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Szeged, 1913.

Miniszterelnöki székfoglaló beszédjében Tisza István gróf igen határozott és
már akkoriban nagy megnyugvást keltett
szavakban jelentette be azt a szándékát,
hogy Horvátországban az
alkotmányos
élet normális menetét mielőbb újra megindítani óhajtja. Öt hete, hogy ez a nyilatkozat elhangzott s ,a g y o r s a s á g és határozottság, amelyet a Tisza-kormány ebben a kérdésben is tanúsított, máris megtermette gyümölcsét. A szombati hoszszantartó minisztertanácson határoztak a
horvát ügyek rendezése érdekében szükséges nagyjelentőségű előterjesztésekről is,
amelyeket Tisza István gróf miniszterelnök Ischlben fog őfelsége jóváhagyása alá
bocsátani.
Ezek a nevezetes határozatok eredményei azoknak a sürü tanácskozásoknak,
amelyeket az utóbbi időben Tisza István
gróf a horvát politikusokkal folytatott s a
melyek folyamán a Tisza István gróf horvátországi politikája s z á m á r a
sikerült,
ugy látszik, a kedvező alapot megtalálni,
illetőleg a megoldandó kérdésekben olyan
eredményre eljutni, mely a helyzetnek szanálására kedvező kilátást nyújt.

KOMJÁTHY

JENŐ

Uj ságiesők ti,
Divathölgyek,
Nem fértek ti
Engem olvasni

HAGYATÉKÁBÓL.

hirre éhes
divatfiak:
szivem szivéhez —
nem divat.

Ti, századvégi
óriások,
Korgőgön hízott
főnagyok
Kiknek foga mindenbe vásott:
Ti akár meg se lássatok!
Te külszerencse kapzsi népe,
Kuliét unott
lovagjai,
Zug és perc satnya
nemzedéke:
Nem nektek jöttem
dallani.
Nem
Mint
Nem,
Nem

Egyes uém

ára IS fillér.

II. évfolyam 169. szám.

A horvát megoldás.

ÓDON.
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divatos ami szivemben
vad erő végiglobog,
mai fény a szememben,
uj az érzés, mely zokog.

Mi nekem fáj, amit én érzek,
Oly régi bú, — tán épen az,
Mitől Ádám vert szive vérzett; —
Nem ideges modern panasz.
Régész vagyok a
fájdalomban,
Beások a lét szivéig,
Hogy összegyüjtsem egy halomban
Az őssiralmak
kincseit.

Ezen az alapon indulnak el ( azok a
bevezető intézkedések, amelyek a horváta horvát miniszteri állásra Pejacsevich Tiv a d a r gróf titkos tanácsost hozta javaslatba, aki a királyi kinevezés
elnyerése
után le is fogja tenni az esküt. Pejacsevich
gróf volt horvát bán ,a m a g y a r - h o r v á t törvényes közjogi viszonynak ápolására irányuló unionista politikának
legelőkelőbb
képviselője a horvát politikusok között s
meghívása a m a g y a r kabinetbe biztató jele annak, hogy a horvát kérdés, amely az
utóbbi esztendőkben félreértések halmozódása folytán elmérgesedett, rákerült
a
minden érdeket egyaránt kielégítő kedvező
megoldás ú t j á r a .
Az uj h o r v á t miniszter kinevezésével
kapcsolatban egyéb nevezetes intézkedé-.
sek is fognak történni. C u v a j Ede dr. horvát bán és királyi biztos elhagyja állását
s helyére királyi biztosul a m a g y a r korm á n y oly férfiút hoz javaslatba őfelségének, akinek nyugodt egyénisége, képességei, egész eddigi munkássága és hivatali
múltja garanciát nyújtanak arra, hogy a
m a g y a r o k és horvátok között való jóviszony helyreállításában és ápolásában, valamint a történelmi hagyományokon
és
alapvető törvényeken alapuló . unionista
S eljárok örömet tanulni
Az Édenmuzeumba
én;
Istent lelek, hol minden szoborból
Isten lehel s ragyog belém.
Nem vagyok új, sőt olyan ódon
Miként az ősz Idő maga;
Antik váramba
meghúzódom,
Oltalmaz agg lelkek hada,
Ez óriás
ereklyeházban
Nincs semmi uj, itt minden 6;
S e régiségek
tárlatában
Csupán a szenny, a por muló.
Örökké él az ősz Igazság
És szent aggastyán fiai;
A mindenséget
általhatják
Egy gondolat ősszálai.
A jók java, a szépek szépe,
A szentek szente ugyanaz
S az áídottat, ki idelépe,
Belengi az öreg tavasz.
Ne várjon senki ujat tőlem,
Csak azt, mi ősrég uj vala,
A mű, mely épül im belőlem,
Ódon, mint a világ maga.

Kiadóhivatal

Kárász-utca 9.

Tclefon-szAm: 305.

Kedd, julius 22.
eszmét hiven képviselve, ugy Horvátországnak, mint M a g y a r o r s z á g n a k a legjobb
szolgálatot fogja tenni.
Az a körülmény, hogy az emiitett kiváló egyéniség a horvát pártélettől távol
áll és a politikai élet napi harcaiban részt
országi uj kurzusnak első biztató jelei. Nevezetesen Tisza István gróf miniszterelnök
nem vett, csak egygyel több ok arra, hogy
a föllépésében és működésében bizalmat s
a küldetésének eredményébe vetett jó hitet megnövelje s missziójának a horvát
közvélemény részéről is elfogulatlan, kedvező fogadtatást biztositson.
Ezekkel az intézkedésekkel a horvát
kérdés a megoldás ú t j á r a lépett ugy, amint
azt Tisza István gróf kormányzati prog r a m j á b a n egyrészt s a horvát képviselőkhöz intézett nyilatkozatában másrészt
bejelentette. Alapelve ennek a megoldásnak, hogy „a létező törvényes alapon a
Magyarország
és
Horvát-Szlavonországok
között fönnálló állami kapcsolat
minden
érintése és minden bolygatása nélkül az országnak minden jogosult érdeke és óhajtása
teljesüljön".
Hisszük, h o g y ezen az alapon nem. sokára helyre fog állani a normális alkotí rnányos élet Horvátországban és M a g y a r -

Sztina anyó kabátja.
Irta: Albrecht Segerstedt.
Jobb teremtés az egész faluban sem volt
Sztina-Maja anyánál. Soha semmiféle aszszonyt nem bántott sem szóval, sem tettel.
Ha egyéb dolga nem akadt, kötését vette elő
és olyan fürgén kötögetett, hogy gyönyörűség volt nézni.
Mert ilyen volt, minden háznál szívesen
látták vendégül s még a kávéfőző is szivesebben duruzsolt neki, mint másnak. Mert ez
seim olyan buta ám, mint aihogy hisszük.
Egész jól megérzi, ahogy a tűzhöz állítják,
hogy a benne főzött kávét csupán cukor és
zsemlével isszák-e majd, vagy pedig becsületet, jó hírnevet, családi boldogságot is aprítanak bele az illetők. Sztina anyó ama ritka kávéivó nénikék közé tartozott, akik —
csodák-csodája — sohasem csináltak pletykát.
Azért volt szívesen látott vendég minden
háznál s ezért keresték föl őt is örömmel a
falu lakói. Sztina anyó saját tulajdonu kis
kunyhóban lakott, amely tiszta volt és csinos. Ablakán függöny volt és csinos cserepekben geránium. Szobájának küszöbe előtt
lábtörlő. Tehát olyan lukszust fejtett ki, aminőt kevés hozzá hasonló anyóka engedhetne
meg magának. Ruházata is lakásához méltóan, rendes volt. tiszta és csinos. Vasárnaponkint szinte pompásnak mondható.

mm,
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ország polgárai lesznek az elsők, akik a
horvát alkotmányos élet megújhodását a
legnagyobb örömmel fogják üdvözölni.

Politikai hirek.
(A horvát kérdés megoldása. — Tisza a
király előtt. — Kész az adórevlzló. — Két
kerület választ.)
(Saját tudósít ónktól.) Tisza István gróf
(miniszterelnök ma reggel Skerlecz Iván báró
kíséretében Bécsibe utazott, ahonnan folytatta
útját Ischlbe s holnap, kedden reggel kihallgatáson jelenik meg a királynál.
A miniszterelnök kihallgatása után Pejacsevich Tivadar gráf, mint horvát miniszter, majd Skerlecz Iván báró, mint Horvátország királyi biztosa leteszik a király kezébe az esküt.
A miniszterelnök szerdán reggel Bécsben lesz s valószínűleg már szerdán délben
visszautazik Budapestre, ahova szerdán este
érkezik meg.
Pejacsevicih kinevezése joggal jelenti
azt, hogy Horvátországban visszaállítják a
normális alkotmányos állapotokat. Végérvényesen menesztik ugyan Cuvaj Edét, a horvát királyi biztost, de ugyanakkor kinevezik
utódját is.
Az utód nem bán lesz, hanem királyi biztos és pedig: Skerlecz Iván báró miniszteri
tanácsos, a miniszterelnökség elnöki osztályának vezetője. Diplomata modorú, szimpatikus államférfi s ő rá vár részben a föladat, hogy rendet teremtsen a rakoncátlan
horvátok között. A kormány azt hiszi, hogy
Skerlecz misszióját a horvát közvélemény
kedvezően fogadja majd és sikerül neki helyreállítani a jó viszonyt a magyarok és a horvátok között.
A horvát kérdés megoldásán kivül figyelemreméltó az az eredményes munka is,
hogy az adórevlzló javaslatát már az ősz
Épen ihogy kabátját — az ünneplőt értem ezalatt — kezdte ki az idő. Itt-ott erősen
lekopott, varrásai megtágultak és kifényesedtek. Maja-Sztina nem találta már eléggé
ünneplőnek és ebben a véleményben osztozott a biróné, meg az egyházfi felesége is,
akik a falu hangadói. Megindult tehát a tanácskozás, hogyan, mikép lehetne e fontos
kérdést miinél jobban, okosabban megoldani.
ö k hárman tehát és kivülök még néhány
okos és ügyes asszony megegyeztek abban,
hogy Varró Marival csináltat Sztina anyó
uj ünneplőt. A kabát el is készült, csak —
szokás szerint — nem sikerült. Ép ahogy a
husz év előtti varrt kabát. Derékon aiul szörnyű bő, ujjai pedig rettenetes hosszúak. Persze. okosabb lett volna, ha mielőtt egészen
elkészül, Sztina anyó fölpróbálja a kabátot,
de Varró Mari nem szerette a fölösleges
munkát és kijelentette, hogy a kabát próba
nélkül is kitűnően áll. Igy tehát megkapta
munkájának becsületes árát. Sztina anyónak
meg volt a vasárnapi kabátja, amely pont
hétfő estére lett készen.
Sztina anyó pedig szokás szerint ellátogatott szomszédaihoz és beszédközben előjött a szó uj kabátjáról is, mely kissé hoszszu és bő ugyan, de egyébként egészen jól illik testére.
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elején beterjeszti a kormány. Tudvalevőleg
nyolc hónappal ezelőtt a
Lukács-kormány
nem léptette életbe az uj adótörvényeket, sőt
a kormány komolyan foglalkozott azzal a
tervvel is, hogy az uj adótörvényeket revideáltatja, még mielőtt azok érvénye valósággá lett volna.
Ezt a tervet Hegedűs Lóránt dr. vetette
föl az illetékes tényezők előtt és Teleszky
elfogadta. A kész törvény visszakerült a
pénzügyminisztérium törvényelőkészitő osztályába, hol megkezdődtek a revizió munkálatai. Erős és komoly munka, bogy a törvényből olyan alkotás legyen, mely egyformán kielégitse a kincstár és a dolgozó polgárság érdekét. Ez természetesen roppant
nehéz föladat, de remélhetőleg sikerülni fog.
Általánosságban méltányos tervről van
szó, — ez a szellem lengi át azt az uj munkát is, amelyet, mint a Délmagyarország hiteles forrásból értesül, most fejeztek be a
pénzügyminisztériumban.
Elkészültek az uj
adótörvények revíziójával és bár a törvénytervezetről részieteket nem sikerült megtudni, annyit megállapithattunk, hogy a revizió
javított a törvényeken.
(Mint értesülünk, a létminimum a revízióban is marad a régi és kimondja a törvény, Ihogy adó cimén a fizetés kétezer koronán alul is lefoglalható.
A revizió már teljesen készen van, az
egyik őszi minisztertanács elé kerül és októberben a pénzügyminiszter ieteszi az uj
javaslatot a Ház asztalára.
Két kerületben készülnek most választásra: Nyírbátorban és Berettyóújfalun. A
nyírbátori kerület függetlenségi pártja tegnap
délelőtt Szabó Lajos elnöklésével jelölő értekezletet tartott, amelyen egyhangúan Laehne Hugó volt képviselőt jelölték. Laehne huszonhetedikén mondja el programbeszédét.
Ez alkalomból megjelenik Nyírbátorban Apponyi Albert gróf és Károlyi Mihály gróf is.

A munkapárt jelöltje Balthazár Dezső dr.
református püspök.
Balogh Tihamér, a berettyóújfalui kerület függetlenségi képviselőjelöltje vasárnap mondta el programbeszédét a kerület
székihelyén, Berettyóújfalun. Az egyesült
függetlenségi és 48-as párt nevében Lovászy
Márton, Kovácsy Kálmán, Horváth Mihály és
Pldtthy György képviselők valtak jelen.
A népgyűlésen Elek Gusztáv pártelnök
üdvözlése után Balogh elmondotta programbeszédét, amelyben annak a szükségét hangoztatta, ihogy a kerületet a függetlenségi
zászlóhoz visszahódítsák.
Ezután Horváth képviselő beszélt, utá- .
na pedig Platthy György, aki heves kiíakadásokkal illette a kormányt. Lovászy Márton
Márton Ciffra Kálmán programbeszédévei
polemizált és Albánia függetlenségét szembehelyezte a magyar nemzet függetlenségével,
Kovácsy Kálmán Tisza István gróf egyik minapi beszédével foglalkozott, végül pedig
Horváth János a szociálisták nevében mondott beszédet, de minthogy erősen izgatott a
hatóság ellen, a jelen volt főszolgabíró megvonta tőle a szót.
Ezután a képviselők a kerület községeibe utaztak. E kerületben Ciffra Kálmán munkapárti képviselővé való megválasztása bizonyosnak látszik.

A birőnéasszony azonban igazán sajnálta a jólelkű anyót, azért is mondta legidősebb leányának, menne el hozzá azalatt, mig
ő itt van és varrja a fatális ujjakat rövidebbre és vágjon le a kabát ujjából, a varrásokat
pedig rendre vegye be. A leány ugy cselekedett. Ujja fürgén mozgott és mire estefelé
Sztina anyó hazavetődött, anélkül, hogy tudta volna, helyre lett igazitva a kabát nagy
hibája.
Másnap Sztina anyó az egyházfi feleségét kereste föl. Itt is beszéltek a kabátról és
a háziasszony, bár nem látta azt. tudta,
hogy hol a hiba rajta. Titokban el is küldte
leányát helyreigazítani a bőséget. A leány
szívesen engedelmeskedett s mire este lett,
minden varrásból egy ujjnyit levett, ott pedig, ahol Sztina anyó .a hosszúságról panaszkodott, ügyesen és gyorsan jó arasznyit
levágott. A derék anyókának pedig sejtelme
sem volt a szívességekről és harmadnap és
negyednap újra csak elmenvén látogatóba, ha
a kabát szóba került, újra csak elpanaszolta
„nagy" baját. S mert mindenütt szerették őt,
mindenhol iparkodtak kedvét keresni, megtörtént az a kedves 'dolog: mire a vasárnap
elérkezett, ötször lett átigazítva -az anyóka
kabátja. S ha valaki nem is számolócsoda,
el kell találnia, micsoda rövidséget szenvedett a kabát öt buzgó, figyelmes és ügyes
műkedvelő varrónő keze alatt . . .

Mikor vasárnap lett, Sztina-Maja anyó,
aki nem lévén biu, addig meg sem nézte, annál kevésbé próbálta a kabátot, ámulva látta, mennyire megváltozott az. Az ujja alig
ért a könyökéig, meliéné'l a legnagyobb erőfeszítéssel sem lehetett összegombolni és a
majdnem térdig érő „slészli" ép hogy a derekát takarta. Mi lehet ennék oka?
Addig-addig töprenkedeett, mig eltalálta.
Aztán meghatva (gondolt a jólelkű teremtésekre, akik neki ezzel örömet akartak szerezni. És mivel ő maga is a jólelkű teremtések közé tartozott, 'fölvette mégis az ünneplőt, magára szorította, ahogy lehetett és
— megindult a templom felé. Mögötte azonban a biróné, az egyházfi felesége s a többi
jószivü szomszéd szörnyen bámult a kabát
rövidségén.

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

Tisza István gróf egy egész választókerület díszpolgára. A hódság (Bács-Bodrogmegye) választókerület tizenegy községének
képviselőtestülete 20-án díszközgyűlést tartott, melynek egyedüli tárgya volt Tisza István gróf miniszterelnöknek a községek díszpolgárává megválasztása. Beérkezett jelentések szerint a miniszterelnököt díszpolgárrá
választották: Hódság, Bácsordas, Veprőd,
Cservenka, Dernye községek egyhangúlag;
— Militics község 43 szavazattal 2 szava-

— Sebaj — mondta nekik a jó Sztina
asszony vigasztalólag, — ahogy a kabátom
megkisebbedett, ugy nőtt szivemben az irántatok való szeretet.
Mivel azonban a többiek felényire sem
voltak oly okosak, mint ő, nagyon csodálkoztak a furcsa mondáson és nagysokára,
mise után vagy félórával tudták meg, mit
értett a jó anyó ezalatt.

bútorok

És ezentúl még jobban szerették őt.

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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zat, Szentfülöp 31 szavazattal 3, Paripás 15
szavazattal 12, Szilberek 32 szavazattal 4
szavazat ellenében. Bácskeresztur, Liliomos
és Gombos községektől még nem érkezteik be
jelentések. Legérdekesebb volt a választás
Milities községben, hol a választásra az 50
tagot számláló képviselőtestület majdnem
teljes számmal megjelent és két szavazat kivételével választotta meg a miniszterelnököt
díszpolgárnak. A hozott végihatározatok csekély változtatással következőkép szólnak:
— Az előterjesztett indítvány, az abban
foglalt és a képviselőtestület iminden tagjának szivéből őszinte lelkes visszhangot kiváltó indokok alapján, ismerve a község lakosságának gondolkozását és érzületét, a
közgyűlés elfogadja és jelen végihatározattal
önmagát megtisztelve kimondja, hogy Nagyméltóságú borosjenői és szegedi gróf Tisza
István urat, Magyarország miniszterelnökét,
őfelségének valóságos belső titkos tanácsosát, Arad város országgyűlési képviselőjét,
stb, mint a népjogok hazafias és józan har-
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cosát, a balvégzetű politikai viszály által felidézett országos küzdelem hullámainak megfékezőjét, a parlament rendjének biztositóját,
hazánk külpolitikai tekintélyének erős és soha
meg nem tántorodó pillérét, — akinek önzetlen, kételyen felül álló hazafias érzésétől az
ország és ebben minden község és minden
polgár a politikai és gazdasági előmenetel és
megszilárdulás biztosítását várja és reméli,
akinek a békés fejlődéshez annyira nélkülozhetlen erőteljes közremunkálását már eddig is a haza minden polgára érzi és áldja,
a világrészek magasztalása és csodálata kiséri, aki fényes tehetségével átlátta a községekről való gondoskodás szükségét és ezt a
gyakorlatban is megvalósitja, a község díszpolgárává ezennel megválasztotta, a díszpolgárok sorába ezennel beiktatja, ő Nagyméltóságát erről most nyilt közgyűlésből, sürgöny utján értesiti, a jelen véghatározatot,
megfelelő díszes alakban kiállítandó jegyzőkönyvi kivonaton ő Exeelleneiájának küldöttségileg átnyújtja.
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Drinápoly újra a törököké.
(Bulgária tárgyal már a béké öl. - A
román föltételek. — Békekövetek érkeztek Nisbe. — A nagyhatalmak szerepe )

Topalcsikov volt konstantinápolyi katonai
attasé, valamint
Romanovszki
szófiai
orosz katonai attasé adjutánsaik kíséretében délután fél 5 órakor Pirotba érkeztek.
A határtói Pirotig Ivanovics vezérkari őrnagy kisérte őket. A bolgár békedelegátusok meglátogatták Pirotban
Stepanovics
tábornokot, azután különvonaton folytatták utjukat Nisbe, hova tegnap este meg
is érkeztek, hogy a szövetségesek delegátusaival a közvetetten béketárgyalást haladéktalanul megkezdjék. Ezzel a két állam között az előzetes
béketárgyalások
megkezdődtek.

(Saját tudósitónktól.)
Törökország
megmozdult és meg se állott Drinápolyig.
A nagyhatalmak hiába kiáltottak megáll!-t,
nem használt, egyszerűen azért, mert Törökországban újra felülkerekedett a háboruspárt és mert Drinápolyhoz minden török végső lehelteiéig is ragaszkodni kíván.
A félhold ujabb fölragyogását az is
megkönnyíti, hogy a görög—török
megA mai napon még ezek a jelentések éregyezés létrejött, A két nemzet közt, mely
keztek:
tegnap még ádáz dühvel kapott össze, a
megváltozott helyzet következtében szent
A TÖRÖK TÁMADÁS.
a béke, sőt egyenesen
fegyverszövetség
Konstantinápoly, Julius 21. A hadsereg
alakult a bolgárok ellen. A török hadifog- a Drinápolyba való rögtönös bevonulást kölyokat már haza is bocsátják, ami a török veteli, Három miniszter azon a nézeten van,
haderő növekedését jelenti.
hogy a porta a hatalmak, főleg Anglia taA hatalmak nemcsak Törökországot nácsait vegye tekintetbe, a többi miniszter
akarják megállítani, hanem Romániái is. ragaszkodik a Drinápolyba való benyomulásKifelé legalább ugy látszik, hogy minden- hoz s esetleg ahoz, hogy Bulgáriának hadat
áron békeszerzésben dolgoznák a hatalmak üzenjenek.
és hogy ez a béke nincs is messze. A harcKonstantinápoly, julius 21. Á török hadtéren még folynak a csetepaték, szerbek és sereg főereje az Enosz—Mid in i vonalnál vau.
görögök sorra jelentik a bolgárok veresé- A főhadiszállás Csorluban van.
gét, de a diplomácia már ott tart, hogy röKonstantinápoly,
julius 21. A tegnapi
videsen összeülhet a békekonferencia,
—- minisztertanács határozatairól semmiféle hivalószínűleg Sinajában, — amely után az vatalos közlést nem tetteik közzé. Izzed basa
előzetes fegyverszünet
következik.
Min- főhadvezór, aki részt vett .a ,minisztertanádenfelől a béke hirei szállongainak s a le- cson, este Osorluba utazott*
tiport Bulgária az ő vészes Danev-poliPáris, julius 21. A Havas-ügynökség jetikája után már most valóban nem tehet lenti Szófiáiból: Két török lovas .és egy gyaegyebet, mint hogy aláveti magát végzeté- logoshadosztály KüLeíi Bu rgiászba érkenek. Románia különben fenyegető körül- zett, Velcsew tábornok, a őri napol yi bolgár
mények közt kényszeríti a bolgárokat bé- csapatok parancsnoka készül a váró® vódélkére, egyszerűen a fegyveres erőt mindad- jj mére.
dig nem vonja vissza Bulgáriából, amig
DRINÁPOLY A TÖRÖKÖKÉ!
a kért területet meg nem kapja.
London, julius 21. A Daily Mail jelenBelgrádból jelentik: Tegnap Küsztentése
szerint Enver bég a török lovasság élén
dilnél heves harc kezdődött szerbek és
bevonult
Drinápolyba. A kétezer főnyi bolbolgárok között, amely ma reggél is folytatódott. A bolgár hadsereg döntő veresé- gár 'helyőrség parancsot kapott, hogy ellenget szenvedett. E nagy vereség következ- állás nélkül adja meg magát. A Times jetében a bolgár kormány elhatározta, hogy lentése szerint azonban a bolgár helyőrség
rögtön békeköveteket küld Nisbe. Az orosz lefegyverzését küzdelem előzte meg.
katonai attasé m á r el is utazott Nisbe. PaA PORTA KARJEGYZÉKE.
sics ma ment oda és holnap érkezik m>/,
Konstantinápoly, julius 21. A porta nagyMajoreszku, a román megbízott is. Pap- követségeihez körjegyzőket intézett* amelyrikov é s Ivancsev bolgár tábornokok és ben kifejti, hogy Bulgária vonakodott azo-
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kat a tartományokat kiüríteni, amelyeket Törökországnak vissza kelll kapnia. A bolgár
kormány csuk akkor határozta el csapatai
visszavonását, amikor a török kormány beleunt a várakozásba, .parancsot adott csapatainak, hogy ezeket a tartományokat újból szállják meg. A porta másrészt tudatában annak,
ÍJ ogy számára meg v,an: a lehetőség fővárosát
ós a Dardanellákat megvédelmezni, ragaszkodott ahoz, hogy a határ, melynek kiindulási
pontja lEnoszuál van* csak észak felé, a Marica folyását követve vonható meg. A porta
közvetlenül Bulgáriához fordult és közölte
indító okait, amelyek kényszerítik, hagy ragaszkodjon ahhoz, hogy a határvonal a Marica folyását egészen Drinápolyig kövesse. Törökország szívesebben szabályozta volna ezt
a kérdést Bulgáriával diplomáciai uton, de
ebben, sajnos, megakadályozták a portát azok
a borzalmak, amelyeket a .bolgárok az általuk
megszállott tartományokban elkövetnék. A
tapasztalat megmutatta, hogy a Bulgáriával
megkezdett minden tárgyalások a végtelenbe
e Íny uj tatnak. Ilyen körülmények között a
porta kényszerítve látja .magát, hogy a .kérdéses határt már most megszállja és kötelezi
magát, hogy Tráioia jövendő sorsát a hatalmakkal egyetértésben
fogja megálLapitami.
Reméli a porta, hogy a nagyhatalmak, a
•mennyiben számolnak Trácia különilöieg'es
.helyzetével, Bulgáriának meg fogják adni a
szükséges tanácsokat arra nézve, hogy a fentebb kifejtett értelemben a békés megoldás
biztosítható legyen. A porta azt hiszi, hogy
már most kénytelen a felelősséget az ellenségeskedések esetléges ú j t ó l való fölvételéért
Bulgáriára hárítani.
BENYOMULTAK A SZERBEK
BULGÁRIÁBA.
Belgrád, julius 21. A sajtóiroda jelenti:
Csapataink tegnap megszállották Kulát. Az
ellenség Viddin felé vonul vissza. Kula megszállásával a bolgár határt négy helyen átlépték a szerb csapatok. Csapataink e négy
ponton át folytatják a bolgár területen való
élőnyomulást.
VERIK
A GÖRÖGÖK - A BOLGÁROKAT.
Athén, j.ulins 21. A hadügyminisztérium
a következő komünikét teszi közzé: Csapataink mindkét szárnyon fényes
győzelmet
arattak. A Demir Hiszszárból való visszavonulás után nagyszámú ellenséges haderő, a
tnely nagyrész a 3. és 11. hadosztályból, valamint a kavalai és drámai csapatokból állott, iMosta vidékére ós a Perin-hegység vidékére vonul vissza, minthogy a Struma völgye
felé a visszavonulás útját, elvágtuk. A haderő
szétverésére jobb szárnyunk egyik hadosztálya Csernovo ellen .vonult, ahol beves harcra
került a sor. Az ellenséget visszavertük és í
napon át üldöztük. A bolgárok iNevrokop felé
menekültek. Itt ismét ütközetre került a sor,
amely az ellenség rendetlen
menekülésével
végződött. A görögök szurony rohammal hat
ágyút keritettek hatalmukba. Az ellenséget
csapataink ma is üldözték. A bolgárok több
ágyút* fegyvereket és lovásziért hagytak cserben. Győzelmünk teljes volt; az. ellenséget
szétugrasztottuk. Urai vagyunk
az egész
M ostavölgynek.
KÖZELEDNEK A ROMÁNOK SZÓFIÁHOZ.
London, julius 21. A Daily Mail jelenti:
Harmincezer főnyi román csapat ma Orsanica mellett van, negyven
kilométernyire
Szófiától és Etropolje mellett, ötven kilométernyire Szófiától.
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MEGBOMLOTT A REND SZÓFIÁBAN.
London, julius 21. A Times jelenti Szófiából': Itt valósággal anarchikus az állapot,
amelynek rövid idő alatt okvetetlenül forradalom lesz a vége. A lakosság félelmetes rémuralom alatt nyög. Minthogy minden fegyverfogható embert behivtak, a rendőri .szolga latot rokkant katonák ós nyomorékok teljesitik, akik nem képesek a rendet és .a lakosság 'biztonságát megvédeni. Lopás és gyilkosság 'napirenden van. Az utcára senki sem
mer kimenni. A postai küldemények napok
óta nem érkeznek meig. A lapok nem jelennek
meg, mert nincs megfelelő személyzetük. Az
élelmiszer ára rendkivül drágára szökött. Az
éhínség veszedelme közvetetten közelből fenyeget.
Köln, julius 21. Egy ,a bolgár udvarral
összeköttetésben álló család Szótfiából .azt a
hirt kapta, hogy a királyi család folytonosan
attól fél, hogy egyes fanatikusok
végrehajtják a királyi család ellen forralt ismeretes
tervüket. Elfogott leve,Kékből kitűnik, hogy az
anarchista aknamunka már nagyon veszedelmes mértékű és bogy az egész országban
aggasztó fokot ért el az általános forrongás.
A tett biztonsági intézkedéseket jelentősen
megszorították, a királyi palota és a minisztériumok bejáratát éjjel-nappal erősein őrzik.
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Aratéünnep a Lengyelkápolnánál.

1913. julius 236.
Gerle Imre .dr. és Pataky János szakelőadást
tartottak a gazdáknak.
Délután az aratómiunikások táncmulatsága volt, mely késő esti órákig tartott.

(Saját tudósitónktól.) Künn ,a tanya világ
legmesszebb eső részén, Zákányban, egy régi
kis kápolna áll évszázados fákkal körülvéve.
E kis kápolnát a, lakosság már mint vallástörténeti emléket tiszteli. A mult század első
felében építtette a Lengyel-esAúd e kápolnát
a lakosság hozzájárul ás,ával. Abban az idő— Egy lelkész elhagyta állását
ben síik pusztaság volt az egész vidék s az
és családját, mert Tolstoj tanai
emberek születtek, éltek, haltak e vidéken a
szerint akar élni. —
nélkül, hogy a várost csak egyszer ,is látták
volna. A város akkori vezetősége, ha e,z el(Saját tudósitónktól.) Fanatikus, szokathagyatott szegedi vidéket hivatalból meglátogatta, három napra kellett élelmet a kocsi- lanul elszánt cselekvés révén egy évvel ezládába rakni, mert az ut oda vissza a homok- előtt sokat emlegetett név bukkant föl újra
tengeren annyi ideig tartott, A kultura egye- az újságokban. A György János dr. neve
düli jele a. kis Lengyel-kápolna volt, hova a ez. Kolozsvárt az unitárius theológia tanára
barátok évenkint egyszer kijárták misére, a volt György János, aki évekkel ezelőtt ormikoris az egész vidékről oda sereglett a la- szágszerte föltűnést keltett azáltal, hogy ottkosság búcsúra. A mai napon egész más ké- hagyta a katedrát, elment Aradra és ott beállt gyárimünkásnak. Azzal indokolta meg
pe van Zákánynak.
különös
pályaváltoztatását a különben igen
A sivó homokbuckákon szép szőlők, gyüművelt,
nagyolvasottságu
ember, hogy mint
mölcsösök keltkeztek, világos szép tanyaházak csoportostul integetnek ki a jegenyék Tolstoj elveinek vallója, határozta el magát
közül. A mult emléke .gyanánt esak a Len- arra. hogy két kezével keresse meg kenyegyel-kápolna maradt fenn. P á r év előtt e rét. Ekkoriban elhagyta egyházát is, áttért
kápolna ,is bed öléssel fenyegetett s mivel a a református vallásra. A református egyház
városi hatóság a renoválási Költséget meg- vezetőinek rábeszélésére akkor levetette a
tagadta, Pap István és társai egyesületet ala- munkászub'bonyt és előbb Tor dán, utóbb Bokítottak, mely egyesület tagjai a magukóból donkutort lelkészi tisztséget vállalt. Itt élt
restaurálták és fentartják a Lengyel-kápol- mostanáig György János dr., aki most egyszerre visszatért újra a munkássorba,
ottnát.
hagyta paróchiáját.
KÖVETÜNK A BOLGÁR KIRÁLYNÁL.
A zákányi gazdák kérésére a Gazdasági
A nyughatatlan, fanatikus ember mosEgyesület
julius 20-án nagyszabású arató ün- tani elhatározása már mélyebb és súlyosabb
Szófia, julius 21. Vasárnap délben Ferdinepet rendezett a Len gyei-kápolnánál. Ez
nánd király egy órás kihallgatáson fogadta arató ünnepre — ugy mint a régi világban következésü, most már nemcsak állását hagyta el, — elhagyta családját is. Feleség® és
Tarnovszky osztrák és magyar követet. Azt — messze vidékről odasereglettek a gazdák a négy gyermeke vam György Jánosnak, csakápolnához. Az alsétányai gazdakörök csohiszik, liogy Tarnovszky a, királynak tudtá- portionkint zászló .alatt vonultak" oda Ördög ládjától elbúcsúzott s elküldte őket felesége
szüleihez. A paróchián a leltárt, a papi könyra adta ,a monarchia álláspontját a válság Vince, ördög Illés, Pap István, Magyar Pé- veket szépen, rendben átadta az egyháznak s
kérdésében. A kihallgatásnak nagy jelentősé- ter, Tandari Antal köreliniokök vezetése alatt. egy rövid levélben bejelentette Renessey BéAz ünnepély beszéddel és misével kezdő- la püspöknek, hogy leteszi a lelkészi tisztséget tulajdonítanak Bulgária külső politikádött, melyet László János njmieés áldózár get s otthagyja Bodon,kuitot. Bement Kolozsjának megváltozása
tekintetében,
szolgáltatott. László János az első alsótanyai várra is, ahol fölkereste régi barátját, Baraszármazású áldozás, ki a Lengyel-kápolnánál bás Samu református lelkészt, akivel közölCSAK KÖZÖSEN!
misét_mond'ott. A mii,se után körmenettel von- te, hogy visszatér a legközönségesebb kézi
Bukarest, julius 21. A bolgár kormány tatták a kápolna elé a kévékkel megrakott, munkához. Ismét Tolstojra hivatkozott, mire
szépen íeldiiszitett szekeret, amelyet a mise- Barabás fölvetette előtte, hogy mi lesz csaaz olasz követ utján közölte a román kor- mondó áldozár szép beszéd kíséretében szen- ládjának sorsa? 'György igy válaszolt:
mánnyal, hogy Bulgária kész lemondani Tur- telt meg. Utána Ördög Illés (korelnök széip
— Itt magasabb érdekekről van szó,
tukájáról, Dobricsról és Balcsikról, ha Ro- megnyitó beszédet mondott, mellyel buzdítot- ezek érzelmi dolgok, amelyekre nem szabad
mánia csapatait visszavonja, A román kor- ta a gazdákat az egyetértő munkálkodásra. — tekintettel lennem.
mány azt válaszolta, ihogy egymagában kü- Az ünnepi beszédet Gerle Imre dr. tartotta
Elbúcsúzott, elment. Most jött róla az
s lelkes szavakkal vázolta a magyar munkás
lön egyezménybe nem megy bele. A békét .nemzetfenntartó munkáját. Az ünnepi beszé- első hir Barabás Samuhoz. Megindító a tolvalamennyi hadviselő féllel együttesen kell det a hallgatóság zajosán megéljenezte. Ez- stojánus munkás-pap levele. Megírja, hogy
kőesiszoló munkás lett (Szentesen.
megkötni.
után Bokor Pál polgármester-helyettes1 az
— Hü maradtam — i r j a — egyházamhoz;
Bukarest, Julius 21. Románia, Szerbia arató munkásokhoz intézett buzdító beszédet, a református egyház építésén vérem hullása
amelynek keretében ,a szegedi gazdiasági egye
és Görögország a bé'keföltételek alapelvei te- sülét (kiküldöttei: Pataky Jánosi, Simkó Ele- árán is fáradozom. Egy kőfaragó műhelyben
kintetében megegyeztek és a hadviselő felek mér dr. és Herbieh Lajos dr. tizenkét, legszor- ugyanis a most épülő szentesi református ,tem
konferenciára fognak összegyűlni. A konfe- galmasabb arató munkásnak értékes .jutalma- plom támaszpdllérének és lépcsőzetónek a műrencia helyéül Szerbia és Görögország Szí- kat .adtak át a szegedi gazdásági egyesület köveit csiszolom olyan fényesre, hölgy a ránevében. A jutalomkiosztás után a munkások tekintők megláthassák magukat bennök és
riáját ajánlják.
.keresetlen szavakkal mondtak köszönetet a önmagukra ismerhessenek. Hátiba majd az
jutalom.ért s hálájuk jeléül buzakalászolkból önismerettől a téglatemplom helyett ők is a
font .arató-jelvényeket adtak át Bokor Pál b. lelkitemplom építőivé lesznek.
Az uj kereskedelmi miniszter Szegedhez polgármesternek. Az ünnepség záró beszédét
Majd elmondja, hogy hárem korona naHarkányi János báró kereskedelmi miniszter Pap Ferenc mondotta, ami után a gazdiatö- pibére van, kenyéren és vizén él, a földön
valamennyi vármegyei és városi törvényha- meg zenével, zászló kiséret ében a zákányi hál, mert a kereset egy részét el kell tennie
tóságnak és igy Szeged városának is a kö- gazdakör helyiségébe vonmlt grazdaebédre. olyan napokra, amikor nincs munka. És igy
Mintegy kétszáz gazda vett részt a gazdaebé- sóhajt a munkás-pap levelében:
vetkező leiratot küldte:
den.
— Nagy munkakereset idején ilyen a mun„ ö császári és apostoli királyi FelAz első felköszöntőt Ördög Illés mondotta kások sorsa, ebben az ágyukkal és szuronyoksége folyó évi julius hó 13-án Bad Ischl- Bokor Pálira, a szegedi gazdasági, egyesület kal támogatott és egyházi áldásokkal megben kelt legfelsőbb elhatározásával a m. elnökére, ki mindent megtesz a tányavilág szentelt társadalmi rendben.
kir. miniszterelnök ur előterjesztése alap- felvirágoztatásáért. Utána Pap István, a
A tolstoj ánus-pap bejelenti végül, hogy
ján engem kereskedelemügyi magyar ki- Lengyel-kápolna egyesület elnöke lelkes sza- most arra készül, hogy u j és egyszerű tanok
rályi miniszterré legkegyelmesebben kine- vakkal éltette Gerle Imre dr.-t, kinek a tá- hirdetője legyen. Az n j apostol levele bizovezni méltóztatott. Midőn ezt a Czimmel nyavilág oly sokat köszönhet s ezért épen nyára más hatást váltott volna ki máskor, elez utón is tudatnám s közölném, hogy a tegnap .a Lengyel-kápolna egyesület a lakos- múlt időkben. Annáik idején talán ,uj valláskereskedelemügyi minisztérium vezetését a ság nevében
küldöttségileg díszoklevelet, felekezet .alapját vetette volna meg, ina pemai napon átvettem, egyszersmind fölké- adott át neki. Bokor P á l félköszönitőbeu buz- dig az újság tisza-virág-óletü szenzációja...
rem a törvényhatóság közönségét, hogy dította a tanyai gazdákat, hogy a várossal
engem a reám váró fontos s közérdekű karöltve munkálkodjanak az egélsz város felföladatok teljesítésére irányuló törekvé- virágoztatásán. Huszta János meleg szavaik- 7 C f k h l á m n a 6 ó r a i é g é 8 8 e I > legnagyobb
üveggel lencsével és fémszálas
seimben törvényes hatáskörében támogat- kal köszönte meg .a városi vendégeknek a a o c u i a u i
ni szíveskedjen. Budapest, 1913. julius 17. megjelenést.
izzókörtével darabja 3 korona.
Báró Harkányi János s. k."
Pnntrrk C o m o
világítási üzletében, KölcseyEbéd után ,a gazdaközönség felkérésére > r o n y ü o u m a
u t c a 4 , Wagner-daloat.

Református papból
kőcsiszoló-munkás.

1913. julius 22.

A Földhitelintézet
3 milliós kölcsönajánlata.
— Októberben fölveszi a város a pénzt. —

Van szerencsénk ennélfogva fölkérni,
hogy a telekkönyvi kivonatokkal, kataszteri
birtokivekkel, haszonbéri szerződésekkel és
esetleg egyéb értékadatokkal fölszerelt kölcsön iránti kérvényt intézetünkhöz mielőbb
beküldeni szíveskedjék, hogy azt érdemleges
tárgyalás alá vehessük.
Budapest, 1913. julius 19.
Kiváló Tisztelettel: Magyar Földhitelintézet, Darányi, Simay.

(Saját tudósítónktól.) Tudvalevő, hogy
Szeged város tanácsa legsürgősebb építkezésekre 'hét milliós kölcsön fölvételét határozta el és fölhatalmazta a polgármestert,
hogy a kölcsön ügyében budapesti pénzcsoA tanács a Földhitelintézet ajánlatát elportokkal tárgyalásokat folytatihasson. A polfogadás
végett bemutatja majd a rendkivüli
gármester budapesti tárgyalásai azonban
közgyűlésinek.
nem jártak kellő eredménnyel, mert hét milliót a mostani viszonyok között egyik budapesti bank sem volt hajlandó a város rendelkezésére bocsátani. Sőt kevesebbet sem.
Egyetlen ajánlattevő bank akadt csupán: a
Magyar Földhitelintézet, de ez is csak három milliót ajánlott föl a városnak, normális
(Saját tudósítónktól.) Zombori Rónay
viszonyokihoz mérten elég kedvezőtlen föltéErnő
országgyűlési képviselő, a vaskoronatelekkel. Miután a zenepalota, továbbá a türend
lovagja,
a .nemzeti munkapárt tagja, ma
zérkaszárnya épitése tovább már nem halasztható, más oldalról pedig nem tud pénzt reggel hosszas betegség után hatvankét éves
meghalt.
kapni a város, a tanács a 3 milliós ajánlat korában kiszombori kastélyában
Rónay
Ernő
halála
mély
és
őszinte
részvéelfogadására is hajlandónak nyilatkozott és a
tet
kelteit
országszerte,
mert
mindenütt
isföltételek precizirozását kérte a Földhitelinmerték
az
elhunyt
képviselőt,
aki
igazi
uri
tézettől. Ma délelőtt érkezett meg a Földhitelintézet válasza, amelyben lértesiti a várost, modorával, szimpatikus szerénységével, kohogy a kölcsönt 91 és fél százalékos árfo- moly tudásával és .nemes áldozatkészségélyammal. 4-85-ös annuitással 63 évre folyó- vel mindenkinek a becsülését és szeretetét
sítja, ha a város garanciaképen
kétszeres vívta ki.
Rónay Ernő halála bár mindenütt nagy
értékű ingatlanára első helyen való betáblü
zást engedélyez. Ebben az esetben a szüksé- részvétet keltett, a gyászos csapás a kiterges összeget már októberben fölveheti a vá- jedt és előkelő rokonságon kívül legérzékeros. A Földhitelintézet ma érkezett levele, a nyebben Torontál vármegyét és Kiszombort
érte, meri Rónay Ernő munkás életének és
melyben a föltételeket közli, a következő:
energikus tevékenységének legnagyobb réFolyó hó 30-án kelt becses értesítésükszét
e szűkebb hazájának fölvirágoztatására
ből. tudomásul vettük, Ihogy Szeged város köés
holdogitására
áldozta. Mini kiváló gazdász
zönsége intézetünktől négy és fél százaléalelnöke
volt
a
Torontál
vármegyei Gazdakos záloglevelekben évi 4-85 százalékos annuitással törlesztendő három millió korona sági Egyesületnek és gazdasági élőadója volt
kölcsönt óhajt igénybe venni, tudomásul vet- sok éven át Torontál megyének; megalakítük továbbá, hogy a tanács az intézet követ- totta és élére állt a Kiszombori Hitel Szövetkező föltételeit elfogadta és pedig:
1. ezen kölcsön az 'intézet szabályainak kezetnek, amely most alakuLt át takarékmegfelelően kétszeres
értékű földbirtokra, pénztárrá és áldásos működést fejt ki a községben.
mint jelzálogra első helyen bekebelezendő;
2. a kölcsön folyósítása az összes felA Délmagyarország munkatársa ma eltételek teljesítése litán folyó évi október má- utazott Kiszamborba, ahol' Rónay Ernőt fölsodik felében 91 és fél százalékos elszámolási ravatalozták. A haláleset gyászbaboritotta az
árfolyam mellett fog történni, addig tehát egész községet. A házakon fekete lobogók
mindazon föltételek, .melyeket az intézet az lengenek; a lakosság kint jár az utcákon és
iratok beterjesztése után a kölcsön engedé- a templom elé zarándokol. Másról sem belyezése alkalmával a kötelezvény aláirása, szélnek sehol se, mint a gyászos csapásról.
jóváhagyása, bekebelezése, stb. tárgyában A templom főbejáratát hatalmas, sötét drakiköt, az egyidejűleg kitűzendő záros határ- périák fedik és a harang egész napon bug,
idő alatt teljesítendő lesznek, mert azon ha- szomorúan. Rónay Ernő kegyura volt a kistáridőn tul az intézet sem az árfolyamot, sem zombori katolikus egyháznak és ezért a keáltalában a kölcsön folyósítását nem bizto- gyelet jeléül holttestét a templomban ravatasítja;
lozták föl. Ezért, aki csak teheti, fölkeresi a
3. azon Összegek, melyek a kölcsön fo- templomot; még vasárnap sem verődik össze
lyósítása alkalmával rögtön tartozásuk ki- ekkora tömeg, mint amilyen ma rótta le a
egyenlítésére igénybe nem vétetnek, az in- hala és szeretet adóját Rónay Ernő ravatalátézétnél betétül hagyandók, melyek után az nál.
intézet további intézkedésig évi 5 százalék
A gyászba borult család az elhunyt kasnettó kamatot biztosit.
télyába vonult vissza. Zombori Rónay Jenő
Tudomásul veszi továbbá a tekintetes nyugalmazott főispán, a bátyját gyászolja az
Tanács, hogy amennyiben az október máso- elhunytban. Rónay Ernő nőtlen ember volt
dik felére megállapított folyósítás előtt bár- és Jenőn kívül még két testvére volt: Rómikor az osztrák-magyar monarchiában moz- nay Cecilia és Rónay Vilma. Testvérein kigósítás rendeltetnék el, vagy ha a birodalom vül .azonban igen kiterjedt rokonsága van.
háborúba keverednék, avagy ezen idő alatt Halálának hirére Riszomborba érkeztek: öza
4 százalékos magyar koronajáradék pénz- vegy Rónay Lajosné, özvegy Rónay Jánosárfolyama a budapesti tőzsdén 80 százalékon né, Rónay Dóra,
Blaskovich Pál és neje,
Mul esnék, az intézetnek jogában áll ezen Pálfy László gróf és neje. A megérkezette
kölcsöntől visszalépni.
ken kivül jövetelüket bejelentették a család

Értesítés.
Telefon 1203. sz.
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többi rokonai is: a Borzetzkyék, Croy Dulment herceg, a Nemeshegyiék,
Szitányiék,
Podmaniczky báróé'k és a Huszár-család.
Részvéttáviratot küldtek: a Nagyszentmiklósi Munkapárt, Popper Ernő dr., Vincze
Vilma, Gróf Gyula, Nagyszentmiklósi Királyi
Járásbíróság, Filkovics Boldizsár, özvegy
Mihályovics Ödönné, Bleskovics Mihály és
neje, Bund Henrik, Stejvics János, Návay
Tamás és Lajos, Nagyszentmiklós község.
Karácsony államtitkár, Torontál vármegye
nevében Vinczehidy főjegyző, Meskó Sándor
dr. nyugalmazott főispán, Hauser Károly
báró, Tallián Jenő, Vilmos és Nándor, Lukácsi Imre, Tarnay Ivor Csanádmegye főjegyzője és ezeken kivül még több százan.
Rónay Ernő halála neon érte váratlanul
a családot. A képviselő még fiatal korában
többször tüdőgyuladásba esett, amely súlyos
betegség nagyon meggyöngítette amúgy is
gyönge szervezetét. Betegségét azonban sikerült többször 'kihevernie, a kór azonban
csak újra megtámadta és Rónay Ernő 1911ben újból erős tüdővérzést kapott. Több mint
két évig húzta súlyos baját, aimely teljesen
megrongálta szervezetét és megtörte daliás
alakját. Már-már ugy látszott, hogy kigyógyul betegségéből, amikor most február 5-én
ismét ágynak esett.' Lent volt ekkor nála
Korányi Fri'gyes báró, akiinek tanácsára Budapestre vitték föl a képviselőt, a Vörös Kereszt-kórházba. Itt egészen junius derekáig
maradt, amikor is, családja visszavitte Kiszomborba, ahol ettől fogja a leggondosabb
ápolásba részesítették övéi. Azonban a legfigyelmesebb ápolás és a legjobb orvosi kezelés sem adhatta vissza egészségét. Naprólnapra jobban .gyöngült', ma délelőtt pedig
meghalt, eleget téve előzőleg vallásos kötelességének. Testvérei karjai közt szenderült
jobb létre, mintha csak elaludt volna, ugy,
hogy csak később vették észre, hogy nemes
szíve többé nem dobban. Halálát megelőzőleg teljesen nyugodt volt és csöndesen elbeszélgetett hozzátartozóival. Nagyon szerette
a rózsa-olajat és a parfümöt; zsebkendője
mindig illatszerekkel volt megöntözve és ezt
szagoítatta azokkal, akiket szeretett. Még ma
is a zsebkendőjét mutogatta, mielőtt meghalt
volna.
Temetése szerdán délelőtt 10 órakor lesz
Kiszomborban. Holttestét a családi sírboltban
helyezik örök nyugalomra.
'Zombori Rónay Ernő 1852. junius 21-én
született Kiszomborban; ,atyj,a János, anyja
Karácsony Emili® volt. Az első oktatást mint
magán tanuló Kiszo'm'borban nyerte, annak
idején hires nevelők vezetése mellett.. Majd a
•középiskolákat a szegedi pianista főgimnáziumban végezte, ahol 1819-ben érettségit, tett.
A jogot Pozsonyban végezte s .az államvizsiga
letétele után berukkolt, önkéntesnek az első
szánra huszárezredhez;. Bácsiban (letette a
tiszti vizsgát, jogi tanulmányait- azonban
nem folytathatta tovább, mart- az 1873. évi
krach annyira megingatta a vagyoni helyzetét a családinak, hogy haza kellett térnie Kiszomborba, ahol ő vette kezébe .a va.gy.cn, kezelésének vezetését. Folytonosan tanult, gazdasági könyveket olvasott, ugy, hogy évek során oly pozíciót teremtett magának, hogy
őt tekintették az egész Torontálban a legképzettebb gazdának. Ambícióját, vasa,kar atát és fáradtságát siker koronázta. Vagyoni
helyzetét hamarosan', Ibellyreállitotta, ugy,
hogy ma neki volt ,a legrendezettebb gazdasága. 'Gazdasági tudásának .elismeréseid választották meg ,a Torontáli. Gazdasági Egyesület alelnökének s ezt a tisztséget 28 éven
keresztül viselte.
Dacára, hogy politikával eddig nem igen
i foglalkozott, hanem a gazdasági tevékenység
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Kárpitos árulj bárljine< részletfizetésre is
Dús választék kész diván, ottomán, matracok,
garnitúrák stb. — Javitások jótállással szaksze::
rüen és olcsón eszközöltetnek.
::

kárpitos-üzíet

::

Kossut Lajos-sugárut 6. szám.

1913. julius
nek áldozta fel minden tudását a torontáliak
mégis 1901-ben egyhangúlag, a torontálmegyei nagyszentmiíklósi kerület országgyűlési
képviselőjévé választották meg. Ö ezután is
élénik részt vett Torontálmegye közügyeiben
is és a király érdemei elismeréseiül 1904-ben a
IÍI. osztályú vaskorama-renddel tüntette ki.
A kerületét elsőizben öt évig képviselte,
majd 1910-iki általános választáskor régi kerülete ismét megválasztotta egyhangúlag,
pedig Rónay Ernő már ekkor beteg volt és
programbeszédét se tartott választói előtt.
.Másodszori megválasztása óta, kerületét
egész mostanáig képviselte.
Az elhunyt képviselő a 67-es elveknek
volt folytonosan a ihive. A szabadelvű párt
feltámadása után ő is csatlakozott a párthoz. és mikor Khuen-Héderváry Károly gróif
megalapította a nemzeti munkaipártot, örömmel vallotta magát a politikai konszolidáltság katonájának; halála a nemzeti munkapártiban is általános részvétet keltett.
A család a halálesetről az alábbi gyászjelentést adta ki:
Hosszú aggodalom után, a mérhetetlen
csapás által -megtört szívvel jelentjük ugy
saját, mint a kiterjedt rokonság nevében,
hogy felejthetetlen édes fivérünk, illetve sógor, nagybátya és unokatestvér zombori Rónay Ernő országgyűlési képviselő, a vaskoronarend lovagja, a Torontálvármegyei Gazdasági Egyesület alelnöke, st'b. érdemdús életének 62-ik évében, folyó évi julius hó 21-én
hajnali 1 órakor, hosszú betegség után és
vallásos kötelességének eleget téve, az Úrhoz
csöndesen megtért.
A boldogultalak lelki üdvéért az engesztelő szentmise áldozat Kiszomborfoan ,a kegyúri templomban folyó hó 23-án délelőtt 10
órakor mutattatik be az egek Urának, mely
után földi maradványai a római katolikus temetőben levő családi sírboltban fognak örök
nyugalomra helyeztetni.
Az örök világosság fényeskedjék neki!.
Zombori Rónay Cecília. Zombori Rónay
Vilma, Zombori Rónay Jenő.

HIREK.
Munkában a magyar
szüffrazsettek.
— Testületileg tagadják meg az adófizetést. —
(Saját tudósítónktól.) A nemrég lezajlott
választójogi nő kongresszus következményeinek első hajtása ime kifakadt: a dolgozó magyar nők elhatározták, hogy megtagadják az
adófizetést. Mrs. Despard, az angol 'nőmozgalom egyik zseniális vezérének példáját követik nálunk, Magyarországon is.
,A londoni szüffrazsett ugyani® — aki különben óriási vagyonnal bir — már évek óta
nem fizet, .adót, azon a cimen, hogy ő nem választó állampolgár. Az angol hatóságok ihiiáha
fenyegetőzdtek, Mrs. Despard hajthatatlan
maradt. És mit tehetett London? Megunta a
molesztálási és törölte az aidót .a harcias
szüfrazsett kontójáról.
Most nálunk egy nagy csoport intellektuális nő verődött össze., akik (hadait üzemnek
a magyar adókivető 'bizottságnak.
Szövetkezve egymással, megírták a következő hadüzenetüket minden egyes kerület
adókivető bizottságának:
— Több ezerre rug Magyarországon a
kenyérkereső dolgozó nők száma, akiktől
adót szed az állam s akiknek létezéséről tudomást szerez akikor, h a fizetségről van szó.
A munka terhe ép oly súlyosan nehezedik
vállainkra, mint. férfitársainknál, a kenyérharc nálunk épp oly véresen küzdelmes, mint.
férfikollégáiirJknál s az adót szintén oly mértékben sózzák reánk, mint a férfiakra . . ,
Mindenből kivesszük a. .részünket: komoly
munkából, a megélhetés gyötrelmes, kínos
harcából, a proletár szenvedéseiből . . . Minden rosszat egyformán viselünk a férfiakkal
és mégis kizárnak .az alkotmányos jogokból
ami pedig hivatva van az állam összes nőinek helyzetét, megjavitani . . .
A Magyar Feministáik Egyesülete, az Országos Nőszövetség és a Tisztviselőnők Egyesülete, valamint a magyar orvosnők is a választójog javaslatának letárgyalásakor sürgönyt menesztettek a honatyákhoz, azzal a
kéréssel, hogy vegyék he .a javaslatba a nők
választójogának kérdését, amidőn is Lukacs
László volt miniszterelnök egy gúnyos mosollyal napirendre tért a dolog fölött . . . Tehát egyszerűen elintézte a nőket és kifejezést
i.s adott abbeli gondolatának, hogy nem tartja komoly dolognak a nők politikai mozgalmát.
— Mi tehát egyenesen Lukács László akkori magatartásából indulunk £i most, midőn az adófizetést megtagadjuk. Nem vették
komolyan az asszonyok emberi értékét, nem
adták meg jogainkat, tehát nem fizetünk adót
sem. És mindaddig nem engedjük elszedni a
fáradságos munkával szerzett keserves garasainkat, mig ami jogaink megadásával az
államnak joga lesz azt .beszedni.
Igy szól a nők .memoranduma. Legkiválóbb orvosnőink, tisztviselőnőink csatlakoztak a mozgalomhoz. Természetesen inkább
budapestiek vannak még a mozgalomban, ellenben a vidéki városokban most toborozzák
,az adót nem fizető nőket, Vájjon mi lenne,
ha a férfiak is csatlakoznának ehez a mozgalomhoz?

Az uj francia szolgálatidő. Párisból
jelentik: A kamara szombaton 358 szavazattal 207 ellenében elfogadta a hároméves szolgálat behozatalára vonatkozó
törvényjavaslatot,
A szavazás előtt Cmllaux képviselő 140
képviselő nevében azt a kijelentést tette,
bogy nem akarnak a javaslat mellett szavazni, mert ellentmondásokkal teli változtatásokat tartalmaz és a reakcionariusok
közreműködésével jött létre.
Barthou miniszterelnök válaszában kijelentette, liogy oly ügyben, amely Franciaországot érdekli, csak franciákat akar ismerni.
A .miniszterelnök azt a sürgős kérést intézi a
Házhoz, Ihogy fogadja el a javaslatot.
A 207 képviselőből alakult kisebbségben,
amely a (hároméves katonai szolgálát ellen
szavazott, 86 szoeiálista-radiikális, 19 baloldali
republikánus, a demokratikus baloldali három tagja, 69 egyesült szocialista, 29 független szociálisba és egy pártcnkivüTi volt.
A mérsékelt köztársasági, a konzervatív,
a nacionalista és néhány radikális újság meg
elégedésüket fejezik ki a törvény elfogadásán
és azt a meggyőződésüket fejezték ki, bogy
a kamara a nép többségének véleményét juttatta kifejezésre. A javaslat elfogadása Barthou érdeme, aki számos nehézséget és .gáncsvetést hárított el az útból, amelyekkel a szociálisták a törvény .létrejöttét fenyegették.
Ezzel szemben a Badical ezt í r j a : Respektálni fogjuk e törvényt, amig törvény marad. De ez egy napos törvény fölött áll az
— Kálmán Gusztáv v. b. t. t.
ország akarata. A köztársasági .nép hallatni
fogja szavát és döntésétől nem kell tarta- őfelsége Kálmán Gusztáv kereskedelemügyi
nunk.
államtitkárt valóságos belső titkos tanácsosává
nevezte ki. A kinevezés a hivatalos lap
BBBHISBISBBSIIRIIIBBBHIBBB
legközelebbi számában fog megjelenni. Ez
a kinevezés politikai életünkben kellemes
H i i d e s s e n
a
szenzáció erejével ihat, mert Kálmán államD é l m a g y a i 01
s z a g b a n titkár egyéniségét pártkülönbség nélkül becsülik és .kedvelik, azt a munkásságot pedig,
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amit az ország érdekében kifejt, mindenki jórészben ismeri.
— Augusztusban leleplezik a Markovltsszobrot. Tudvalevő, hogy a Szegedi Gyorsírók
Köre elkészíttette Markovics Ivánnak, az európai hírű magyar gyorsírónak és a Markovics-Gabelsberger gyorsirási rendszer megalapítójának a szobrát, amelyet a kör a városnak ajándékozott. Csupán arra kérte a
várost, ihogy a szobor Szegedre szállítását
és fölállításának költségeit födözze. A tanács elhatározta, ihogy a szobor szállítási és
fölállítási költségeit szivesen lődözni fogja,
ma délelőtt tartott ülésében pedig kijelölte a
szobor helyét is. Eszerint a szobrot a Tisza
Lajos-körut, a Fodor- és Takaréktár-utcák
tengelyében lévő háromszögű térségben állítják föl faragott kövekből készült két méter
magasságú talapzatra. A szobor leleplezése
augusztus 15-ikén lesz impozáns ünnepség
keretében, amelyre a budapesti nemzetközi
gyorsiirókongresszus tagjai közül mintegy 80
külföldi és százhúsz magyar gyorsíró rándul
le Szegedre. A tanács a külföldieket, akjk
a budapestiekkel együtt augusztus 14-én este
érkeznek Szegedre, szép fogadtatásban kívánja részesíteni és a város vendégeiül látja.
Gaál Endre dr. kulturtanácsos fogadja majd
őket a vasúton, a leleplezés napján pedig a
város ebédet ad a tiszteletükre. A külföldiek
között a város nevezetesebb intézményeinek
fényképeit feltüntető albumot osztanak szét.
A vendégeik augusztus 16-án utaznak el Szegedről.
— A főorvos szabadságon. Faragó
Ödön, dir. tiszti főorvos1 keddien kezdi meg hat
hétre terjedő szabadságát, A főorvos szabadsága alatt részt vesz a londoni nemzetközi
or ov oskongresszus on.
— Bontják már a Demeter-templomot.
Vasárnap már mem misézték az öreg belvárosi templomban. Az istentiszteletet a Rozália-kápolnában tartották, amelybe ötven ember ás alig tér be, A hivők nagy serege a kápolna előtti térségen szorongott. A Demetertemplominak ideigilenesen fönmaradó részét
pár hét múlva befalazzák, ideiglenes főoltárt
állítanak föl benne és attól kezdve a fogadalmi templom fölépüléséig ott tartják az istentisztelőket. Jászai Géza püspök tudvalevőleg arra 'kérte a tanácsot, hogy a plébánia
'hivatal részére bórhely iségről gondoskodjék,
mert a .régi épület egy részét lebontják. A
tanács ma utasította a mérnökséget, hogy a
.plébánia részére ideiglenes helyiséget béreljen. Valószinüleg a Gizella-téri Balogih-palotában kap ideiglenes otthont a plébánia.
— Kanyaró Szegeden. A gyeimekekve
szedelmes betegsége, a kanyaró veszedelmesen terjed. Faragó Ödön dr. tiszti főorvos
a Napközi-Otthont tizennégy napra bezáratta, mert az Otthon gondozására bizott gyermekek közt is terjed a járvány. ,
— Földrengés. Stuttgartból
jelentik:
Tegnap délután egy óra és hét perckor csaknem egész Württembergben és Stmsszburgban rövid és heves földrengést érezték. Stuttgartban az emberek megrémülve tódultak az
utcákra. Néhány ház kéménye beomlott. A
földrengést különösen erősen érezték a sváb
Alpesieken. Hohenzollernból és Bádenből is
érkezik jelentés a földrengésről. Szerencsétlenséget ©gy jelentés sem említ. — Déli egy
óra tájban Bécsben gyenge földlökést lelhetett érezni. Valószinüleg a wűrttembergl
földrengés utolsó hullámverése volt ez.
A
földrengés olyan gyenge volt, hogy általában alig érezték.
— ötven éves papi j bileum. Temesvárról jelentik: Bensőséges ünneplés,ben .részesdtette Dóez községe .közszeretetben álló
öreg papját, Bossér Jánost abból az alkalomból, hogy papi működésének ötvepedfik esztendejét betöltötte. Este fáklyászenével je-
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lentefc meg lakása előtt, .a dalárda pedig szerenádot adott. Á hivők nevében Bmsch Ádám
üdvözölte a papot, alkit a községi képviselőtestület is félikeresett üdvözletével.
— Rothauser Miksa temetése. Rothauser Miiksa néven is sokan ismerték őt az oiszágban és külföldön is, ahova a
Pester
Lloyd nyilvánossága révén, de még inkább
a saját: ibrilliánsul megirt színházi /kritikái
révén jutott el a neve. A magyar közönség
azonban főkép Ruttkay Györgyöt
szerette
és tisztelte Rothauser Miksában, mert itt az
álneve avanzsált igazivá, jelentőssé. Minékünk Ruttíkay György volt ő, aki vígjátékaival derűt, szórakozást, kedves és meleg
perceket szerzett sok színházi estén keresztül. Évtizedek publikuma emlékezhet még a
Holtomiglan népszinlmüre, a Sötétség drámára, Vénusz vígjátékra. Legutóbbi darabja,
Az első és a második cimü színmüve, arnely
a Nemzeti Színházban került színre, még a
szivében van minden nézőjének. Szombaton
halt meg ez a még rengeteget ígérő munkása
a magyar irodalomnak. Élete és talentuma
virágában, ötven éves korában ragadta el a
halál. Temetése ma, hétfőn fél öt órakor volt
a rákoskeresztúri halottasházból. Óriási részvét mellett. A temetésén a Magyarországi
Hírlapírók Nyugdíjintézete, a Budapesti Újságírók Egyesülete, az Otthon írók és Hírlapírók Köre nevében Márkus Miksa főszerkesztő mondta a búcsúztató 'beszédet. A koporsót a Magyarországi Hírlapírók Nyugdíjintézetének Jókai-leple borította. A magyar
társadalmi, politikai és művészeti világból
rendkívül sokan jelentek meg Rothauser
Miksa temetésén.

DélMagyarország
mezőn. Elesett Kostas Cumaris, az „Éji órák"
és „Álmok" nemes dalnoka, úgyszintén Kristophoros Makris, aki ép oly jeles költő volt,
mint régész ós újságíró. A bábom áldozata
Georgios Skipis is. De a leghíresebb az elesett ígérőig költők Iközül Korfioite Lorenzo Mavilis, aki a legalaposabb ismerője és valósággal szenvedélyes bámulója volt a klasszikus
görög ó-kornak, melynek szel l eniét
nemes
idealizmussal és nagy költői erővel iparkodott átplántálni a modern hellén költészetbe.
Csendes visszaverniItsághan élt Mavilis 52
éve koráiig Korfu szigetén. Amint kitört a
'háború, rögtön .beállott önkéntesnek és mint
közkatona végigküzdötte az egész epiruszi
hadjáratot. Bátorságéval különösen a driskosi csatábaiKkel tett bámulatot. Egy golyótól megsebesültem egy közeli kápolnába, majd
a tábori kórházba vitték. Félig-meddig felgyógyultán isimét a tüzvonalba állott. Előőrsi
szolgálat teljesítése közben két török golyó
találta, még pedig — halálosam. IMijkor lerogyott, ezek voltak utolsó szavai: Ennél nagyobb dicsőséget nem kerestem. Éljen Görögország!
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trófák terhe .allatt nyög az ország. Élhez a sok
bajhoz most ujabb kellemetlen fázisa járul a
balkáni háborúnak. Ez már igazán nagyon
közelről érint bennünket. Arról van ugyanis szó, hegy a bolgár kormány a:z elmúlt hetekben óriási megrendelést tett Budapesten,
kötszerekben és kórházi felszerelési cikkekbe ii, AJ..udapestl piacnak tudvalevőleg erősen
kifejlett kötszer- és kórházi eszköz-ipara van
és e cikkekben elsőrangú munkákat produkál. .A pesti szállítók sietve eleget is tettek
a megbízásnak, mert a, .megállapodás szerint
a bolgárok készpénzzel fizettek volna. A magyar iparcikkeik el is indultak hajón Bulgária felé, miikor a Dunagőahajózási és a Folyam- és tengerhajózási társaságok táviratban értesítették a feladókat, hogy a hajók
Orsoránál megrekedtek és a kötszereket nem
szállithatják tovább. Óriási megdöbbenést oko
zott a hir a budapesti szállítók között, szaladtak fühöz-fához, hogy ki esziközölj ék az áruk
tovább szállítását s nagy veszteségüktől mentesüljenek. Minden akciójuk hiábavaló volt.
Romániának beleszólása, a balkáni konoertibo
lehetetlenné tette, hogy ;a hajók Orsovánál
tovább haladjanak és így a .megrendelt magyar áraik végleg megrekedtek, A Délmagyarország munkatársa beszélt ez ügyben a
Dnnagőzhajózá.si társaság egyik igazgatójával, .aki megerősítette .a hir valódiságát, de
elhárított a. társaságtól mindén felelősséget
és szemrehányást, mert a hadi állapot, a társaságnak is nagy veszteségeket okoz s éppen
annyi kára és vesztesége van a Dunagőzhajózáisnak, mint a bolgár üzlet penfektuálásáról
lemaradt pesti kereskedőknek.

— Ve zeít gulya Zalában. Zalaegerszegről jelentik: Szokatlan esemény tartja
izgalomban a megye falvainak lakosságát.
Zaláhosszuifalu határában ugyanis egy egész
gulya marháin kitört a veszettség. A gulya
még le nem lőtt része szigorú hatósági őrizet alatt van, de a falvakban inagy a rettegés amiatt, hogy elszabadul a veszett gulya és nagy pusztítást vihet véghez. Szentkirályi István birtokos gulyájával történt ez
a szokatlan szerencsétlenség. Zsiborács Béni
gulyás kutyája veszett meg is a tudatlan, kint
— Az első ember szobra. John P.
lakó
gulyás
saját
kezével
fojtotta
meg
a
kuBrady
nevü baltimorei eranber már évekkel
— Óriási malomtUz Szlavóniában. Az
Eszék melletti Cepin községben az Egyesült tyát s testét a Zala vizébe dobta. Pár nap ezelőtt elhatározta., hogy helyrehozza az emgőzmalom részvénytársaság telepe tegnap múlva kitört a veszettség a gulya több te- beriségnek egy ina.gy mulasztását és szobrot
éjjel teljesen leégett. Este 'féltízkor törtek ki henén. Megveszett a gulya bikája is. Az ál- emel .a biibliabeli Ádám-nak, az első embera lángok a gépházból. Az éjjeli őr és a járó- latok vadul harapdálták egymást és a két- nek, akinek végtére is egyedül volt igazán
kelők vették észre a veszedelmet és nyomban ségbeesett Ziborács csak ekkor futott segít- •elöntő befolyása taz iegfr'h e|mb|ei)iségre. A
alarmizták a falu tűzoltóságát és egész kö- ségért. Fegyveresen vonultak ki az uradalmi „Strand Magaziné" most az azóta már elkézönségét. A tűzoltók a lakosság segítségével cselédek és hajtóvadászatot rendeztek a meg- szült és leleplezett szobor leírásét közli. A
nagy buzgalommal fogtak az oltáshoz, de veszett gulyára. Sikerült agyonlőni a meg- szobor két nagyobb egymásra rakott sziklaprimitív eszközeikkel nem tudták legyőzni a veszett bikákat is. A még életben maradt tömböt ábrázol, tetején cement alapzaton
föltartózhatlanul terjedő elemet, amely végiii állatokat a fő'szolgabiróság most kinn a ha- bronzból való gömbháromszöggél, amelynek
is az egész telepet hatalmába ejtette. Csak- tárban körülzáratta és ott őrizteti. Érdekes, csinosa, kelet felé .néz. Az egyik sziklatömb
hamar lángban állott a gépházon Ikivül a nagy hogy a cselédéket fölvitték a Pasteur-intézet- oldalába márványlap van illesztve ezzel a fellisztraktár, az irodai épület és a többi kisebb be, de Zsiborács Béni nem akart Budapestre írással: „Ádámnak, az első embernek az emépületek is. A tüzet nem tudták ma délig sem utazni semmi körülmények között sem. A lékezetére." A sziklatömb tetején lévő cementeloltani és segítség fiiján az utolsó fadarab- puszta makacs fiát most karhatalommal fog- talapzat és a bronzháromszög együtt napórát alkot, A talapzat közepén a mutatólapkáig minden a tüz áldozatává lett. Az épü- ják a fővárosba szálíitani.
— A nagyváradi „Bonbonniére" szen- ba ez a latin közmondás van bevésve: ffSic
letek nagy robajjal dőlnek össze egymásután, senki sem mer a telep közelébe men- zációja. A nagyváradi ének és ötletes tréfa transit glória m.undi. 1909." A különös szobor
ni. Az óriási tűzvészről természetesen azon- csarnokának, a „B onbonniére"-nek szenzáció- Baltimore egyik parkjában áll. Arra a kérnali értesítették a néhány kilométernyi távol- ja van. Kondor Ernő, a kabaré igazgatója désre, hogy mi indította a szobor felállítására, Brady mindenkinek csak azt feleli,
ságban levő Eszék város tűzoltóságát.
Eszékről azonban, bárha értesítés nélkül is megszökött. Az igazgató szökésének egy kis hogy annyi jelentéktelen embernek van szoblátniok kellett a hatalmas tüzet, ma délig egy előzménye is van. Kondor Erinő julius élőjén ra, ugy, hogy csak az igazságnak tett eleget,
szál tűzoltó sem jött ki Cepinbe, ugy, hogy át akarta adni a. .kabarét két vállalkozónak, amikor közös ősapánknak, akinek mindnyászintén
szobrot
a katasztrófa magyarányusága egyenesen az de az üzletből semmi sem lett, mert- a vállal- jan létünket köszönhetjük,
eszéki tűzoltóság nemtörődömségének terhé- kozók a. pénzt kellő időben nem ;tudták előte- emelt.
re irandő. Mert modern fölszerelésü és kép— Tűzoltók balesete. Vasárnap délután
zett tűzoltóság gátat tudott volna vetni a remteni. Kondor tehát továbbra is igazgató a szegedi tűzoltókat valami kisebb tűzesethez
tüz terjedésének és lokalizálni tudta volna maradt. A jegyekért befolyt "összegeket ősz- hívták ki. Az önkéntes tűzoltók szerelvényéegy épületre. Cepinben emiatt nagy az el- szegy üjtötte, amikor azonban a tagok fizetés- vel útközben baleset törtónt. A legőrültebb
keseredés az eszéki tűzoltóság ellen, mert a ért jelentkeztek, egy-két biztató szóval elbo- iram közijén a rozoga kocsi a légszeszgyár
tegnap esti szeles időben könnyen megtörtén- csátotta őket. Julius 13-án iaztáin Kondor és előtt fölborult s ronccsá zúzódott. Tizenkét
hetett volna, hogy a lángok az egész falut el1
hamvasztják. Hogy mi lehetett a tüz okozó- felesége váratlanul elutaztak Nagyváradról .
ja, határozottan eddig nem sikerült megál- A tagok türelmesen vártak, de az igazgatólapítani'. De az a körülmény, hogy a gép mű- ról semmi hir sem érkezett. Hogy a kabaré
ködésben volt és az akkumulátor meg volt előadásai ne szünetelljenek, a kabaré férfi tagtöltve, a tüz pedig a gépházban tört ki, an-' jai vállalták el a vezetést. Ugyancsak a kabanak a föltevésnek ad tápot, hogy a tüzet rövidzárlat okozta. A malom tulajdonosai Mi- ré u j vezetősége vállalta magára ia felelőshalovich Antal volt főispán és Büchler László. séget is azért az 1500 koronáért, amelyet KonA kár körülbelül egy millió koronára tehető, dor a kabaré főpinícérétől fölvett, de vissza
de ebből mintegy nyolcszázezer korona biz- nem fizetett. Hir szerint a vezetőség pörölni
Budapest legkedveltebb
tosítás révén megtérül. Ennyire volt ugyanis fogja Kondort, aki jelenleg Kolozsvárott kaa telep az Osztrák Elemi Biztosító Részzenekara,
a világhírei
barézik, mint Krémer Jenő volt szegedi szívénytársaságnál biztosítva.
nész kabaréjának .a .tagja.
— Görög költők a harctéren. A most
— Megrekedt bolgár megrendelések.
lefolyt görög-török háború bizonyítja, hogy
a mai görög költők egyáltalán nem méltat- A balkáni háború megtermi Magyarország
és fiai
lanok nagynevű őseiiklh^ különösen Tyr- részére is a maga átkos nyomorúságait. Nem
taioshoz. Miiként ez, őik sem elégedtek meg elég az, hogy a külpolitikai bonyodalmak álazzal, hogy lendületes, tüzes verseikkel emel- landóan veszélyeztetik >a monarchia békéjét,
hangversenyez.
jék a nemzeti lelkesedést, hanem maguk is 'nem elég, hogy az árvíztől tönkre sújtott orbeléptek a harcosok sorába. Nem egy lelte szág pénzügyi viszonyai és közgazdasági ál•halálát a törökök elleni küzdelemben a harc- lapotai siralmasak és bajok, gondok, katasz- i i i i i m u i n m u i i m i m H i n K u i i i i u i i i i i i i u ,
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tűzoltó ült a fölborult kocsin s vajósággal , gyobb mennyiségű porszenet konstatálnak, a
csodaszámba megy, 'hogy ezeknek apróbb zú- vállalkozó cég minden akadékoskodás nélkül
zód ásokom kivül más bajuk nem történt.
kicserélte volna a meg nem felelő szenet s
B ú t o r z&lUt&sokat h e l y erre nézve számos precedenst lehetne fölsorolni. Bár még igy is, több mint három bét
bén é s vidékre, b e r a k szállitó
után, valószínű, hogy a szállító cég helyi képt&rozást száraz raktár
S z e g e d , Jókai-utca 1. sz.
viselője kicserélt© volna a meg nem felélő
helyiségben eszközöl
T e l e f o n 34.
szemet megfelelőéin, csakhogy — mint mondottuk — ebben az irányban egyáltalán nem
érdeklődtek a városházán. Minek is, ha már
benne vagyunk a mulasztások tengerél>en?
Csakhogy az ilyen esetek a szegedi iparnak
és kereskedelemnek is erősen ártalmára vanA vágóhidi szénboirány epilógusa nak, mert elriasztják a vállalkozókat, más(Saját tudósítónktól.) A vágóhidi szén- részt magának a városnak a hitelét, a jóhirbotrány hullámaként szerepelni fog egy — nevét ,teszik tönkre. Vájjon mikor következik
meglehetősen tekintélyes summáról szóló már e! az az idő, amikor ezeknek az áldatszámla, amelyet majd a tiszti főügyészség lan állapotoknak a helyébe beköltözik a
prezentál, hogy kinek, még nem tudni hatá- rend, a lelkiismeretesség, az üzleti loyalitás?
rozottan, de valószínűleg a sizénszállitó Ma- Vájjon mikor? . . .
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telket, valamint az épületet is ingyen kel! átengednie a városnak.

Ungár Benő
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gyar Általános Hitelbank szegedi képviselőjének. A számla tudniillik a birói szemle költségeit foglalja magálban, a hirói szemle pedig — és erről nagyon kevesen tudtak — teljesen fölösleges és haszontalan dolog volt,
ugy .a város érdeke, mint a szállítócég helyi
exponense szempontjából. Amikor ezt szóvátesszük, arra a rettenetes hanyagságra akarunk rámutatni első sorban, amellyel a városnak érkező szénszállitmányok átvételét általában történik. A legekiatánsaibb példája
ennek termésizetesen a vágóhid legutóbbi
szén-botránya volt. Több, mint három héttel
ezelőtt érkezett meg a rakomány Szegedre,
amelyet az állomáson mint a szerződési feltételeknek megfelelő lupényi diószenet vettek
át. Az átvételről jegyzőkönyv is készült* ezt
a vágóhidi főgépész és egy Szües nevű városi
alkalmazott irták alá. A szén átvételekor tehát senki sem konstatálta azt, hogy a szén.
nem megfelelő ós igy most már — három hét
után — nem állapitható meg az sem, hogy
csakugyan szerződésszerű szenet kapott a
város, vagy olyant, amelyben ötvennégy százalók volt a porszén. Ezt tudnillik a birói
szemle konstatálta, csakhogy az átvétel óta
a szón az átrakás, lerakás és használat következtében sokat porosodhatott. Mert porosodik
még szállátás közben is és éppen ezért a szerződési feltételek kimondják, hogy amennyiben a szénszállítmány az átvételnél csak tiz
százalék-porszenet tartalmaz, a vállalkozó
cég azt- kicserélni nem köteles. Hogyan állapitiható meg mostam., 'hogy a szállítmány
porszemet tartalmazott az átvételnél? Itt látjuk tehát kicsúcsosodni azt a hihetetlen hanyagságot, amely miatt most hirói szemlékre
volt szükség, az az, hogy talán nem is lett
volna, mert a tiszti főügyészség elfelejtett érdeklődni a szállitó-cég szegedi képviselőjénél,
vájjon birói szemle nélkül is hajlandó-e kicserélni a megnem felelő
szénmermyiséget,
hogy igy minden pörösködés elkerülhető legyen.
Ez tehát a második mulasztás, amit utólag konstatálni lehet és aminek a konstatálása. közérdekből való
kötelesség
is.
Mert a vállalkozók sokkal inkább elviselik azt. a kárt, hogy az évemként szállielviseiik azt a kárt, hogy az évemként szállítandó sok száz vaggon szénből' öt vaggon
meg nem felelő minőségű szenet kicseréljenek, semhogy ezt még a szakértők tetszésére
bízott szakértői honoráriumokkal tetézze a
város. Mert ha a szén átvétele szabályszerűen
és nem ugy történt volna, mint ahogy törtónt, akkor ha .a megengedett százaléknál na-

( - ) A közkerti bizottság hétfőn délelőtt Lázár György dr. polgármester elnök lesével ülést tartott. A bizottság a közkertek
ifejlesztése ügyében több fontos javaslatot hozott.
( - ) Autót a tűzoltóknak. A szegedi
önkéntes tüzoltóegyesület közgyűlése vasárnap elhatározta, hogy készpénzvagyonából
tüzoltó-automohilszert vásárol s azt használatra átengedi a városi tüzoltócsiapatnak. A
derék önkéntesek a r r a is vállalkoztak, hogy
az autó üzemköltségét is viselik. Ezzel szemben csak azt. kötik ki, hogy a tanács .adj,a
meg a következő években is a szokásos segélyt. A tanács .remélhetőleg teljesAteni fogja az önkéntesek szerény kívánságát.
(—) Kisközség átalakulása. A belügyminiszter a temesmegyei Ornor község határában levő Omorpusztának önálló kisközséggé alakulását elrendelte s .a községet ideiglenesen Kisomor-nak nevezte el; elrendelte továbbá .a krassószörénymegyei Krassógombás
község határához tartozó 2059 katasztrális
h oldnyi rutánte,lepnek ön álló hi tközséggé
alakulását s az uj községt ideiglenesen Zoltánfalvá-n,ak nevezte el.

KÖZOKTATÁS.
(o) Szeged leánygimnáziumot kap.
Annak a mozgalomnak, amelyet a város a
leánygimnázium érdekében indított, minden
valószínűség szerint meg lesz a kivánt eredménye. Tudvalevőleg a felsőbb leányiskolák
fejlesztésével kapcsolatban merült föl először
az a terv, hogy Szegeden a felsőbb leányiskolát fejlesszék leánygimnáziummá. A város
ennek érdekében föliratot is terjesztett a kultuszminiszterhez, de akkor még ez az ügy
nagyon .'kezdetleges stádiumban volt, nolha
már akkor vagy 'hét nagyobb vidéki város
versenyzett érte. Közöttük volt például Arad,
Temesvár, Nagyvárad és Debrecen1 is. Lázár
György dr. polgármester budapesti utazásai
alkalmával többször sürgette a szegedi leánygimnázium ügyét, mig legutóbb azt a választ kapta, hogy a kormány több leánygimnáziumot szándékozik a vidéken fölállítani,
csakhogy pénzügyi okokból egy éven belül
szó sem lehet a terv megvalósításáról. Most
aztán a városra nézve örvendetes hírt kapott a polgármester Budapestről. Arról értesítették, hogy a kultuszkormány a jövő évi
költségvetésbe három leánygimnázium fölállítását is beiktatta. A három város között
elsősorban szerepel Szeged, azután Kassa és
Pozsony. A szegedi leánygimnáziumot a
kultuszkormány terve szerint 1915. év őszén
nyitják meg és az intézet céljaira szükséges

KITARTÓ HŰSÉG. Köztudomású, hogy
a .legkevésbé kitartóak a szerelőmben — a
katonák. Bizonyitja ezt jelszavuk: „Anderes
Stádtchen, anderes Mádohen." Érdekes esete a szerelemben való Ikia^tonahűségnek a
következő: Horsford, angoí tábornok ángy
ellensége volt a katonák nősülésének. Mikor
még ezredparancsnok volt, egyik altisztje
nősül és i engedélyt kért. Hivatkozott arra,
hogy 'Csatában szerzíetti két kitüntetése t-s
néhány f ont sterlingje van. „Jelentkezzél egy
év múlva újra", szólt Horsford, „s ha még
akkor is ugyanazon szándékkal vagy, megnősülhetsz." Pont egy esztendőre megint
megjelent az altiszt ós megismételte kérését.
„Hát még mindig nősülni akarsz?" „Igenis,
ezredes ur!" „Hát akkor megadom az engedélyt! Sőt kitartó hűséged és vitézséged jutalmául ime fogadd ezt a font
sterlinget!
Sohse hittem volna, Ihogy egy katonában
ennyi kitartás és hűség lakozzék." Az altiszt
mosolyogva zsebre vágta aí pénzt és Agy
szólt:
(— Alássan köszönöm ezredes ur, de
nem azt a leányt veszem el, akit tavaly akartam, hanem egy másikat.
A RENDŐRKUTYA
ÉS A LOPOTT
CSÓK. A minap Győrött végbement rendőrtiszti kongresszuson előkelő szerepet vittek
a rendőrkutyák. Egy német rendőrtiszt, .aki
külön ebből az alkalomból eljött hazánkba,
hogy kitűnően idomított .rendőrkhty áit bemutassa, néhány igen érdekes esetet inszeenált. Maga József főherceg is végignézte a
kisérleteket. Amint >a német rendőrkutyaidomár javában magyaráz, közéjük cseppen egy
feltűnően szép, fess kisasszony.
Kisasszony: Panaszom v a n uraim!
Egyik rendőrtiszt: Kérem, méltóztassék
előadni panaszát!
Kisasszony: Tegnap este egy vaksötét
ntcán kellett keresztülhaladnom —
Több rendőrtiszt (mohó kivánicsisággaT):
És, és'?! . . .
Kisasszony: . . . . és . . . és1 egy szemtelen ember megcsókolt.
Első rendőrtiszt: Kérem a személy leírását!
Kisasszony (zavartan): Személyiairást..,
személyleirást nem tudóik adni, hiszen mondtam, hogy borzasztó sötét volt az utca.
Előbbi rendőrtiszt: H á t akkor mit gondol, hogy tudjuk mi minden személyleírás, és
nyom nélkül a tettest kideríteni?!

FOGAK
szájpadlás

nélkül.

Az általam készitett
rágásra kitűnően használható a valódi fogaktól
fel nem ismerhető, az eredeti fogakat teljesen
pótolják. Készítek továbbá arany koronákat és
levehetó arany hidakat jutányos árak mellett.
Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve. Bármilyen javitást 4 óra alatt készitek.

B A R T A ÁGOSTON fogtechnika*
Kigyó-utca 1. sz. SZEGED,

1913. jollus 22.
Kisasszony:

DEEMAGYARORSZÁCl

Hát dtt vannak a rendőrku-

tyák . . .
Rendőrtiszt: Igaza van, csókoljon meg
csak egyet, e kutyák közül, ihogy szimatja legyen.
Megtörténik.
A megcsókolt rendőrkutya egy rendőr
kíséretéiben nyomozó útra indul, A nyomozás
folyik.
•

ESKÜVŐ ELŐTT. Mama a leányával),
kinek a jövő ihéten lesz az eküvője, teljes
konyhafelszerelést vett egy üzletben. Mikor
eltávoznak, a leány visszafordul a boltajtóban :
„Ne tessék ám elfelejteni minden darab
edényhez használati utasítást
küldenii!"
•
MINDIG TANÁR. A tanár ur jóízűen
fogyasztja ,a pecsenyét, melyet leánya sütött. Megszólal: Na kicsikém, pompás agy
pecsenye. Kitől tanultaid?
Leány: A szakácskönyvből.
Tanár: Hozd csak elo, hadd lássam!
Leány előhozza, tanár olvassa, homloka
ráncba borul és szemmel láthatóan dühbe
gur.ul:
— Vidd, vidd, le szerencsétlen!
Leány: Mit, édes apa? A könyvet, vagy a
pecsenyét?
Tanár: Vidd mind a kettőt! Szerencsétlen
teremtés!
Leány (csodálkozva): De miért édes
apám?
Tanár: Miért? Hát- nem láttad, hogy ez
a szakácsköny v régi helyesirásml van irva és
te szerencsétlen e szerint készítetted a pecsenyét. Vidd, vidd!
Leány a szakácsköny vvel, könnyekkel és
pecsenyével el.

NEMENYINE

F O G MÜ V E S T E R ME
Kárász-utca 6a. sz.
alatt létezik. Készít mindenféle
f o g m u n k á k a t kaucsukban és
aranyban. Vidékiek 24 óra alatt
lesznek kielégítve. «• Bármilyen
javítás hat óra alatt elkészül. 522
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Mindenütt bevitt, hires, közkedvelt
létező háziszert telülmul.

minden

A valódi centifolia-kenőcs

csodakenőcs)

ereje és hatása:
Megakadályoz s
megszüntet vérmérgezést. Operációkat tesz feleslegessé. Használ szoptatós
nőknél, tejmegInditásnál s emlő
megkeményedés
ellen. Orbánc és
bárminemű bántalmaknál, sebes
és leitöri lábaknál, sebeknél, dagadt bán- ! i | i - i _ 0 . L l . . R . i , , m
talmaknál. dagadt lábaknál, csontszúnál
cHIieir D a i s a m
Is, kard-, szúrt, lött-, vágott-, zúzott se- T - í f c
U
^
beknél, idegen testek eltávolítására, mint k y ' S . ' T L ' í 1
üveg. szálka, por, serét, tüske stb, mindenféle daganatnál, fekélynél, kinövésnél Mindenütt Ismert egyedül
karbunkulusnál, képződéseknél épp igy P 1 , 0 1 " b a ! 7 - B a n \ í ? a « « »
ráknál továbbá féregnél vagy rothadás- « - " " B V 1 cea^di uU ttvés
nál menés által feltört lábaknil, bármely égési sebnél, elfagyott testrészeknél hosszú betegségeknél
előforduló föllekvésnél, nyagdaganatoknál, vérkeléseknél, túlfolyásnál, valamint kipálás ellen gyermekeknél stb. kiváló és biztos
gyógyhatású - Két doboznál kisebb rendelés nem lesz szállítva.
Szétküldés utánvéttel, vagy a pénz előzetes beküldése ellenében.
Két tégely ára K 3 60. Nagyobb rendeléseknél jelentékeny árengedmény - Budapesten kapható T Ö R Ö K J Ó Z S E F gyógyszertárában 3 a legtöbb gyógytárban. Nagyban kapható T H A L M A Y E R
<s S E I T Z , Hochmeister utódai és R A D A N O V l T S T E S T V É R E K
drogériákban Budapesten, valamint az ország nagyobb gyógyszertárában Ahol nincs lerakat, ott rendeljünk

Thierry A. „Őrangyal'-gyógyszertárából Pregrada,
(Rohitsch-Sauerbrunn mellett.)

S P O^R T.
A SzAK országos atlétikai viadala
(Saját tudósitónktól.) A vasárnapi verseny szép sikert hozott a SzAK-nak az atlétikai sport népszerűsítése terén is. Néhány
elsőrendű fővárosi és vidéki atléta szereplése
nivóssá tette a mitinget, izgató finiszek és
meglehetős eredmények föllelkesítették a közönséget és különösen nagy megelégedettség
töltötte el a SzAK-ért lelkesedők nagy táborát az, hogy a SzAK atlétái váratlanul szépen szerepeltek. Azért mondjuk váratlanul,
mert az alig pár hete tréningben álló atlétagárda olyan jó szereplését, mint aminőnek
vasárnap bizonyságát adta, nem remélhettük. Nyertek két első, négy második és egy
harmad? dijat. Nagyszerű teljesítmény ez
a kezdő létáktól. Beigazolódott, hogy kitűnő anyag /an bőven, csak kéz kell hozzá, a
mely tudatosain, vasakarattal szép dolgokt
tudna művelni. Közönség atlétikai versenyeken eddig nem látott nagy számban volt jelen, különösen kiemelendőnak tartjuk, hogy
feltűnően sok hölgy gyönyörködött a daliás
atléták spo-rtjában.
Nem hagyhatjuk megemlítés nélkül,
hogy a benevezés dacára néhány fővárosi
atléta és a fenomenális temesvári Újlaki nem
jött el. Jövőre igyekezzék a SzAK országos
versenyét olyan napon megrendezni, amikor
a fővárosban nagyobb versenyt nem tartanak, mert ugy biztosan ellátogat néhány bajnok is.
A verseny rendezése kitűnő volt. Az
egyes számok gyors egymásutánban peregték le, amiben legnagyobb érdeme a SzAK
fáradhatatlan igazgatójának. Plichta Bélának van, akti a viadal intézője volt. Verseny után Somogyi Szilveszter dr., a SzAK
atlétikai osztályának illusztris elnöke, lelkes
beszéd kíséretében kiosztotta a győzteseknek a SzAK gyönyörű kivitelű érmeit.
Áttérve a verseny méltatására, kezdjük
az első számon, a 100 yardos síkfutáson.
Gyönyörű vetélkedés volt. Csak centiméterek választották el az ellenfeleket egymástól. Feltűnést keltett a temesvári Szenessy
nagyszerű futása. A szegedi Zsiday folytonos hátranézései folytán, habár a döntőbe
könnyen bejutott, nem ért el helyezést.
A félangolos síkfutás a fővárosban js
számottevő Bukovinszky könnyű győzelmét
hozta. A sulydobást a nagyon kieresztett Orbán nyerte meg Kéry ellen. Orbán 11.23 c.mes dobása igen jó eredmény a fiatal atlétától
A magasugrás handikap győztese a mult
évben még SzÁK-isía Bartole lett. respektábilis eredménnyel. Legjobb formáját ugrotta
a szegedi Frankéi is, aki valósággál ál! round
atlétának mutatkozott ibe és a szegedi atléták közül a legtöbb sikert érte el.
Riesz lett a klasszis szépségű diszkoszvetés első helyezettje, vidéki viszonylatban
jó eredménnyel. Érdékes, hogy mind a három helyet a TAC atlétái okkupálták. Újlaki tehetséges tanítványai. Általában a temesváriak szerepeltek a versenyen a legszebb sikerrel.
A 220 yardos síkfutást biztosan nyerte
Szerelemhegyi, mig a távolugrást respektábilis eredménnyel a szintén fővárosi Podolszky. Az utóbbi versenyben ismét Frankéi örvendeztette meg a szegedieket nem
várt eredményévél.
A középfogásos gerelyvetés hozta meg
a SzAK első helyezését Kérynek szép, negy-.
ven méteren felüli dobása révén. Nagyon érdekes volt a negyed angol mértföldes sikfntás handikap, amelyet a fővárosi László
biztosan nyert meg Buíkovinszkyvel szemben.
Nagy meglepetés. A junior kalapácsvetés
gyönge sportot eredményezett. Kár, hogy
Kéry nem indulhatott, mert aradi győzelmével elvesztette juniorságát. Utolsó előtti verseny volt a 2 angol mértföldes gyaloglás. A
bajnok Szablyár fenomenális stílusát és
gyors, rekordra törekvő gyaloglását nagy
szimpátiával és lelkes éljenzéssel honorálták.
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Utolsó számnak maradt a nap legszebb
versenye, a négyszer 100 méteres stafétafutás. Látván a SzAK sprinterek jó formáját, a benevezett TAC, NAC és SzTK nem
álltak toi, igy csak az ATE csapatával vette
föl a küzdelmet a SzAK. Imponáló fölénynyel, négy méterrel győzött a SzAK. Az első
staféta Orosz, ki két métert hoz az aradin,
ebből ennyit lead hibás váltás folytán Frankéi, de a remekül futó Reik az aradival egyszerre váltja Zsidayt, ki Arad utolsó stafétáját, Steinfeldet, megvesztegető stílusban,
óriási lelkesedést kiváltva, biztosan veri.
A részletes eredmények:
100 yardos síkfutás: 1. Szenessy TAC 10.6
mp. 2. Szerelemhegyi MAC. 3. Deutscih NAC.
Fél angol mf. síkfutás: 1. Bukovinszky
MAC 2.13 p. 2. Mákay NAC; 3. Knizse ATE.
Sulydobás handikap: 1. Orbán MAFC
1383 cm. (160); 2. Kéry SzAK 13.35 cm. (175);
3. Franzen TAC.
Magasugrás handikap: 1. Bartole TAC
174 (10) cm. 2. Frankéi SzAK 17 3(14)cm. 3.
Németh BEAC.
Diszkoszvetés: 1. Riesz TAC 3727 cm. 2.
Kleiser TAC 3652 cm. 3. Popp TAC 3389 em.
200 yardos síkfutás:
1. Szerelemhegyi
MAC 24.6 mp. 2. Podolszky BEAC. 3. Deutsch
NAC.
Távolugrás junior: 1. Podolszky BEAC
599 cm. 2. Frankéi SzAK 559 cm. 3. Grosz
SzAK 520 cm.
Gerelyvetés, középfogással, handikap: 1.
Kéry SzÁK 5436 cm. (1350 cm.) 2. Orhárn
MFAC 5250 (1450). 3. Massong TAC.
Egynegyed angol mf. síkfutás ihandikap:
1. László BEAC 2 m. előny 54.6 mp. 2. Bukovinszky MAC. 3. Steiulfeld ATE.
Kalapácsvetés junior: 1. Kleiser TAC
2590 cm. 2. Lőwy ATE 2025 cm. 3. Karnis
ATE.
2 angol mf. gyaloglás: 1. Szablyár FTC
16.01 p. 2. Benedek.
4X100 méteres staféta: 1. SzAK 50 mp.
2. ATE 53 mp.
o Újlaki a charlottenburgi vereségéről.
Szegeden is ismerik Ujlaky Rezsőt, a temesvári atlétát, aki néhány héttel ezelőtt épen
a szegedi pályán javította meg a diszkoszdobás országos rekordját. Bár ezt az eredményt
nem hitelesítették, azóta Ujlaky ismételten
bebizonyította, hogy nemcsak az ország első
diszkoszdobója, hanem nemzetközi viszonylatban is elsőrangú. Gharlotten'burgban azonban feltűnő gyönge eredménnyel szerepelt.
Erre vonatkozólag Ujlaky a következőket
mondotta el tudósitónknak:
— Nem tagadom: vereségemet nagyon
fájlalom. Elmúlt egy jó alkalom, mely ki
tndija, mikor tér vissza ismét. Most megverhettem volna Talpaiét, elragadhattam volna
tőle a világrekord dicsőségét s a magyar
sport babérjait egy jókora levéllel szaporíthattam volna: s mindez áldozatul esett egy
gondatlan versenyrendezésnek, egy lelkiismeretlen vagy tudatlan pályafelügyelőnek,
Az
esőtől feláztatott mély és . csúszós talajon 45
métert dobtam diszkosszal, ami száraz talajra átszámítva másfél, esetleg két méterrel
többnek felel meg. Ennyit Taipale is csak
formája tetőpontján dob, tehát a versenyt
vele bátran felvehettem. Péntekéin; délután
újra a pályán voltam s ott volt már Taipale,
kivel még Stockholmban meleg barátságot
kötöttem volt. Együtt kezdtük a tréninget s
eleinte én ügyeltem az ő formáját, de később
megfordult a helyzet s ő figyelte aggodalmasan az én dobásaimat. Az ő első dobásia 40
méterest volt!, én azonnal leiértem a negyvenhármat, Aztán minden dobásnál előtte,
jártam s mig ő a negyvenötöt nem tudta tul
haladni, én a negyvenhét méteren felül négy
dobást is tettem. A klubihoz tartozó németek két dobásomat is lemérték: az egyik 47.08,
a másik pláne 47.82 m. volt, ami kétségtelenül alkalmas volt arra, hogy Talpaiét, megdöbbentse. A BEÁK versenyzői, kik már
szintén Berlinben voltak, hozzám szaladtak,
Mezei megölelt s azt mondta:
— Fiu vigyázz, nagy dolgot csinálhatsz!
Taipale pedig félig tréfásan azt mondta,
bogy ne verjem rueg, mert veretlenül akar
Franciaországba hazatérni túrájáról. Vasár-
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nap délután, .alig hogy a pályára érkeztem,
a starthoz szólítottak. A diszkoszvető közvetlenül a megnyitó szám ntán került sorra.
Tizenhat diszkosz vető indult s én voltam a
sorban az utolsó. Megemlítem, hogy a diszkoszkörök t a l a j á t ott nem ugy állítják öszsze, mint nálunk: a ikeretet nem agyagos salakkal, hanem valami kevés kötőanyaggal
kevert, homokkal töltik ki s azt hengerelik
le. Természetesen az ilyen talaj a 'gyors mozgást, mely a diszkoszvetésnél :a kgtfőbb, akadályozza. A charlottenbUrg.i pálya diszkoszkörének lehengerelt homokját az előző napi
ifjúságii versenyzők fellazították, a keretben
levő t a l a j egész p u h a homok volt, melybe a
szegék tövig belesüppedtek s a gyors forgást
teljesen megakadályozták. A rendező egyesület vagy nem értett hozzá, vagy eléggé gondatlan volt: a feltúrt dobókört még csak el
sem egyengették, nem hogy lehengereltlék vol
•na. (Mikor a n a g y csomó német versenyző
ntá®, kik a kört még jobban elrontották, végre Taipale-ra és r á m került a sor, m á r mindketten tudtuk és mondtuk, hogy .itt ugyan
sem rekord, sem jó eredlmény nem lesz. Taipale első dobása, melyet tisztán kai-erőből
tett, kiment negyvennégy méterein felül —
ez lett a győztesdiobáis — az én első dobásom,
azonban gyengébben sikerült s csuk 41.25 méterre repült. Talpaié következő .dobásai már
csak a 36 méter körül jártak, mig az én két
következő dobásom feliül volt a 40 méteren.
Éppen azt. határoztam el magamban, bogy
szokott stílusomtól eltérően én is karerőből
fogom a negyedik dobást tenni, hu m á r a
talaj a pördülést nem engedi, mikor váratlanul — a verseny véget rét. A német szabályok szerint ugyanis a versenyző nem h a t ,
hanem csak h á r o m dobálst tesz. Normális
versenynél ez h á t r á n y o m r a szolgált volna,
mert tudvalevőleg csak négy-öt dobás u t á n
tudom kiadni teljes formáimat: ebben .a versenyben mindegy volt r á m nézve, — bukdácsolva úgysem tudok diszkoszt dobni. Rajtam kívül fekvő okból nem tudtam tehát .ered
ményt elérni Taiipale-vel szemben, de — találkozunk még.
o Futball. SzAK—Szabadkai Sport-Egylet
12:0 i(5:0). Mivel a temesváriak az utolsó
percben lemondtak, a .SzAK I. á t m e n t Szabadkára, és ott a nagyon meggyengült. Sportot 12:0 góllal legyőzte. A SzAlK végtelen
könnyedséggel érte el góljait. Az a r á n y nem
is fejezi k i híven a lejtőn nagyon lefelé menő
szabadkaiak gyengeségét, mert a SzAK akár
még egyszer annyi gólt lőhetett volna. Érdekesnek t a r t j u k felemlíteni, hogy György kapus is lőtt gólt, .amihez mint kapusnak eddig
bizonyára nem volt szerencséje. Biró Boros.
— SzTK—Ékszerészek
0:0. A IV. osztályú fővárosi csapattal szemben gól nélkül végződött a kéklMiérek mérkőzése. Eredetileg az
UTSE volt 'hirdetve, .de állitólag ífelöszlóhan
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DECMAOVARORSZXO
van a jobb sorsra érdemes csapat és azért
jötték le az Ékszerészek. A gólarány hiveu
kifejezi a csapatok közötti erőviszonyt. Minid
a két oldalon voltak kapu előtti veszélyes
helyzetek, de a kapusok jól működtek. Biró
Farkas• — Győri ETO—Bácska 2:1. Magyarország vidéki csapatainak bajnokságának elő
döntőjében a Tatabányát verő győriek bizonyultak jobbaknak és az eddig nagyon szépen helyét megálló szabadkaiakat erős küzdelem után, az utolsó percekben lőtt góllal,
s a j á t pályájukon legyőzték. Győr ezen győzelmével a .döntőbe q u a M k á í t a magát, melyet augusztus 3-áu Kassával fog megvívni
Budapesten.
cHiiaaiiaiuiinawMuiunaimaiiuaaiiiMiiHi

kedvező jelentése és az arbitrázs vásárlásai
az értékek 2—3 koronás áremelkedését eredményezték. A készárupiacon a Fhőbüis és Temesvári szesz 2—3 koronával javult. A járadékpiacon üzlet 'kifejlödéi nem t.ucPött. A zárlat megszilárdult.
Kötöttek: Osztrák hitel 618. ÍMagyarhitel
812. Angló bank 382. Bank vérein 507. Unióbank 583.50. iLainderbank 505. Riimaimurányi
684.50. Alpesi ibányarészvény 9Ö6. Török sorsj.
228.50. Márka készpénzért 118.15. Lombárd
122.50. Osztrák (Magyar államvasutak 692.50.
Déli vasút 245.75. Skoda 823. P r á g a i vasmű
3145. Az irányzat a béketárgyalás hírére javult.
Felelős szerkesztő : Pásztor Józse
Kiadótulajdonos: Várnay L.

KÖZGAZDASAG
x Szilárd. A szombat délután megjelent
hivatalos mezőgazdasági jelentés egyáltalán
nem tette azt a hatást, amit az egy milliós
hozamredu'koiótól vártak. Az időjárás ugyanis a vidékről érkezett hirek szerint, mindenütt
gyökeres fordulatot vett és most már remélik, hogy az aratási munkálatok befejezése
nem fog ujabb akadályba ütközni. A forgalom .azonban ma is nélkülözte a vidék részvételét, az üzlet helybeli és osztrák játékosok
kezében bonyolódott le. Ausztriában is megcsappantak a terméskilátások, az időjárás
káros hatásait az osztrákok is megérzik.
Ausztriában látva, ihogy a hozam mégis kisebb lesz nemcsak náluk, de a monarchiában is, kezdenek azzal számolni, hogy a buza
ára a monarchiában az import-paritás
határán fog mozogni. A mai árjavulás 8—10 fillér, a hangulat szilárd imaradt mindvégig.
x H a t á r o z o t t a b b a tőzsde. A budapesti
értékpiacon ma nagy érd'elklődiéssel néztek az
üzlet megnyitása elé, mert a multhetiekkel
ellentmondóan, igen kedvezőtlenüil hangzóttak ma a balkáni hirek. A budapesti és a
bécsi hétfői lapok szerint a diplomácia ujabb
líiidarcot vallott, a románok nem kötnek hékét és tovább vonulnak Szófia felé. A törökök
is visszafoglalják Drinápolyt, a szerb csapatok négy hdlyen is átlépték .már a bolgár
területet. Mindez rossz hatást keltett a spekulánsok körében, de az üzletmegnyitáskor
ismét arról tett tanúságot, ihogy a 'börze kedvező diszpozícióját, a spekulatív elem techni'ka'i helyzete miatt, a mai valóban rossz
hirek sem tudtak megrontani. A hivatásszerű
játékosok ugyanis baissere vannak
angazsálva és a piacra kerülő árut minden esetben felveszik, ami persze gátat emel az árbanyatlás elé. Ma is igen csöndesen indult a
forgalom, a balkáni híreket közönnyel fogadták és csak akkor volt némi élénkség, amikor a bécsi tőzsde első kurzusait megtudták. De az üzlet Iránya nem gyöngült el,
mert a bécsiek magatartása is elég kedvező
volt, zárlatfélé az értékek 1—2 koronával
emelkedtek. A készárupiacon alig volt kötés.
A budapesti gabonatőzsde.
A határidőpiacon szilárd volt az, üzlet iránya, mert a szombati rendkívüli termésbecslés. illetőleg' a vetésjelentés, továbbá a vidékrőt érkező kedvezőtlén magán jelen tűsek az
egész vonalon fedező vásárlásra késztették a
spekulációt. A malmok nagyobb kifizetése
szintén hozzájárult a ihosszmüveletak megélénkítéséhez. Az árfolyamok a következőik:
Buza áprilisra 12.04—05, októberre 11.49
—50. Rozs októberre 9.07—08. Tengeri májusra 7.35—86, jul.ius.ra 8,25—26, augusztusra
8,20—23. Zab októberre 8.34—85^ A készáruvásárou 5—10 fillérrel szilárdabb iránynál' 20
—25 ezer mm. buza kelt el.

VASÚTI MENETREND
Érvényes 1913© m á j u s 1-től.

A Szeged állomáson.
Indulás:
B u d a p e s t f e l é : K. exp. 2®. Sz. v. 1®. Oy. v. 605.
Sz. v. 4®. Gy. v. 959. Sz. v. 8®. Sz. v. 507. Gy. v
327. Sz. V. 123. Sz. V. 235.
T e m e s v á r f e l é : Sz. v. 926. Qy. v. 115«. Sz. v. 2®
T. v. sz. sz. 1® (Nagykikindáig). Sz. v. 5®. Gy. v. 612
Sz. v. 2£9. Sz. v. 425. K. exp. 321Nagy-Becskerek—Károlyháza f e l é : Sz. v. 1»
Sz. v. 451. Sz. v. 9®. Sz. v. 11®. Sz. v. 22®. Sz. v. 6®.
Arad f e l é : Sz. v. 322. Motor 6®. M. v. 10®. Gy.
m. 1234. Sz. v. 156. Sz. v. 322. Motor 506 Mezőhegyesig).
Gy. m 6®. M. v. 725 (Makóig).
S z e g e d - R ó k u s f e l é : Sz. v. 224. Sz. v. 747. Sz. v.
1015. Sz. V. 207. Sz. v. 338. Sz. V. 615.

Érkezés:

j
j
!
!
;
j
|
'
!
j
j

B u d a p e s t f e l ő l : Sz. v. 1203 Qy. v . 1141. Sz. v. 121.
Sz. v. 709. Qy. v. 600. Sz. v. 1029. Sz. v. I t t Gy. v. 135
Gy. v. 737. Sz. v. 537- K. expr. 255.
T e m e s v á r f e l ő l : K. expr. 249. Sz. v. 1257. Q y . v .
909. Gy. V. 641. Gy. V. 239. Sz. V. 133. Gy. V. 635.
Sz. V. 748.
Nagy-Becskerek—Károlyháza f e l ő l : Sz. v. 7's
Sz. v. 941. Sz. v. 1145. Sz. v. 118 (Csókáról). Sz. v. 254.
Sz. v. 555. Sz. v. 1234.
Arad f e l ő l : Gy. tn. 914. Sz. v. 1135. Motor 1259
Motor 340. Qy. m. 242. M. V. 626. Sz. v. 931. M. v. 5!»
Makóról). M. v. 753 (Mezőhegyesről).
Szeged-Rókus f e l ő l : Sz. v. 1239. Sz. v. 555. Sz. v.
837. Sz. v. 1125. Sz. V. 3'6. Sz. v. 502.

A Szeged-Rókus állomáson,
Indulás:
Nagyvárad f e l é : Gy. v. 1135. Sz. v. 320. Sz.v. 8 t t
Sz. v. 1059. Sz. v. 244. M. v. 350 (Gyuláig). Sz. v. 7®
H.-M.-Vásárhelyig). V. v. 8®. (Békéscsabáig).
S z a b a d k a — U j d o m b o v á r f e l é : Sz. v.
Gy.; v.
5®. Sz. v. 619. Sz. v. 814. Sz. v. 11®. Sz. v. 312. Sz. v.
4®. Sz. v. 653. Sz. v. 1020.
H o r g o s és Zenta f e l é : Sz. v. 4®. V. v. 120*.
S z e g e d f e l é : Sz. v. 1222. Sz. v. 5 A Sz. v. 820. Sz.
. 1108. Sz. v. 300. Sz. V. 445.

Érkezés:

j
j
i
j
!

N a g y v á r a d f e l ő l : Gy. v. 5 » . V. v. 7® (Békéscsabáról.) Sz. v. 9®. M. v. 527 (Hódmezővásárhelytől). Sz.
v. 1045. Sz. v. 243. Sz. v. 422. M. v. 758. Sz. v. 1101
U j d o m b o v á r — S z a b a d k a f e l ő l : Sz. v. 355. Sz. v.
725. Sz. v. 1048. Sz. v. 1203 Sz. v. 239. Sz. v. 512. Sz. v.
753. Gy. v. 1122 Sz. v. 1217.
~ Z e n t a — H o r g o s f e l ő l : V. v. 852. Sz. v. 605.
S z e g e d fe ö l : Sz. v. 2®. Sz. v. 802. Sz. v. 10®
Sz. v. 2®. Sz. 344. Sz. v. 629.

Közvetlen kocsik közlekednek:
B u d a p e s t n y u g a t i p. u.—Orsova

között.

1—11

! osztály. Budapestről indul 10®.
í
B u d a p e s t nyugati p . u — P a n c s o v a között. (Sze! ged—Karlova—Nagybecskereken át). I—11. osztály. Buda-

A budapesti értéktőzsde.
A bizonytalan külsőpolitikaíi jelentések j
és Törökország 'harcias kedve a spekulációt
miniden üzlettől visszatartotta. Igy a forgalom minimális volt, az értékek alig 1—.2 koronás keretben mozogtak. Később a bécsi piac •

pestről indul 10®. Pancsováról indul 301.
S z e g e d — B é k é s c s a b a k ö z ö t t : I—III. osztály. Szegedről indul 622. Békéscsabáról indul 434.
Rövidítések m a g y a r á z a t a : A nagyobb sz m u
órát, a kisebb a perceket jeienti. Esteli 6 órától i«2geli 6 óráig éjjel van; ezen időszakba eső érkezéseket
vagy indulásokat a percszámok aláhúzásával jelöltük.
Sz. v. — személyvonat, Gy. v. = gyorsvonat, M . v . = n i o
torvonat, V. v. = vegyesronat, K. expr.
kelti express
vsztehervonat személyszállítással.

DÉLMAGYARORSZÁG

1913. julius 22.

APRU HIRDETÉSEK.

-SZÓT
heveset

F á j ó s f o g á r a vegyen
mielőbb a hires Leinzinger-féla f o g c s e p p b ő i ,
üvegje 50 fillérért kapható
Leinzin r
Gyula
gyógyszertárában Szeged.
Széchenyi tér 5.
520

azor
Kevesebb
a munka,
szór a
Kevesebb,
a munkabér!

különös figyelmébe!

Ha Forhinnal permetez

Rézkénporral poroz és
Bagolfal öli aszölömolyt:

Csipke-

t* szövetfüggönyök különös gonddal vegyileg tisztlttatnak olcsó
ió árak mellett és rövid idö alatt

f0rh1n

mert a

FORHIN

Mmafsstfi és vsgytiiztiténíl
Laudon-utca 9., Valériatér sarok.
Telefon 994.
Gizella-tér 3. sz., Balogh'
palota.
Telefon 1053
Fióküzlet: ZENT,
INTA, Főtér,
Zenta és Vidéke
Takarék
ke Tal
házában. HÓIIIMEZ(
IMEZOVASÁFRHELY. Szeeedi-u. 8,

GyümAlcskertészek

Gyomorbajosok
dicsérik a Leinzinger-féie
gyomorcsepp jó hatását,
üvegje 80 fillérért kapható
Leinzinger
Oyula
gyógyszertárában Szeged,

F Í H R H i S I

Bzőlőpermetezési

r u i t n i w

kön y v k er es ke dé séb e n,
Szeged, Kárász-u. 9. sz.

a sokszorta megjavított bordói keverék és számtalan köszönö- és eiismerö-levél tanúsága szerint
mindenütt a legnagyobb megelégedéssel használják. A

-nak nincs üledéke, vizbe dobva azonnal "oldódik és
biztosan pusztítja a perenoszporát;
egy [kész anyag, fóalkatrésze rézgálic, tapadóképessége
oly nagy, hoéy bármely harmatnál permetezhet vele;
használata óriási manka- és pénzmegtakarítást jelent,
mert az anyag teljesen készt
használjanak saját érdekükben
Callfornlal lét, a gyümölcsrovarok elleni védekezésre rovaré nyvst minden kártékony rovarlekötésére, rovarfopé övet az összes
kártékony rovarok elfogására, Laurlnát a rovarok ellen nyári védekezésre. Lauril
Karbolineumot a rovarok elleni téli védekezésre. Lauril oltoviaszt az oltványok
nemesítésére, lohneumint a zsenge virágok permetezésére, Nlootln Quasslaklvonatot
faiskolák permetezésére, Topemort meeei egerek pusztítására. Pampilt rovarok és
darazsak elfogására. Tessék mindezen cikkekről kimerítő leírást és használati
utasítást kérni, melyet Inqyen és bérmentve küld az összes érdeklődőknek a

LUCZA JÓZSEF

Várna? L.
a következő irodalmi

beszerezhetők:
i

Hajó Sándor,

i

anyagraktár

4-50.

Kaffka Margit,

4.-

Mária évei
Bernhardt,

15 —

Zabel,

Délmagyarországi fióktelep,

Egy császárné regénye

Szeged, Keiemen-u. 11. Telefon 833.

MEGH2DIT2TÍUK

.

K 1.90

.

.

.

K 1.90

Clott női szoknyák .

.

.

K 1.90

4'-

Drégely,

i Az isteni szikra, komédia

2.-

Ráth,

avilaq9t!

Iparművészet könyve

16'-

Magyar Géza,

Magyar polgári perjog

26'-

Matlekovits,

Delén és kreton pongyolák K 4.—
Delén és vászonbluzok

2-50

Ambrus Zoltán,

Vezető elmék

Lakásbérleti jog

Református-palota, gőzfürdővel szemben.

Szabott ára*!

3 -

Lakájok, tragikomédia

HOFFMANN JÁNOS SZEGED.

Női szövetek, Spongyavászon, Grenadin, Madéra. Rőfösárúk, Keztyük,
Harisnyák olcsósága bámulatos

5'-

Drasche,

A nő és a kigyó

BUDAPEST, VI., Wáci-ut 93a.,

Verscnyárnliáz

Diszes női ingek

Diplomata,

Nagy dolog a háború

valamint képviselője:

H a s z n á l t bútorok: asztal, Íróasztal, székek, konyhabútorok továbbá petróleum és villanylámpák eladók, Attila-utca 7. II. em.

újdonságok

Iparosok és kereskedők adója 4'—
Knoblauch,

2 -

A faun színmű
Márton Jenő,
; Magántanulók
útmutatója

Alkalmi vétetek!

3'60

Dr. D á n o s Árpád,

Nyugdíjtörvény magyarázatokkal
M&'t

nA<i*m*i*i**m0*m0mmi

Dr. Máday,

' ^gtoígesel; (5 betegei;!
;

A háború és a béke szocilogiája

3'—

A magyar nö jogai
i

Murger,

1-90-

Bohémélet kötve
Sokszorosítások,

másolások,

irógépjavitások,

Amerikai kellékraktár. Állandó gépiró tanfolyam.

Walter,

A Renaissance .

1-90

Pásztor,

A munkavezetők irásmunkái

3/íoskovits cipóárúháza, Szeged \
14.

1'-

Máday Andor,

A vi/gyógymód edz és gyógyít idegesség,
agy- és szivbántalmak, álmatlanság, emésztési
zavarok, köszvény, csuz stb. sikerrel kezelhetők a W A G N E R - f ü r d ö külön férfi- és női
gyógyosztályában. — Kipróbált kezelő é s kezelőnő. - Gőz,-kád- és zuhany-fürdőnket (•
a nagyérdemű k ö z ö n s é g f i g y e l m é b e ajánljuk

Kárász-utca

1-50

•

Telefon

Nem állítólagos amerikai, sem Bécsi, hanem
hazai elsőrendű 1 P 8 amerikai
és francia forma, férfi-, uri- és gyermekcipők legszebb és legjobb kivitelben. Szabott
egységes 10—13—17—22 korona árban.
567

10-59.

5 -

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

vezetökönyveM

Nyári vasúti menetrendek.
A Cigányprímás és Aranyeső
operettek hangjegyei füzetenként 3 koronáért kaphatók.

(
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1913. julius 19,

SZEGED, Márász n. 9 .

Telefon

81,

Ajánlja teljesen újonnan átalakított üzletét a nagyérdemű közönség szives figyelmébe.

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

Divatlapok és folyóiratok
a leggyorsabban eredeti árakon megrendeltetnek.
<M»

Zoneműkeroskodésében
minden újdonság raktáron van.

IrósKorek és papiroamíi&k
osztályában minden e szakmába vágó cikkek a legjobb minőségben és legjutányosabb árakon szolgáltatnak ki.

írógép kellékek

(Mi

úgymint irógép szallag, szénpapir, írógéppapír, gépolaj stb.-ből a legjobb minőséget
S C H A R 9 L 0 G R Ü F és RfBifWEOGRAF sokszorosító gépek raktára.

W

Könyvnyo

tartja

raktáron.

j á t s a s a ,

mely villanyerőre és a technika legújabb vívmányai szerint felszerelt gépekkel van berendezve mindennemű nyomtatványok, úgymint:

Körlevelek
Levélpapír és borítékok
Számlák
Árjegyzékek
Memorandum
Utalványok

Részvények
Alapszabályok
Egyleti nyugták
Rovatozott pénzintézeti
és üzleti könyvek
Díszoklevelek

Eljegyzési, esküvői és
báli meghívók
Gyászjelentések
Étlapok
Mindennemű ügyvédi
és gazdasági nyomtatványok és könyveli

előállítása szép Ízléses kivitelben kifogástalan pontos szállítással vállaltatnak el.

R ö n y v k ö t é s s e e i e

diszmunkák és minden egyébb kőnyvkötések gyors és pontos elvégzésére modernül berendezve.
K ö z i g a z g a t á s i

*

é

s

ü g y v é d i

nyomtatványok állandó nagy raktára.
R u g g y a i i t a b é l y e g x ö k

csinos kiállításban gyorsan és pontosan készülnek saját műhelyében.
ü z l e t i

k ö n y v e k

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