvényszék vádtanácsa május 11-én szabad- annál is inkább, mert Ausztria egyes helyéről érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107.
lábra helyezte őket azzal a megokolással, esőhirek érkeztek. A forgalom utóbb meg- és 108. §-a értelmében készpénzfizetés melhogy a vizsgálat során nem merültek fel el- csappant. bár a készárupiaco'n élénk üzlet lett a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén a
lenük olyan adatok, amelyek elitéltétésüknek fejlődött ki, de a ikulissz be akarja várni az beosáron alul is el fognak adatni.
Elsőbbséget igénylők ennek, az árverés
aratás megindulásáról érkező hire'ket. Föllehetnének jogalapjai.
megkezdéséig
való érvényesítésére felhivatmondás
nem
volt.
A szabadlábra bocsátás -után rövid idő
nak,
amennyiben
az elárverezendő ingóságomúlva Dudás János feleségén elmebaj tünekat mások is le- és felülfoglaltatták és azoktei (mutatkoztak és beszállították ,a bajai közA budapesti gabonatőzsde.
ra kiielégitési jogot nyertek volna, jelen árkórház elmeosztályára, ahonnét pár hét után
verés az 1881. LX. t.-c. 120. §-a és az 1908 :
A
határiidőpiaeon
ma
a
tegnapi
üzletmegyógyultan távozott,
A szegedi Ítélőtábla szüneti tanácsa teg- nettel ellenkezőem, szilárd volt az irány, mert XLI. (41.) t.-cikk 20. §-a értelmében ezek janap foglalkozott a sötét bünügygyel és a a borús időjárás fedező-vásárlásra késztette vára is elrendeltetik.
vádtanács végzését megváltoztatva, elrendel- azokat, akik nem tartják lehetetlennek, hogy
Szeged, 1913. évi junius hó 30. napján.
te a terheltek azonnal való letartóztatását. A
Farkas,
tábla végzésének az a főindokolása, hogy a mult heti rendkívüli kedvezőtlen időjárás
esetleg
mégis
csak
kárt
okozott
a.
mezőgazdakir. birósági végrehajtó.
olyan súlyos gyanuokok vannak a terheltek
ellen, amelyeknek elbírálására nem a vádta- ságban. Ujabb vásárlások is fordultak elő,

KÖZGAZDASAG
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1913 julius 16.

APR ÓHIR DETÉS E K
Hajöszülés ellen
csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajrestorert"
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

CsipkeH szövetfüggönyök különös gonddal vegyileg tisztíttatnak olcsó arak mellett és rövid idö alatt

LUCZA JÓZSEF
kslmsfestő ét vegytisztáénál

Laudon-utca 9., Valériatér sarok.
Telefon 994.
Gizella-tér 3. sz., Baloghpalota.
Telefon 1059
Fióküzlet ZENTA, Főtér,
Zenta és Vidéke
idéke Takarék
házában
HOHMEZOVASÁRHELY. Szeeedi-u.
Fájós fogára vegyen
mielőbb a hires Leinzinger-féla f o g c s e p p b ö l .
üvegje 50 fillérért kapható
Leinzin r Gyuja
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi tér 5.
520
Gyomorbajosok dicsérik a Leinzinger-féie
gyomorcsepp jó hatását.
Üvegje 80 fillérért kapható
Leinzinger
Oyula
gyógyszertárában Szeged,
Használt bútorok: asztal, Íróasztal, székek, konyhabútorok továbbá petróleum és villanylámpák eladók, Attila-utca 7. II. em.
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Pályázati hirdetmény. <90
W
<90

m

<90
<90

A Szeged városi közkórház betegei és ápoló személyzete é l e l m e z é s é h e z s z ü k s é g e s kenyér, zsemle,
marha- és

borjúhús,

továbbá

friss

lefölözetlen

<3É)

<90

tejre ezennel pályázatot hirdetek.

<90

®

A szállifás kezdete folyó év augusztus hó
évi julius hó 31-ig

tartana.

—

Egy

1-től

havi

1914.

szükséglet

<90
®
<90

körülbelül következő: Fele részben buza és fele részben
rozs lisztből készült kenyér vekni, vagy cipó formában
3 0 métermázsa, zsemle darabonkint

10

deka

súlyban

15—16 métermázsa, tej 5—6000 liter, marhahús nyom-

w
w

taték nélkül 12 métermázsa, b o r j ú h ú s 5 m é t e r m á z s a . —
Reflektálok szíveskedjenek áraik meghatározásával a j á n lataikat legkésőbb folyó hó 22-ig alulírott cimre beküldeni.

w

<90

Erdélyi Adolf
élei mezési vállalkozó, Budapest, VI., Liszt Ferenc-tér 3.11.10.

<90
<90
<90
<90
<90
ág.
<90
<90

Mindenütt bevált, híres, közkedvelt
létező háziszert felülmúl,

úgynevezett

női

szabású

főzök

diVaftfiilonlegcHőgelr
legnagyobb választékban

Pollák Testvéreknél,
Széchenyi-tér.
Csekonics-ufca
Telefonszám 855
Telefonszánt 854.
Szentes, Kossuth-ufca.

< 3 £ > < S £ > < 3 £ >

<90<90W<90<90<90<90<90 W W W W W W W W W
minden

H i r d e t é s e k e t felvesz a
kiadóhivatal K á r á s z - u t c a 9.

A valódi centifolia-kenocs

(ezelőtt

Francia

csodakenőc?)

ereje és hatása:
Megakadályoz s
megszüntet vérmérgezést. Operációkat tesz feleslegessé. Használ szoptatós
nőknél, tejmegtnditásnálsemlö
megkeményedés
ellen. Orbánc és
bárminemű bántalmaknál, sebes
és feltört lábaknál, se1 éknél, dagadt bántalmakuál. dagadt lábaknál, csontszúnál Jiein echíerBaisam
is, kard-, szúrt, lőtt-, vágott-, zúzott se- j;fl áöí-Sc.Sufeangsi^p^itehe dw
beknél, idegen testek eltávolítására, mint
in rrecpach
(iveg, szálka, por, serét, tüske stb , mindenféle daganatnál, fekélynéí, kinövésnél Mindenütt iBmert ertedül
al ödl
karbunkulusnál, képződéseknél éop igy ? ,
balzsam 12 a vagy
ráknál továbbá féregnél vagy rothadás- « - > vagy 1 csaiad, utl üvég
nál, menés állal feltört lábaknil, bár'

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

;GH2DIT2TtüK

ÁVILÁ62T!

mely égési sebnél, elfagyott testrészeknél hosszú betegségeknél
előfoidulö ííillekvésnél, nyagdagannloknál, vérkeléseknél, lülfolyásnál, valamint kipilás ellen gyermekeknél stb, kiváló és biztos
gyógyhatású - Két doboznál kisebb rendelés nem lesz szállítva.
Szétküldés utánvéttel, vagy a pénz előzetes beküldése ellenében.
MÉM
árenszertá- ...
„,_
aphatö T H A L M A Y E R
és S E I T Z , Hochmeister utódai és RADANŐx'ITS T E S T V É R E K
dtogériákban Bud^p.-slen, valamint az ország nagyobb gyógyszertárában Ahol nincs lerakat, ott rendeljünk

T h i e r r y A. „Őrangyai"-gyógyszertárából
(Rohitsch-Sauerbrunn mellett.)

N A Y

Pngrada,

E S

R O N A

köztisztasági gépek és eszközök gyára
BUDAPEST, V. KER.

ALKOTMÁNY-UTCA 4. SZÁM.

Telefon 63—28. szám. Utcaseprőgépek. Locsolókocsik. AszMtmosógépek,
Aszfaltmosógummilapok. Hóekék. Szeméttargoncák,
tea
^ ^
Szemétgyüjtőszekrények. Hulladékkocsik és szeW
meteskocslk. Úthengerek. Pöcegödörtisztitók. Szi^
vattyuk. Kátrányozógépek. Kátránymetegitő üstök,
Állandó mintakiállitás. • • •
Legmodernebb kivitelben.
•••

Sokszorosítások,

másolások,

irőgépjavitások.

Amerikai kellékraktár. Állandó gépíró tanfolyam.

DELMAGYARORSZÁG

VARNAY L. SZEGED,
5

KÁRASZ-U. 9.

TELEFON: 81.

Könyvkereskedésében

a következő irodalmi újdonságok
beszerezhetők:
•
r

r

Diplomata,
Drasche,

3—

A nő és a kigyó

Matlekovits,

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

5"—

Nagy dolog a háború

Iparosok és keresk. adója
A

Hajó Sándor

2*50

2-—

i

Magántanulók útmutatója 3 60

Nyári

Nyugdíjtörvény
rázatokkal

Dr. Dános Árpád,

Ambrus Zoltán,

4-50

Vezető elmék
Kaffka Margit

vasúti

menetrendek.

4—

Mária évei

r~ —

Zabel,
Drégely,
komédia

Ráth,

2-—

Magyar Géza,

26-—

Magyar polgári perjog
h

—

A magyar nő jogai

4

4

3.-

Murger,

Bohémélet, kötve

1 90

Walter,

H ü m is lolirM a isiopsaiiHl, 1M H o n
mmMM.

16-

Iparművészet könyve

Máday Ándor,

l m \

4-—

Egy császárné regénye

1.50

A háború és a béke szociologiája
1*—

1 1

itasMtti m
n
iden
i ntti iian.::
:: üIslinss

15'—

Lakásbérleti jog

magya-

Dr. Máday,

Bemhardt,

valódi

4-—

Márton Jenő,

Lakájok tragikomédia

Az isteni szikra,

Knoblauch,
faun szinmű

A Renaissance

1-90

Pásztor,
k.

Munkavezetők irásmunkái 5*—
A

aranytollal.

Perkeo 5 K, Omega 10 K, Kaweco 12-50 K, Penkala i. 20 K, Penkala II. 24 K.
r

Könyvni lorodája^

Könyvkötészete

mely a teüiníHa legulatsö a lyményal szeplef telsseeelt

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

Sfipehhel uan hepentíezue, mindefl!éleniiBnilatiiéRiHiHu.m.:
M

H

l

M m

Menia
hMstt
I M H

imm

h m m r

osnzintézeti is

MWIBM ÍÉIIIÍ Ma.
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is üríhoH

szii
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Ehtfi, esni
m
nmwtt
Sttttltt
H l
mm d m i is
WtSM i l l H l l i

Ruggyanta bélyegzők
csinos kivitelben készülnek saját műhelyében.

Ü

ÍSHBA

M W M nép ízléses mÉ l o , HHoséstalBR pontos
i
i
m H t t n m M j a ei.
k

. -. —

TI

KÖNYVEK

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

