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Szeged, 1913.
Vissza a Házba.
A minisztériumok irodáiban serényen
folyik a munka. A tisztviselők nyári szabadsága ezúttal szűkre van szabva. Intenzív kodifikáció folyik, amelynek eredménye
törvényjavaslatok alakjában kerül majd az
októberben összeülő Ház asztalára.
Minden hir, ami erről a munkálkodásról a nyilvánosság elé kerül, egy-egy tőrdöfés az ellenzék taktikájára. Minél n a gyobb a hordereje a készülő t ö r v é n y j a vaslatdknak, minél átalakítóbb a hatásuk,
annál kényelmetlenebbül kell m a g á t éreznie az ellenzéknek a r r a a gondolatra, hogy
mindazokból a javaslatokból az ő hozzászólása nélkül, sőt a z ő távollétében lesz
törvény, ha ugyan addigra nizusuk meg
nem változik.
Egészen bizonyos, hogy a z urak az
ő passzív rezisztenciájuknak hatását máshogyan képzelték. Az ő végzetes tévedésük
onnan ered, hogy támogatást véltek találni az ország közvéleményében.
Valahogyan ugy gondolták, hogy az országot
szembe tudják majd állítani a nélkülük dolgozó országgyűléssel. Abban a pillanatban, amikor passzivitásuknak ez a hatása
elmaradt, az élíenzéki sztrájk öngyilkos
taktikának bizonyult. A végén pedig egyenesen nevetségessé váltak, mikor egy szálloda kibérelt termében kezdték megvitatni
a kormány törvényjavaslatait.
Akármennyire berendezkednek is ma

Akaraterő.
Irta: Csehov Antal.
Alig voltam 23 éves, amikor fülig beleszerettem későbbi feleségembe és megkértem
a kezét . . .
A legszivesebben fölpofoznám magam e
korai hozasságom miatt, de akkor egészen
más nézeten voltaim. Igazán nem tudom,
hogy mire lettem volna képes, Iha Natasa
kikosaraz. Igazi regényszerelem volt; őrült,
szenvedélyes stb. Csaknem belefuladtam a
boldogságba, kikívánkozott belőlem és ezért
az atyámat, a barátaimat, sőt a cselédeket is
folyton azzal untattam, hogy szakadatlanul
lobogó szerelemről meséltem nekik. Hiszen
különben már rég elismert dolog, hogy boldog szerelmesek a világ legunalmasabb, legkiálíhatatlanabb emberei és én sem képeztem
kivételt. Annyira tűrhetetlenné váltam a körülöttem levőkre, hogy még ma is szégyellem . . .
Akkori barátaim sorába egy fiatal ügyvéd is tartozott. Most egész Oroszországban
hires és ismerős a neve, akkor azonban még
fiatal kezdő volt és egyáltalán nem oly gazdag és tekintélyes, hogy megengedhette volna magának azt a fényűzést egy régi barátja mellett ugy menni el a z utcán, mintha
nem is ismerné.
Kétszer, háromszor hetenként ellátogattam hozzá. Ilyenkor mindketten kényelmesen
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még ellene, közel van m á r az az időpont,
amikor a kisebbségnek revízió alá kell vennie a taktikáját. Az absztinencia soká már
íenn nem tartható. Vájjon mi haszna van
az országnak egy ellenzékből, amelyik a
képviselőház tanácskozótermében nem jut
szóhoz? Teljes bizonyossággal
és végleg le
kell járnia magát egy kisebbségnek,
amely
felett az események
tovahaladnak,
amely
még a lehetőségtől is elütötte önmagát,
hogy álláspontját az ország szine előtt kifejezhesse.
Azt már a kisebbségnek eddigelé be
kellett látnia, hogy parlamenti
sztrájkjának taktikája az országos politika alakulására egyáltalán nincs befolyással.
Abban
a fikcióban már bizonyára senki se hisz,
még ő közülök sem, hogy a távollétükben
hozott törvények teljes joghatállyal
ne
birnának. Hiszen e törvények alapján institúciók léptek életbe, e törvények konzekvenciáit a legkülönbözőbb irányokban maga az ellenzék is levonta. Kietlen zsákutcába jutottak. Nincs más segítség számukra, mint az, ha erős elhatározással visszafordulnak.
U g y tudjuk, hogy az ellenzék taktikájának ezt a teljes csődjét nemcsak a mi
oldalunkon látják. E g y r e szaporodnak a
hangok a saját táborukban is, amelyek a
képviselőházba való visszatérés mellett
emelkednek.
Hogy Andrássy Gyula erről a kér1 désről hogyan gondolkozik, azt pozitive

nem tudjuk. De tudjuk azt, hogy ő pártot
készül alapitani. És sehogy se tudjuk elképzelni, hogy valaki azért alapítson pártot, hogy azután ne lépjen akcióba.
Aki
passzivitásban
akar maradni, az nem szervez pártot. Mert egy uj alakulás igazán
nem nélkülözheti azt a semmivel nem pótolható verbuváló erőt, mely a parlamenti
szereplésben rejlik. Föl kell tehát tételeznünk, hogy az Andrássy Gyula ellenzéki
67-es pártja, ott lesz m a j d ellenzék, ahol
a r r a természetese tere nyílik: a képviselőház tanácskozó termében. Mert kizártnak
kell venni, hogy Andrássy az Országházkávéház törzsközönsége s z á m á r a alakítana
pártot.
Ha pedig abból indulunk ki, hogy
Andrássy és párthívei kiveszik
részüket
a képviselőház őszi tárgyalásaiból, akkor
egyenesen képtelenségnek kell tartanunk,
hogy az ellenzék másik része, a függetlenségi része, a tanácskozásoktól távol maradhasson. Nincs ellenzéki párt, amely kibirná azt a hátrányt, hogy ő n é m a s á g r a
legyen kárhoztatva, mialatt egy másik ellenzék ostromolja a k o r m á n y t ; beszédeket
mond, amelyek erős nyomot hagynak az
ellenzéki közvéleményben; benn a parlamentben agitál a m a g a politikája mellett és
m á r a puszta jelenlétével is nap-nap után a
másik kisebbségi p á r t taktikájának helytelensége mellett argumentál. Ebbe a függetlenségi p á r t belepusztulna. De lehetetlen,
hogy csak meg is kisérelje. E z a szándék a

elnyújtózkodtunk egy pamlagon és bölcs vitatkozásba elegyedtünk.
Egy napon szintén ott lustálkodtam a
pamlagon és arról elmélkedtem, hogy nincsen fölöslegesebb és háládatlanabb hivatás
az ügyvédinél. Igyekeztem bebizonyítani,
hogy a törvényszék fényesen meg lehetne az
alapos tanúkihallgatás alapján — védő és
ügyész nélkül is.
— Hogyha egy szellemileg normális esküdt — mondám — arra a meggyőződésre
jut, hogy ez a terítő fehér, hogy Ivanov a
tettes, akkor egy Demosthenesz sem képes
őt e meggyőződésében megingatni. Ki tudna p. o. engem meggyőzni arról, hogy a bajuszom vörös, amikor én biztosan tudom,
hogy fekete? Rendben van.
Meghallgatom >a szónokot, engedem,
hogy meghasson, talán még sirva is fakadok,
— de az eredeti meggyőződésem, amely tényeken alapul, nem befolyásolható általa!
— Meggyőződés! — felelte az ügyvéd.
— Mit jelent az, hogy meggyőződés? Olyan
nem is létezik, amelyiket nem lehetne megingatni és megsemmisíteni! Vegyünk példának téged . . . Te természetesen meg vagy
győződve róla, hogy az arád egy angyal és
hogy egész Moszkvában nincsen nálad boldogabb ember, ugy-e? . . . És mégis kötelezem magam, hogy tíz-húsz perc alatt oda
juttatlak, hogy ennél az asztalnál magad
megírod a menyasszonyodnak, hogy lemondasz róla.

Nagyot kacagtam.
— Ne nevess! Komolyan beszélek! —
mondta a barátom.
— Ha ugy akarom, te husz perc múlva
boldog leszel, hogy nem kéli nősülnöd. Én
nem vagyok túlságosan talentumos, de te
sem tartozol az erősek közé!
— Nohát, lakkor mtegkisérelheted! —
szóltam én.
— Nem én. Minek? Csak ugy mondtam.
Te jó fiu vagy és kegyetlenség volna, veled
ilyen kisér'letet megkockáztatni. De különben
is, ma nem vagyok kellő hangulatban.
Vacsorához ültünk. El voltam telve Natasára való gondolataimmal és hozzá való
szerelmemmel. Oly nagy, oly végtelen volt a
boldogságom, hogy a velem szemben ülő,
zöldszemü ügyvédet kicsinynek, boldogtalannak és jelentéktelennek láttam . . .
— Kiséreld meg! — faggattam. — Kérlek szépen!
Az ügyvéd csóválta a fejét és összeráncolta a homlokát. Láthatólag terhére voltam.
— Tudom, — mondta — hogy kisérletem
után hálás lennél és megmentődnék neveznél,
de a menyasszonyra is kell gondolnom, ö
szeret téged. A lemondásod bánatot okozna
neki. Pedig nagyon bájos! Igazán irigyellek!
Az ügyvéd (fölsóhajtott, kiitta a borát
és lelkesen beszélt Natasáról. Kiváló előadóképessége volt. Órákig tudott beszélni női
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digelé a mérnöki hivatal nem talált alkalmas sává nőtte ki magát, az 1915. év őszén megterületet a belvárosban, a távolabb eső vá- nyíló leánygimnáziummal és a most tervbe
rosrészekben volna több is, de ezeket viszont vett országos leányinternátussal pedig
a
a birák és ügyészek nem akarják elfogadni. leányoktatás terén is vezető szerephez jut.
A terv megvalósitása azonban ezen a ponton
korántsem fog hajótörést szenvedni, mert
szükség esetén magántelkeket vásárolnak
majd össze az intézet számára s ebben az
(Saját tudósítónktól.)
Országos csapáesetben a birák egyesülete nagyobb összegű
államsegélyt fog kérni a
kutluszkormánytól, sok idején mindenkor megmozdult a társadaesetleg némi hozzájárulást a várostól is.
lom szive. A gazdagok arannyal és ropogós
Hogy a tárgyalások ezidő szerint mi- bankókkal szoktak a nyomor enyhitésén közlyen stádiumban vannak, erre nézve munkatársunk érdeklődött tegnap Lázár György reműködni, a 'szegények filléreiket áldozzák.
dr. polgármesternél, a'ki a következő rövid De mindenek fölött vezető szerepet a magyar városok szoktak e téren játszani. Vész— Tárgyalások a várossal. — Nincs ingyenes nyilatkozatot tette:
—
Tény,
hogy
Szegeden
nagyszabású
hirek jönnek Erdélyből, vészhirék la Mára-,
telek. —
leányinternátust akarnak építeni, de nincs föl- marosból. Emberemlékezet óta nem sújtotta
(Saját tudósítónktól.) Szeged tanügyi in- hatalmazásom arra, hogy ebben a kérdésben akkora elemi csapás és akkora területen hatézményei a közel jövőben ismét szaporodnak részleteket mondjak.
Ezután Tóth Mihály főmérnökhöz for- zánkat, mint a mostani árviz s a társadalom
egygyel. A birák és ügyészek országos egyedultunk, aki a következő lakonikus választ • szivéből mintha kiapadt volna a szerető részsülete megbízásából: Somlyódi István dr. sze- adta:
! vét, zsebéből pedig a gyámolító fillér. Ámde
gedi járásbiró napok óta tárgyal a várossal
— Erről az ügyről nem
nyilatkozhatok. nem az előbbi oka az utóbbinak és (még taMajd végül Biró Benő helyettes főmér- lán fordítva sem áll a dolog. Nem azért nem
egy nagyobbszabásu leánynevelő intézet lénököt
kérdeztük meg, aki értesülésünk szetesítése dolgában. A terv maga már befejezett
rint szintén tárgyalt ebben az ügyben Som- ad a társadalom, mert kiapadt a szivéből a
dolog, sőt az építéshez szükséges összeg is
| lyódi István dr.-ral. A helyettes főmérnök szeretet, hanem cka — az általános nincsetcsaknem együtt van már, csupán a telek i ezeket mondta:
lenség. Alig van ember széles e hazában,
hiányzik még. A leányinternátus, amely az
— Nem adhatok fölvilágositásf, mert ne- a'ki ne érezné az áldatlan pénzügyi viszonyok
ország hasonló intézetei között talán a legna- kem is erősen a lelkemre kötötték, hogy a nyomasztó hatását. És mégis olvasunk ittgyobb lesz, a tervek szerint mintegy 6—S00 dologról idő előtt semmit se hozzak nyilvá- ott egy fölemelő jelenséget. Olvassuk pi. az
Minden, ami erről megjelenne, egyik fővárosi lapban Grosz Gizella nevelőkvadrdtméter kerületen fog épülni, két emelet- nosságra.
csak ártalmára volna az ügynek.
ből áll és kétszáz leánynövendék
befogadánő nevét, aki Gödöllőn kis tanítványaival előHogy mennyiben volna ártalmára, erre
sára szolgál. Az építési költség hozzávetőle- nézve elfogadható indokot nem kaptunK, a adást rendezett \az erdélyi
árvízkárosultak
ges számítás szerint hat-nyolcszázezer
koro- I minthogy ilyet elképzelni sem lehet. A köz- javára. Csekély összeget — 14 K 20 f.-t —
nát fog kitenni.
| érdeknek, ugy véljük, éppen azziaf teszünk jövedelmezett az előadás, de a nevelőnő gazA terv megvalósitása előtt eddig legna- j szolgálatot, ha erről a nagyfontosságú épit- dag szivéről tanúskodik és arról, hogy hivagyobb akadályként a telek-kérdés áll. Som- I kezesről a közönséget már most tájékoztat- tása magaslatán áll. Megtette, ami tőle tellyódi István dr. a terv közlése alkalmával | juk. Ha nem titkolták el a szerbbánsági in- lett. Hányan és hányan tehetnének ennél sokarra kérte Lázár György dr. polgármestert, ternátus, a preparandia és még sok más közhogy a város bocsásson az intézet rendel- intézmény építését, érthetetlen, 'hogy miért kal . többet, de — inem tesznek.
kezésére ingyen telket, de csakis a belváros akarják éppen ezt titkon tartani.
Nem mozdul a társadalom, de nem mozvalamelyik részében.
A polgármester erre
Hogy leányinternátus épül Szegeden, dulnak a törvényhatóságok sem, hogy az Ínutasította a mérnöki hivatalt, nézzen utána, j mindenképen örvendetes dolog. Szeged tanvan-e a városnak a belvárosban akkora tel- I 'ügyi intézményeinek rohamos szaporodásá- ségesek segélyben részesüljenek. Ilyen nagy
ke, mely az intézet céljaira megfelelne. Ed- » vad már is az ország legnagyobb diák-váro- katasztrófa alkalmával nem volna szabad
tagjai túlnyomó részének opponálására bizonyosan meghiusulna.
A fordulatot az őszig meg kell majd
csinálni. Lehet, hogy Andrássy Gyula
lesz a kezdeményezője. Lehet, hogy más
formát találnák. A jelszó azonban a túlsó
táborban rövid idő múlva az lesz:
vissza
a
képviselőházba.

Szeged és az országos árviz.

Birák és ügyészek országos
leányinternátusa Szegeden.

szempillákról, vagy egy kis ujjiról. Élvezettel
hallgattam.
— Már sok nőt láttam életemben, —
mondta — de 'becsületemre mondom: a te
Andrejevna Natáláid valóságos gyöngy, ritkítja párját! Természetesen, vannak 'hibái is,
sőt nagy hibái, de mégis elragadó!
És a,z ügyvéd tovább beszélt az arámról.
Ma már tudom, hogy a nőkről általában és
gyöngéikről beszélt, a'kkor azonban ugy gondoltam, bogy tisztára Natasáról beszél. Lelkesült a pisze orrocskájáért, dicsérte a sikolyát, kissé rikácsoló kacagását, az affektálását, rövidem mindazt, amit én nem szerettem benne. Mindez nézete szerint, nagyon
kedves, kecses és nőies volt. Anélkül, hogy
észrevettem volna, az elragadtatás hangja
átváltozott apailag épületessé és azután kissé megvető színezést nyert. Törvényszéki
elnök, vagy más hatósági személv nem volt
jejen, aki megakasztotta volna szóáradatában. Nem is jutottam hozzá, de mit is mondhattam volna? A barátom nem mondott semmi ujat, csak tényekről beszélt, amik már
régóta közismertek: a méreg nem abban rejlett, amit mondott, csak abban, hogy hogyan
mondta. Fene tudja micsoda módon mondta!
Akkor jöttem rá, hogy egy szónak ezer értelme és színezete tehet, csak attól függ. hogyan ejtjük ki és mily hangaláfestést adunk
neki.
Ma természetesen már nem tudnám

megmondani, hogyan és miképen színezte a
mondanivalóját, csak annyit tudok, hogy némán járkáltam a szoba egyik sarkából a másikba, (hallgattam a barátom beszédét, vele
együtt izgultam, nyugtalan lettem és szomorú. Még azt is elhittem néki, amikor könynyes szemékkel tudtomra adta, hogy -én nagy
férfi vagyok, jobb sorsra érdemes, hogy a
jövőben még nagy föladat vár rám, amelynek teljesítésében ez a házasság megakadályozhat.
— Barátom — kiáltott föl és erősen megnyomta a kezemet. — Könyörgöm, az Istenért, térj észre, amíg még nem késő! Az ég
óvjon e borzalmas, kegyetlen tévedéstől!
Gondolj diadalmasan szép jövődre, barátom!
— Akár hiszik, akár nem, végül ott ültem
az asztalnál és lemondó levelet irtam a
menyasszonyomnak. És irásközben szivbői
örültem, bogy még nem volt késő jóvá tenni
hibámat. Borítékba tettem a levelet és lesiettem az utcára, hogy magam dobjam be a
levélszekrénybe. Az 'ügyvéd elkísért.

zé tartozom, akiknek a házasság és a családi élet a legnagyobb boldogságot jelentik.
És beszélt agglegényi életének egyedülvalóságáról és minden egyéb kellemetlenségéről.
Nagy lelkesedéssel beszélt jövendő feleségéről, a családi élet örömeiről, olyan meleg, őszinte lelkesedésbe jutott, hogy mire a
lakásomhoz értünk, én közel voltam a 'kétségbeeséshez.
— Mit követtél el, te szerencsétlen?! —
jajgattam. — Tönkre tettél! Rábírtál arra az
átkozott levélre! Pedig én imádom Natasát!
Imádom!
Rémület 'fogott el és egyszeriben brutálisnak és meggondolatlannak láttam az eljárásomat. Nem tudok erősebb érzelmet elképzelni annál, mely akkor elfogott engem. 0 ,
mennyit 'szenvedtem, milyen borzasztót éreztem! Ha találkozott volna egy jó ember, aki
revolvert nyom a kezembe, kéjjel röpítettem
volna golyót a fejembe.
— Nő, elég legyen . . . — mondta az
ügyvéd
kis idő múlva, megveregette a vál— Nagyszerű! Kitűnő! — dicsért, miközben Natasához irt levélem eltűnt a szek- lamat és elkezdett hangosan, jóízűen kacagrény mélyében. Szivbői gratulálok! Nagyon ni. — Elég! Szárítsd ie a könnyeidet! Natasa
, nem is kapja meg a leveledet! A címet én
örülök!
| irtam és ugy firkáltam oda, hogy azt emberSzótlanul vagy tiz lépést tet't még, az- fia nem tudja 'kisilabizálni ... . De ez szolután folytatta:
gáljon ijesztő például: ne vitatkozz soha
— Persze, a házasságnak is megvannak olyan dolgok fölött, amikhez nem értesz . . .
a maga jó oldalai. Én p. o. azon emberek kö-

* * * Kizárólag helybeli, hirneTeiefon ves asztalosmesterek által
készített, elismert jóminőijpjE^ ségű és bámulatos olcsó

első kézből csakis az Egyesült
Műasztalosok Butorraktárában
(Szeged, Tisza Lajos-körűt 19. szám
alatt, Kertész pékkel szemben)

hatók; esetleg részletfizetesre

kap-

is.
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megvárni, ami különben már meg is történt,
hogy a belügyminiszter rendeletileg szólítsa
föl a törvényhatóságokat társadalmi akció indítására. Biharmegyében, -ahol az árviz több
millió korona kárt okozott, csak a -belügyminiszter leiratára alakult meg Nagyvárad város segélybizottsága. A Nagyváradi Napló jelentése szerint a segélybizottság tagjait a
napokban (!) értesitik hivatalosan
megválasztásukról és augusztus 22-én (!!) tartja -e
bizottság első ülését, melyen meg fogják
hánym-vetni, mikép oldják meg a segélynyújtás súlyos problémáját. A táviró, távbeszélő, repülőgép korszakában igy cammog a
jótékonység lassú és nehézkes szekere. De
legalább cammog, sok helyütt sajnos, meg
sem mozdul. Nevezetesen nincs tudomásunk
róla, hogy Szeged város társadalma és törvényhatósága mit szándékozik tenni -az ár-'
vizkárosultak érdekében?

Magának Szegednek, mely átélte, átszenvedte ilyen rémes árvizkátasztrófártak minden borzalmát és sanyaruságát s ebből kifolyólag része volt az egész országnak, sőt az
egész müveit Európának támogató segítségében, példaadóan kellene a segélynyújtásban szerepelnie. Ezzel önmagunknak tartozunk, akik magunk is árvízkárosultak valánk, de tartozunk vele azoknak is, akik most
hasonló bajba jutottak a gátjaiból kitört viz
romboló, gyilkos munkája folytán.
Nekünk nem elég ugy csinálnunk, mintha akarnánk, — bár eddig -még azt sem tettük meg — nékünk tényleg akarnunk kell a
hála és az emberszeretet szent nevében.
Bis dat, qui cito dat, kétszer ad, ki rögtön ad. Ha valamikor volt találó e régi mondás, ugy most, ilyen rémes ins-ég közepette,
kétszeresen találó. A rögtöni segélynyújtás
Szeged becsületbeli kötelessége,
tartozása.

A nagyhatalmak fenyegetik
Törökországot.

és Görögország közt végre megindultak a
béketárgyalások.
Már csak napok kérdése, hogy fegyverszünetet kössenek. Románia közbelépése teljesen harcképtelenné
tette a bolgárokat, akiknek voltaképen más
dolguk ne-m lesz, mint áfái mi az uzsorások váltóját. A román hadsereg már tegnap parancsot kapott a megállásra, a szerbek pedig, engedékenységükből következtetve, nem Is volnának képesek nagyobb
harci akcióra. Sokkal több embert vesztettek, mint amennyit bevallanak és valójában ugy áll a dolog, hogy nem annyira
a szerbek és görögök, mint a románok teperték le a bolgárokat. A béketárgyalás
helyét is megállapították. Eszerint nem
mennek P é t e r v á r r a , ahogy az orosz szerette volna, Nisben sem tárgyalnak, hanem Bukarestben.
Ez is az oláhok sikere,
akik úgyszólván kardcsapás nélkül kaptak
mindent, amit akartak. Egyetlen aggasztó komplikáció tehát csak török részről jöhet. A harctérről jelentősebb esemény híre nem érkezett, de ma újból megismételték a táviratok, hogy az összes hadviselő felek borzalmas kegyetlenséggel irtották egymás asszonyait és gyermekeit.

(Az angol hajóraj ma elindult a Boszporusra. — Orosz csapatmozgósitások.
— Berchtold külügyminiszter Bukarestben tárgyalt. — Megkezdődtek a
béketárgyalások és Bukarestben kötik
meg a fegyverszünetet.)
(Saját
tudósítónktól.)
Törökország
föllépése olyan fenyegető, hogy a n a g y h a talmak beavatkozását vonta maga után.
Ugyanis az ozmán birodalom -hadserege
egymásután foglalta vissza Bulgáriától a
már elvett várakat és állomásokát, sőt Törökország csapatainak egy része a mai napon átlépte Bulgária határát, természetesen óriási izgalmat keltve a bolgár lakosság körében. így csak természetes, hogy a
nagyhatalmak együttes lépését a portánál
a legrövidebb idő alatt várni lehet. A hatalmak föl fogják szólitani
Törökországot,
hogy csapatait az enosz-midiai
vonalig
vonja vissza és Drinápolyt ürítse ki. Ha
ennek a nagyon nyomatékos formában
teendő lépésnek nem volna eredménye, a
nagykövetek újból együttesen meg fognak
jelenni a portán. Ekkor azonban m á r a
portát kényszerítő
rendszabályokkal
fogják
fenyegetni.
Londonból késő éjszaka azt a döntő
jelentőségű hirt adják, hogy Anglia hajórajának egy része elindult ma a Boszporusra. Ugyancsak Londonból jelentik azt
is, hogy Oroszország megkezdte a csapatok mozgósítását.
Ezt ugyan Pétervárról
megcáfolják, viszont a cáfolat dacára is
föntartható a londoni jelentés. Anglia diplomáciai köreiben kialakult az a fölfogás,
hogy a nagyhatalmaknak meg kell bizni
Romániát, hogv akadályozza m e g a török
hadótásokat. Valószinü, hogy a monarchia szintén Anglia álláspontján van. Az
bizonyos, hogy Ausztria és M a g y a r o r s z á g
hdlyesli Románia eddigi politikáját, erre
vonatkozólag legjobb bizonyság,
hogy
Berchtold Lipót külügyminiszter
Hoyos
gróf szövetségi tanácsos kíséretében P r e zedára utazott, m a j d tovább utazott Bukarestbe, ahol először is a monarchia követével tárgyalt. E z a legjobb cáfolat azokra a híresztelésekre, mintha a monarchia
és Románia közt a viszony elhidegült volna
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Bulgária,

valamint

Románia,

Szerbia

A mai napon még ezek a jelentések
érkeztek:
TÁRGYALÁS AZ ELŐZETES BÉKÉRŐL.
Bukarest, julius 24. Az éjjel beérkezett
Görögország válasza a román indítványhoz.
A görög .kormány azt az -óhaját fejezi ki,
hogy a fegyverszünet is Bukarestben köttessék meg. A román kormány 'azt válaszolta,
hogy ezzel egyetért, ha előzőleg Nisben a
hadseregek fölvonulását és az ellenségeskedéseik megszüntetését elhatározták. A többi
a fegyverszünettel összefüggő kérdésről Bukarestben lehetne tárgyalni, éppen ugy, mint
a békeprelim'inárék és -maga a béke fölött.
Románia azt reméli, hogy Görögország ezt
az uj román javaslatot el fogja fogadni, a
mely az előző román javaslatnak gondolatát,
mely szerint -a bukaresti tárgyalások megkezdése előtt az ellenségeskedések az egész
vonalon megszüntessenek, fentartja.
Belgrád, julius 24. Tegnap délután a királyi palotában a király elnöklésével .minisztertanácsot tartottak, mely a békeföltétclek
végleges formulájával foglalkozott. Hir szerint ,a- katonai delegátusok tárgyalásai a demarkációs vonal megállapítása dolgában
szintén Bukarestben és nem Nisben fognak

3lefolyni. Még nincs elhatározva, vájjon a
bolgár delegátusok Nisből Belgrádon vagy
Szófián át mennek Bukarestbe.
Bukarest, julius 24. A román kormány
megbízta azzal Coanda tábornokot, hogy
azonnal menjen Nisbe az előzetes -fegyverszünet megkötésének megkönnyítésére, hogy
ott a bukaresti konferenciához induló delegátusokkal találkozzék. Dacára annak, hogy a
békepreliminárék ugyan-abban az időben kell,
hogy Bukarestben aláírassanak, mint a fegyverszünet, mégis lehetséges, hogy a fegyverszünet aláírása előtt is előzetes rendszabályokat alkalmaznak, hogy minden ujabb vérontás elkerültessék. Ferdinánd király, aki tegnaip Károly királyhoz ujabb táviratot intézett, abban arra kért-e a királyt, hogy a szerb,
görög és montenegrói királyoknál interveniáljon a béke megkötésének gyorsítása céljából.
Károly király a három állam fejedelmeihez a
fegyverszünet gyors megkötésének támogatása céljából táviratot intézett, amelyben kijelenti, -hogy a volt szövetségesek közt minden ujabbi vérontás céltalan és hogy ez a
helyzetet csak rosszabbitaná.
BORZALMAK A HÁBORÚBAN.
Szófia, julius 24. A bolgár távirati iroda
újból rámutat a sz-eríbeik és a -görögök áltat
elkövetett nagyszámú iborzálm-akra és j-elönti, ih-ogy -görög katonaság, amelyet görög
bandák és basibozu-k-ck követtek, Ja-kova és
Nov-oszel'o községekben embertelen kegyetlenkedést követtek el -a lakosság között,
Athén, julius 24. Carpale ttengerészt,iszt
a-z -angol hajómisszió t-agj-a, -aki Kavallából
i-die 'visszaérkezett, beszéli, Ih-otgy Doxatóban
1700 agg, .asszony és gyermek (holttestét Háttá, akilcet a bolgárok mészároltak ,le.
DIKTÁLNI AKARNAK!
Belgrád, julius 24. Most már bizonyos,
hogy Románia minden tekintetben szolidáris
Szerbiával és Görögországgal. Ez mindenütt
nagy örömet keltett és anyagot adott a helyzet optimisztiiku's fölfogására. Miután Bulgáriának az a kísérlete, 'hogy Romániával külön
kössön békét, csődöt mondott, remélik, hogy
a bolgárok lemondanak a további -huzavonáktól és a bukaresti tárgyalásokon őszintén
és egyenesen fognak a béke érdekében -eljárni. Ha azo-nban Bulgária tovább is -akadékoskodik, akkor a béketárgyalásokat befejezik és a szövetségesek a csatatéren fogják a
békét diktálni.
,
A HATALMAK TÖRÖKORSZÁG ELLEN.
London, julius 24. Jól érte-sült részről
nyert hir szerint az első lépés, amellyel a
hatalmak nyomást akarnak gyakorolni Törökországra, már megtörtént.
Törökország
Parisban ötven millió frankos kölcsönt kapott. A hatalmak közbelépésére most a bankok a kölcsön összegét nem utalják ki addig,
mig Törökország el nem ismeri a londoni
bókét.
Páris, julius 24. Törökország katonai akciója -erősön foglalkoztatja az -orosz -diplomáciát, amely meg fog -egyezni ia hatalmakkal
arra nézve, hogy a törökök ne
maradjanak
Drinápolyban. Mint a Temps Pétervárról jelenti, a tondoi orosz nagykövet azt az utasítást kapta, h-ogy ,a nagy-követi értekezlet mai
-ülésén a J-egenergi-k usabb rendszabályokat
kérj-e Törökország elten és igy kényszerítsék
a portát, hogy az Enosz-Midia vonalon innen
lévő területeket
kiürítse.
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OROSZ INTÉZKEDÉS.
Pétervár, julius 24. Az egész fekete-tengeri hajóraj Eberhard tengernagy parancsnoksága alatt a szebasztopoli kikötőből a sik
tengerre indult. A Den jelentése szerint
Oroszország
kényszeríteni
fogja
Törökországot, hogy csapatait az enosz-midiai
vonalra
visszavonja.
NEM ENGEDI A TÖRÖK DRINÁPOLYT.
Konstantinápoly,
julius 24. A kabinet
t a g j a i Brinápoily elfoigtMásáról és Törökorszáig továbbá katonai akciójáról a következően
nyilatkoztaik:
Ozmán Nizami basia éfe Szulejmám el Bustani 'Szenátor kereskedelemügyi miniszter
nyillaik ozataibÓl kitűnik, hogy a porta neon
tekinti átmenetinek
Drimépoly
megszállását.
Sőt Uigy látszik, Törökország él vain határozva, ho.gy Dri nápolyit ismét bekebelezi és ©
mellett, mint Ozmán Nizami basia baingozitatta, azon az állásponton van, Hogy a londoni
szerződés semmis és érvénytelen.
Általában
meg M i é t állapi tant, hogy ;a kormány bizalommal néz az 'elkövetkező események elé. lAz
•orosz icsápatmozdiulatolkról Bízóié hirek inem
okoznak nyugtalanságot, m'ert nem hiszn.©.kj
Oroszország külön katonai akciójának lehető-;
ségáben. Niemzetközi flottatüntetést IÍS válószi-j
nőtlennek tartamaik és Törökországnak ked-j
vező kompromisszumot remélnek.
A ROMÁN CSAPATOK ELŰZIK A
TÖRÖKÖKET.
London, julius 24. A Daily Telegraph bukaresti levelezőjének értesülése szerint a román csapatok el fogják iizni a törököket Drinápolyból és a várost vissza fogják adni a
bolgároknak.
IZGATOTTSÁG SZÓFIÁBAN.
London, julius 24. A Daily Mail jelenti
Szófiából: Az a bár, hogy a törökök elfoglalták Dninápolyt, leírhatatlan
izgatottságot
keltett, .Itt attól félnék, Ibogy a görög csapatok m é g fogjálk szállani Filippopoliszt,
ami
kétségtelenül a néps'zefnvedeltem kitörését vonn á m a g a után Bulgáriában. Ferdinánd
király B m a j á b a menit. IMUsztafabasával a távirati összeköttetés megszakadt.
EURÓPA DÖNTÉSE.
Bécs, julius 24. Bukarestben nagy megelégedéssel fogadták Ferdinánd király lojális békesürgönyeit s nem kevésbé volt megelégedett a hangulat, melyet Károly király
válasza Szófiában keltett. A bolgár fővárosban nagy megkönnyebbülést okozott az a
készség, mellyel ,a román uralkodó az ellenségeskedések megszüntetéséről szólott, viszint Romániában Genadiev legutóbbi szobranje-beszédétielk hangjával vannak nagyon
megelégedve. Ilyen körülményék között most
már bizonyos, hogy a román-bolgár
konfliktus mindkét fél teljes megelégedésére
való
megoldásának akadálya nincs.
Bizonyos azonban, hogy — Romániának
Bulgáriában jól ismert álláspontja szerint —
a d u n a i királyság egybekapcsolta érdekeit a
balkáni szövetség többi tagjainaik órdékeivel
s igy a bolgár-román válság
egymagában
nem lesz elintézhető, csupán a többi balkáni
országgal szemben fönnálló kérdéseik elintézésével egy időben. Kérdés még, hogy Szerbia
és Görögország hajlandók leszinek-e békefeltótiBlelk >el fogadása, nélkül, az ellenségeskedések beszüntetésére 1 'Már pedig Románia, a
megegyezésire való mindem hajlandósága mellett ás ragaszkodik ahhoz a régebben nyilvánított álláispontjáhozi, hogy ágyúit csakis
a fegyverszünetnek Szerbiával és Görögországgal való megkötés© u t á n hajlandó elhallgattatni.
Egy ilyen természetű megegyezés létrejöttét sürgősen k i v o n j a valamennyi nagyha-

talóm. Bármilyen súlyosak legyeinek is a méze,teltérések az európai udvarok között, 'ebbem az egy pontbán teljesen
egyetértenek
Ausztria-Magyarország
több Ízben
erősen
sürgette a f egy verszünet megkötését
Belgrádban is, Athénban is. Románia követei i s abbén az értelemben interveniáltak a két ország kormányainál, A monarchia ezeket .a lépéseket a többi nagyhatalom, megbízása nélkül!, de .azok csendes beleegyezésének tudatálban tett© meg. Románia álláspontja pedig
az, hiogy az előzetes békéről való tárgyalások a t azonnal meg kel.l kezdeni s azokat romián
'földön kell lefolytatni. Ez az álláspont szimpatikus valamennyi batalomnak. Oroszország is teljesen osztja a monarchiának azt a
felfogását, hogy egy ép és erős Bulgária fent (irtása feltétlen szükségesség. Épen, miért erről vűamenuyi hatalom teljesem meg van győződve, bizonyos, hogy a Bulgária és ellenfelei között létrejövő megállapodásokat, a;zck
végleges
aláirásia előtt elfogadhatóságuk
szempontjából' Miit fogja bírálni valaimemmyi
nagyhatalom s aimennyiblein azeik a balkáni
állapotokról való közfelfogásnak meg siiem felelnek, maguk a hatalmak fogják kezükbe ven
ni a határok megállapitását a Balkánon.
<iHimHin>Him>i(niiiuum»iinnmHm
Az osztrák politikai helyzet, fschlbőt
jelentik: Stürgkh gróf osztrák mámáisizteralmiök
és Hemold báró ©sztrájk belügyminiszter ma
reggel' hét ópakor ideérkeztek. Stürgkh gróf
tizenegy órakor jelent meg ő felsége előtt kihallgatáson. A miniszterelnök m á r három het e nem jelent meg ő /felség© előtt. Mielőtt rövid szabadságát miagkezdéné, alkalmat vett
magának a miniszterelnök arra, hogy ő felségéinek egész sor politikai és folyó igazgatási kérdésekről jelentést tegyen. Korytowski
lovag, Galícia helytartója a legutóbbi n,apóikb a n Bélesben volt ós ennek következtében a
miminiszterelnök a galiéiaá tartományi választások kiimenctelórői és a galíciai kérdéismől
is általánosságban referálhatott. Azonkívül
jelentésit tett iá miniszterelnök a m a segitő-akciókiról, amelyeket .az árvíz által Sújtott tartomáznyokbar, elsősorban Galiciában és Stájerországban inditiottak, végiül szobaifcerült a
cseh kérdés is, meiyimek jelenlegi állásáról
Stürgkh gróf behatóan informálta az uralkodóit,
A horvát kérdés. A Fremdenblalt ma
vezércikkben foglalkozik a horvát kérdéssel
ós azt árja, hogy a változást Horvátországban
Tisza gróf programbeszóde óta 'tehetett várni,
Azon a mlalpan, amelyen Andrássy
gróf az
a r a d i piacon a megsértett és fenyegetett alkotmányosság miatt panaszkodott, -azon a napon. Tisza gróf egy fontos lépést tett, hogy
a szerencsétlen koalíciós rezsim
legsúlyosabb
és legvégzetesebb hibáját jóvátegye. Aridra,ssy a törvény betűjének szigor,u megtartását
követelte, még akkor is, h a ICIZ 3/ legmagasabb
állami érdekeket sodorja veszedelembe. Mikor azonban miniszter voiLt, közjogi lelkiismerete nem mutatkozott olyan érzékenynek.
Nem voltak aggodalmai ama nagyon is kifogásolható f o r m a elten, amellyel a szolgálati
pragmatikát törvénnyé tették és nem vizsgálta azt sem fölül, hogy tartalma inegffelíel-ie iá
magyar-horvát fciegyiezósii törvényeknek. Akkor könnyelműen elmérgesitették
a viszonyt
Magyarország és Horvátország között és most
nem lesz körmyü a régi rendet
helyreállítani.
Igen komoly okokból a magyar kormány még
fönt artani k i v á n j a a királyi biztosságot, azon
ham ez ne keltsen nyugtalanságot Horvátországiban, m e r t az u j királyi biztos legfelsőbb
.helyről azt a megbízást kapta, hogy a normális állapotok a n n y i r a óhajtott és minél
előbb valló helyreállítását készíts© elő. A normális állapotok helyreáll itása a cél, 'amelyet
miinél előbb e l kell érni. Az u j királyi biztos
egyénisége biztosítéka annak, hogy a sáikiar
nem fog elmaradni. Skerlecz báró válamcinynyi párton kivül áll és valamennyi frakció
cgyeu'lő bizalommal közeledhetik feléje. Tél-
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jiesen j ogosnak, sőt természetesnek kell látniuk a másik direktívát is, amelyet a legfelsőbb kézirat fölá,Hatott. ,A normális állapotok
helyreállít álsa Horvátországban
a
fönnálló
közjogi kötelékek változatlan föntartása mellett készítendő elő. Természetesen a kiegyezési törvény épségként.artálsa az ©gyedüli alap,
amelyen ia megoldás lehetséges. A béke .megteremtése ezen aiz alapon nem teliét nehéz.
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Ismeretlen tartózkodásu
Károlyi Lajos gróf.
(Saját tudósitóntitót.) A hivatalos lap mai
számában, ott, ahol az idézés, árverés, körözés és egyéb hivatalos közlemények unalmas betű,tengerére csak a legelszántabb ujságmoly meri ráereszteni elpusztíthatatlan érdeklődésének vitorlás hajóját és ahol még a
vastag betűknek sincs jelentőségük, mert csak
annyi á céljuk, 'hogy amennyiben Laczkó Pál,
Rásfca János, Marcinek Borbála és ehhez h a sonló polgári nevek szürke viselői egyszer,
véletlenül kezükbe vennék a hivatalos lapot,
észrevehessék, hogy az idézés, körözés, árverés és egyéb jó nekik szól — ezen a végtelen nyomdai óceánon megakadt a szemünk
egy négyszögű idézéskeretből kiugró néven,
amelynek láttára csodálkozva kell kérdeznünk: hogy is kerülhetett ez ide?
Károlyi Lajos gróf neve ez a feltűnő név.
Tudtunkkal sem csődbe, sem gondnokság alá
nem kerülhetett, sem nem követett él valami
büntettet, miért szól h á t hozzá az az idézés?
A választ a hivatalos laptól kapjuk meg a
következőkben:
1913. Sp. VII. 916—3. A budapesti
VIII—X. kor. kir. járásbíróság közh í r r é tesiziii, hogy Ungár József dr. budapesti (József-körút 36.) ügyvéd által képviselt Guary Ernő felperesnek
gróf Károlyi Lajos alperesi elleni 1000
kor. és jár. i r á n t i keresetének somm á s tárgyalására 1913. évi augusztus
hó 1. napjának délelőtt 9 ó r á j a ©zen
bíróságnál kitüzietett és
ismeretlen
tartózkodásu gróf Károlyi Lajos alperes részére dr. Gséc&i Miklós ügyvéd ügygondnokul ikirendelfetett.
És néhány centiméterrel lejebb még egy
hasonló idézés, ugyancsak Károlyi Lajosnak adresszálva ós csak azzal a különbséggel, hogy a szám 1913. Sp. VII. 917. és az
összeg nem 1000 korona, hanem 404 korona
62 fillér.
Az idézést nem 'értjük. Ezernégyszáz
korona miatt perlik Károlyi Lajos grófot. Érsekújvár egész vidékének birtokosáit, ,a számlálatlan KáPölyi-milOiiók legnagyobb részének óriási vagyonlu u r á t ? És ismeretlen tartózkodásu Károlyi Lajos? A monarchia volt
londoni nagykövetének,
Károlyi Alajos grófnak a fia és gróf Széchenyi Bélának, a koro
naőraék a veje! Ismeretlen: tartózkodásu az
Eszterházy-utca 40. számú palotának és számos budapesti birtoknak, sok tízezer bolid föld
iiieik a tulajdonosa? Nem értjük. IMi történhetett i t t ?
Csécsi Miklós dr., akinek a. inieve különben
•az idézésében is előfordul, .mint a törvényszék
által a giróf részére kirendelt ügygondnoka, a
következő fölvilágosítást a d t a e r r e 'vonatkozólag a Délmagyar ország fővárosi m u n k a t á r sának:
—• Az egész csak akvetetlenkedés.
Károlyi
Lajos gróf jószágigazgatója kitette a pörösköidő Guary E r n ő t a grófnak egy bérházából,
mire Guary azon. ,a cimen, hogy a lakás poloskás volt, kártérítés és egy negyedévi házbér eímétn beperelte a 'grófot. A hivatalos
lapba pedig azért került az idézés, m e r t a
gróf fittet nincs itthon, tehát az idéző végzést nem tudták neki kézbesiteni. És b á r a
felperes ügyvédj.e bizonyára igen jól tudja,
hogy kicsoda az a Károlyi Laj'OS gróf és b á r
Csécsi Miklós külön lovlében megkérte, hogy
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kézbesitte&sie néki, mimt a gíróf ügyvédjének
a végzést, mert a gróf Frankfurtban
nyaral,
a buzgó fiskális mégis csak meglette ismeretlen tartózkodásává Magyarország egyik
leggazdagabb mágnását.

Még egy nemzetközi betörőt
fogtak Szegeden.
— Bűntársa a Tauszigéknak. —
(Saját tudósítónktól.)
Tamzig Izidor, a
hírhedt betörő, akit a Bach-fél© ékszer-rablással gyanúsított meg a szegedi rendőrség,
a szegedi ügyészség fogházában nyaral. A
Baeh-féle betörésnél tévedésből á r t a t l a n volt,
ellenben kitűnt róla, bogy jól szervezett band á j á v a l az egész 'Délvidéket behálózta, és minden nagyabb városban követett el betörést.
Mégis miikor a rendőrség .letartóztatta, folytonosan az ártatlanságát hangoztatta Tauszig, ibár (hamarosan cinkostársai is, Janu
Ábel 'ós Fodor János is kézre kerültek. Ügyében már szeptember 4-ére kiitüabék a szegedi
törvényszéken a ifőtárgyalást, a rendőrség
még ,is nyomoz a jeles betörő m ú l t j a után,
hogy minél több t á r g y i bizonyt tékot szerezzen ellene. És a rendőrség nyomozását siker
koronázta, mert Tausaiignak egy u j a b b betörését födöztie föl, amelyet egy eddig ismeretlen bűntárssal hajtott az végre. A betörő bűntársa Prehoffer Gyula 2.2 éves rovott multu
budapesti pincér* akit szintén országosan körözték már, több rendbeli bűncselekményei
í 3=
ért. iMa a szegedi rendőrség letartóztatta
a
nemzetközi
betörőt.
A jó fogás akéint történt, bogy a szegedi rendőrségnek elmondotta Klamár 'F.erencné, ^Zoltán-utcai magánzónő, akinél Tauszig márciusiban albérletben lakott, hogy
négy gyűrűt március 14-ó'n Tauszig megbízásából elzálogosított a szegedi Belvárosi zálogházban. Azt is megmondta Klamármó a
rendőrségen, hogy abban az időben Tanszig
mindég egy sovány, szürkeruhás fiatalemberrel volt együtt, aki valószínűleg bűntársa lehetett. Az asszony ammak idején jól megjegyezte, hogy ez ia fiatal emher .milyen volt és
pontos személyleirást
közölt róla a rendőrséggel.
A rendőrség a Belvárosi zálogházban
megtalálta azt a négy g y ű r ű t , amelyeket m á r
cius 14-én Tamszigék elzálogosítottak. Most
m á r csak azt kellett megtudni, hogy a (betörők hol szerezték az ékszereket, m e r t az bizonyos volt, 'hogy .tisztességes utóm nem jutottak hozzá. Szakáll József db. a bűnügyi
.osztály vezetője, aki Tauszigot ártalmatlanná
tette, a körözések könyvéből megállapította,
hogy abban az időben Hódmezővásárhelyem
történt betörés, az Apfel4é\ie, Anidrássy-uteai
ékszerész üzletben, ahonnan a tettesek tizennégy gyűrűt, láncot 'és medaáliont vittek el.
A vásárhelyi ékszerész fölismerte a Belvárosi zálogháziból kiiváltott gyűrűkben a s a j á t ját.
Tauszig, mikor ezt t u d t á r a adták, nem tagadott, hanem beismerő vallomást tett, a társát azonban nem akarta elárulni. Azt han-
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goztatta folyton, hogy a betörést egyedül követte el, pedig ezt az állítását megcáfolták a
tények és Klamámné vallomása is. M.ivel azon
ban társa kilétét ő tőle sehogy se lőhetett
megtudni, a szegedi rendőrség iKlamárné személy le,irása alapján, elrendelte Taluiszig dsfineretlen társa ellen az országos körözést.
Az országos körözésnek csakhamar meg
is lett az eredménye. A budapesti államrendőrség Prehoffer Gyula, volt pincérben ismerte föl Tauszig bűntársát, aki m á r többször
volt büntetve betöréses lopásért. Prtehoffert
ma Szegedire szállították ós a; rendőrséigen
Darvasy Gyula vásárhelyi rendőrkapitány
előtt szembesítették 'Klamárnéval, aki határozottan fölismerte berrne Tauszig barátját. A
rendőrség Prehoffert az ügyészségre átkisértette, ahol előzetes letartóztatásba 'helyezték.
Szüffrazsett-ügy az angol alsóházban
Londonból jelentik: Lövés dördült el 'az alsóház tegnap esti ülésén. A szocialisták vezére, Keir Hardie uieginterpOllálta a bélügymimiszter.t, hogy mi jogon merészkedett a rendiőrség hehaitolni egy magánházba, mert a
Pav,illan Variét©, amelyben a szüffrazsettók
tegnapelőtt ülést tartottak, magánház, ott tehát uem .lett volna szabad mars. Pauikbursitot
elfogni. Mac Kenna államtitkár falállott,
'hogy válaszoljon, ebben a pillanatban az idegenek karzata felől erős durranás
hallatszott.
A képviselők felugráltak, detektívek és teremőrök rohantak az idegenek karzatára ós
lefogták ,a lövöldözőt. Miikor kivezették, helyreállott a nyugalom. Az uindonisták padjáról
az egyik képviselő átkiáltott, a szocialistáknak:
— Ezt önök igy előre megrendelték!
Keir
Hardie barátja!
Mac Kenna ezután igazolta a rendőrök
eljárását, amely minden tekintetben törvényes .volt. A lövöldöző egy fiatal ember, a
szüffrazsettek lelkes híve. Fogságban tartották, bár ártalmatlan játékszer, egy gyermekipiszitoly volt, amelyet elsütött.
Román lap Magyarország ellen. Bukarestből jelien,tik: Nem lieket sokáig leplezni, hogy a román sajtó s a közvélemény egyre élesebben A liszt rí a-Magyarország ellen fordul. IMost ,a ,Minerva" ciuiü lap vezércikkben
foglalkozik a magyar politikai viszonyokkal
és a következőket irjia:
— Miután annak a feladatunknak, hogy a
bolgárok hegemóniáját a Balkáinon megtörjük, elegeit tettünk, másik feladat áll előttünk
megtörni a magyar hegemóniát, mely ki akar
terjeszkedni a románok fölé. B á r iá mii magyar
szomszédaink, kevesebben vannak és kevésbé
európaiak, mint mi, mégis olyan pretenzióik
vannak, bogy rajtunk uralkodjanak és azt az
utópiát táplálják, hogy a m.i latin f a j u n k a t
az ő turámii vérükbe olvasszák. Most még mag y a r uralom alatt szenved a m i román népünk jelentékeny része és ezt az uralmat is
le kell győzniök a románoknak. Ez a mi második
missziónk.
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Egy szegedi cég milliós pöre.
(Saját tudósítónktól.) Érdekes Pör keletkezett a Milkó Vilmos és Fiai szegedi cég és
egy birtokvásárló konzorcium között, amelynek élén Kardos Samu dr. országgyűlési képviselő áll. A pört a rossz gazdasági és pénzügyi viszonyok okozták, meg különösen á
balkáni háború, amely miatt tulajdonképen
ránk köszöntött a pénztelenség. A konzorcium nem birt a vállalt kötelezettségének eleget tenni és emiatt indult meg a milliós pör,
amely eddig minden fórumon a szegedi cég
javára dőlt el.
A Milkó Vilmos és Fiai cégnek volt a fehérmegyei
Felsökörtvélyesen
ezerhatszáz
holdas birtoka. Milkóék 1910-ben elhatározták, hogy vagy eladják, vagy parcellázzák a
birtokot. Vevő csakhamar akadt. Egy konzorcium, élén Kardos Samu dr. volt országgyűlési képviselő és ügyvéddel, alkudozni
kezdett Felsőkörtvélyesre. A vásárt hamar
nyélbe ütötték. A konzorcium letett kétszázezer korona bánátpénzt azzal, hogy tartozik
1912. október 1-én kifizetni a birtok vételárát: egy millió koronát, különben
elveszíti
a bánatpénzt.
A konzorcium 1911-től 1912. október elsejéig különben bérbe is vette az 1600 holdat,
negyvenötezer
korona bérösszegért. Kardosék tüstént hozzá akarták kezdeni a parcellázáshoz, de a 'felsőkörtvélyes'i magyaroknak
egyszerre nem kellett a föld. A külpolitikai
válságok egyre komolyabb "szint öltöttek,
biztosabbá kezdett válni a készpénz, mint a
föld. Elérkezett 1912. október elseje, a konzorciumnak le kellett volna tenni az egy milliót, hogy megkapja a z adásvételi szerződést. És 1912. október elsején kitört a balkáni háború. A konzorcium nem tudta lefizetni az egy milliót. Milkóék kijelentették,
hogyha 1912. október elsejének esti hat órájáig meg nemkapják a pénzt, föloldottnák
tekintik az üzletet és megtartják a kétszázezer korona
bánatpénzt.
Kardosok mindent elkövettek, de azt a
szerény mi'Hiócskát nem bírták megszerezni.
A pénz helyett magukkal vitték Weisz Fülöpöt, ,a Kereskedelmi Bank igazgatóját, aki
késznek nyilatkozott
megvenni a birtokot.
Elfogadta az egy millió korona árt, csak az
volt a föltétele, hogy meg akarja nézni a
földeket. Milkóék azonban követelték, hogy
a Vételárat tüstént fizessék ki, aztán, hogy
kié lesz a birtok, azzal ők nem törődnek. És
megtörtént az, hogy a sokimiMiomos Weisz
Fülöp nem tudott esti hat órától, esti tizig
fölhajszolni egy millió korona készpénzt. Igy
tehát az üzlet fuccsba ment. Milkóék megtartották a bánatpénzt. És megindult a pör a
Milkó-cég és a konzorcium közt. Kardosék
kezdték: pört indítottak Milkóék ellen az ingatlan tulajdonjoga iránt. Milkóék első ágyuszója viszont azt volt, hogy Milkó Gyula dr.
ügyvéd utján pört a d t a k ibe a budapesti IV-ik
kerületi járásbíróságnál a konzorcium ellen
a birtokból való kimozditásérí.
Kardosék
ugyanis nem akarták visszaadni a birtokot,
mert jogtalannak tekintették
a
kétszázezer
korona visszatartását. A járásbíróság kötelezte is a konzorciumot, hogy nyolc napon belül adják vissza a birtokot. Felebbeztek a törvényszékhez, de ez a fórum is jóváhagyta
a járásbíróság Ítéletét. Következett a végrehajtás és a birtokból való kimozditás.
De Milkóék tovább mentek ia maguk igazának keresésében. A konzorcium ugyanis
az egy év alatt, mig bérlője volt az 1600 holdnak, albérletbe adta parcellánkint a földet és
a jövedelemmel nem számok el. Ezért Milkóék
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följelentették ingatlan jogtalan
eltulajdonítása
címén. Viszont Kardosék is uj pörbe kezdtek.
És ez az uj pör érdekes dilemma elé állítja
a biróságot. Elvi határozatot kell hozni: azzal, hogy 1912. október 1-én este hat órakor
a konzorcium Weisz Fülöp személyében vevőt hozott a birtokra, eleget Itett-e a szerződés
kívánalmainak?
A pör kimenetele egyelőre bizonytalan.
De valószínűleg a szegedi cég fog kikerülni
belőle nyertesként.

K I R E K .
Aki nőket inzultál,
ne lovagiaskodjék t
(Saját tudósítónktól.)
AJZ aradi u r i társaságokban nagy érdeklődéssel t á r g y a l j á k
most -egy szokatlan affér ügyét, moly Weil
József főmérnök és Wolf Ignác dr. ügyvéd
jelölt között keletkezett. Az affér különös érdekessége, hogy a főmérnök megbízottai az
ügyvédjelöltnek megtagadták az elégtételadást, azon -a eimen, hogy aki nőket inzultál, az ne .lovagiaskodjék.
Még a muSit Ihéten történt maga az incidens, a m i megindította az affért. Weil József
főmérnök a z egyik aradi kávéház forraszán
nők társaságában ült. A szomszéd asztalhoz
telepedett le Wolf Ignác dr., ak.i a hölgyéket
fikszirozni kezd .t-e. A főmérnök egy ideig szótlanul tűrte az ügyvédjelölt sértő viselkedését, végül -pedig, amikor látta, hogy Wolf
nem hagy fel hántó szórakozásával, felállt ós
az ügyvédjelölt asztalához lépett.
— Kikérem magamnak! — szólt harsányan a főmérnök és súlyos tiltakozó szavakat
vágott a-z ügyvédjelölthöz.
Kinos, izgalmas volt -a jelenet, a kávéházi közönség kíváncsian -futott össze s Wolf
Ignác dr. izgatottan, vonult vissza -a nyilvánosság elől, mely élénken helyeselte a főmérnök erélyes fellépését.
A jelenetnek m á s n a p folytatása; lett.
Wolf Ignác dr. elégtételt kért a főmérnöktől
G a r a Ármin dr. és Singer Jenő dr. u t j á n . A
főmérnök Pál-m-ai Lajos dr.-t, Kremer Zoltán
idr.4 íbizta meg ügye elintézésével.
A főmérnök megbiz-ottai kijelentették,
hogy miután az ügyvédjelölt nőkkel szemben
viselkedett sértően, a főmérnöknek kötelessége volt vele szemben fellépni és igy lovagias
elégtételre nem tarthat igényt. Wollf Ignác
megbízottai tanukra hivatkoztak, h-o-gy felük
a nőkkel szemben nem viselkedett sértően-, ez
a bizonyitás azonban nem sikerült. Igy azzal
végződött a lovaigas ügy, hogy P-álmai Lajos és Kremer Zoltán, a főmérnök megbízottai, egyoldalú jegyzőkönyvet vettek fel s felük részéről az ügyet befejezettnek tekintik.
Hir szerint -az egyoldialu j-egyzökön-yv felvétele miatt most Wolf Ignác dr. segédei fogják provokálni ,a Tőmérn-ök megbízottait.
— L'.ssu apadás. Tegnap hét méter 69
centiméter volt a Tisza vízállása, m á r a tizenegy centiméterrel lecsökkent, tehát a folyó
mai -vízmagassága hét méter és 58 centiméter. Az apadás tehát bár lassú, de fokozatos
és ha ujabb -felhőszakadások nem lesznek, remélhető, hogy pár hét alatt a Tisza vissza
huzódiik a medrébe. A -szegedi folyammérnöki hivatalnak és az ármentesitő társulatnak ,a
Tisza egész vo-na-láról ujabb -apadást jelentenek. A ma délutáni nagy esőzés valószínűleg
ismét megduzzasztja e g y kissé a Tisza vizét,
a folyammérnöki hivatal azonban bár kisebb,
de ujabb apadást vár.

deletet in tézett a pénzügy i gaz ga t óságokhoz és
a székesfővárosi adófe'ltügyélőkhöz.
Utasítja a miniszter az emiitett hatóságokat, hogy az ilyen családfőn,tartó -tartalékosok, illetve póttartalékosok szolgálatban
tartásának .ideje -alatt, valamint a hazaérkezésüktől számított további három hónapig -azok,
vagy gondozásukra bízott családtagjaik terhén nyilvántartott egyenes adók és illetéktartozásoknak végrehajtás
utján való behajtását általánosságban tartsák függőben. lEgyiut-tat fölhatalmazza az emiitett hatóságokait a-r,r-a is, hogy h a a nevezettek a hazatérésüktől
szálmitott h á r o m hónap alatt ezért folyamodnak, az adóhátralékukra nézve megfelelő rész
letek fizetésének m-egált apitása mellett, legföljebb egy évre terjedő fizetési halasztást
a
maguk -hatáskörében engedélyezhessenek.
Ha
pedig a fömitmevezették hazaérkezésüktől számított három hónapom belül illetéktartozásaiknak irészlietekibtem v,aló befizetbetósét kérelmeznék, fölhívja a pénzügyminiszter a névezett hatóságokat, hogy az -erre való folyamodásokat, amennyiben a kéneltem -elbírálása
-nem állama hatáskörükben, hozzá terjesszék
föl. Végül meghagyja a körren-dtelet, hogy intézkedéseiről a -községi (vámosil) elöljáróságok
késedelem nélkül azzal ért-esitendők, Ihogy
ezeket a kivételes kedvezményeket
megfelelő
módon az érdekelteknek
is azonnal hozzák
tudomásukra.

— Majláth érsek lesz ? Majláth Gusztáv Károly gróf -erdélyi püspök legutóbb
százezer koronát adományozott iskolai célokra. Egyházmegyéje területén egész sereg
elhanyagolt -iskolát á'llitott talpra ezzel a bőkezűségével. Az adományokért a hivatalos
lapban mondott köszönetet Majláth grófnak a
kultuszminiszter. Tudott dolog, hogy az erdélyi püspök jövedelmének legnagyobb részét kulturális és -főleg jótékony célokra költi.
A mostani -nagyszabású -adománya mégis
ugy fest, -mintha bucsu-ajándék -volna. Hir
szerint már legközelebb betöltik a kalocsai
érseki széket s valószínű, hogy Majláth kerül Csernoch János örökébe.
— Porladó halottak a Demeter templom alatt. A Szent Demeter templom végleges lebontás-a ©lőtt még egy egyházi aktus
1-estz: azokat a régi halottakat fogják eltemetni, akiiik a Demeter templom kriptáiban talán
évszázadok ót-a porladoznak. A templom keleti hajójának oltára alatt három kripta is van.
Az elsőbe a kórus alatti hatalmas kőlappal
födött lépcsőn lehet lejutni. Amint a templom falába beillesztett, kőlap latin szövege
bi-zonyiitj-a, ebben a kriptában nyugszanak
Bajcieh A-dám báró szülei és nagyszülei is.
Baíjcieh 1783-ham állíttatta az emlékkövet.
Ebben a kriptában -egyébként 24 forintért bárki -nyugvóhelyet kaphatott porhüvelye részé
re. A temetkezést itt a tizennyolcadik század
végén szüntették be. A második kriptában
nevezetes polgárok, előkelő tanácsbeliek,
hadsereg kiválóságai, -királyi fuukcicináriusok hamvai pihennek, a harmadikba pedig
papokat temettek. A két kriptában állítólag
ötszázéves -osontok is v-an-n-aík. A -csontokat, a
melyekről lak-orlhadt koporsó, ruha, minden,
u j koporsókba helyezik s a belvárosi temetőben ünnepélyes gyászszertartás közt helyezik
másodszor s talán most már véglegesen- -nyű
govóra. Ebből az .alkalomból azt tervezi, -a
belvárosi plébániai hivatal, hogy ,a Dem-eter
templom alatt nyugovó halottaknak a város
a belvárosi temetőben díszes kriptát épittess-e-n, .amelyhez az anyagot az -öreg templom
lebontásra kerülő f-alai szolgáltatnák. Ugyancsak a plébániáról indult k-i az az eszme,
hogy a mai Templom-teret Szent-Demetertórnek nevezzék el. Ilyen nevű utca m á r volt
egyszer Szegeden, a régi v á r fennállása idejében, de amikor a hatalmas kiterjedésű vár a t lerombolták, eltűnt az utca is.
— Uj konviktusi igazgató. Varga Gábor
dr.-t, -az állami főreáliskola hitoktatóját, aki
mint Gyertyámos
község
konviiktusának
igazgatója a magyarosítás -terén szerzett 10
éven keresztül bokros érdemeket, a megyés
püspök kinevezte Nagykamarás
község plébánosává. Az igv megüresedett konviktusi
igazgatói állásra Gyertyámos község konviiktusának gondnoksága
folyó hó 24-én
Gyertyá-moson tartott ülésében egyhangúlag
Somogyi Józsefet, az állami főgimnázium
ambiciózus és agilis tan-árát választotta meg.
Midőn ebben eddigi sikeres pedagógiai munkásságának elismerését látjuk, melegen gratulálunk az uj igazgatónak.
— Halálozás. Móra Márton szűcsmester,
közel nyolc vamesztiandlos korában meghalt
Félegyházán. Az élhuny.t tekintélyes polgára
volt Fé!egyháza városnak. A-z elhunytban
Móra István és Móra F-erenc írók édesatyjíukat gyászolják.
— Adókedvezmény a tartalékosoknak,
Teleszky János dr. pénzügyminiszter abból a
célból, hogy a védőerőtörvémy 43-.ik szakasza
alapján ,a kivételes tényleges katonai szolgálatra heh ivott, .illetőleg visszatartott -családfőn tartó tartalékosoknak és póttar,a,lékosoknaik, valamint -a gc-ndozásukra bízott családtagoknak az őfket terhélő egyenes adók ós illetékek törlesztését megkÖnnyebbitse, körren-
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— Politikai gyilkosság. Tegnapelőt
este véres gyilkosság történt
Berettyóújfalun. Eleintén mindenki azt hittie, -hogy a hevesvérű legények vala-mi női szernélyen kaptak össze, később kiderült, hogy
politikai
szóváltás okozta idősebb Kecskeméti Ferenc
államv-asuti alkalmazott fiának tragikus halálát-. Vasárnap késő éjjel Csere József berettyóújfalui tizennyolc éves gazdalegény a
Festi-utcában Összetalálkozott Ifjabb Kecskeméti Ferenccel, akinek Ciffra-kortestöll lengett a kalapján.
—- Nem dobod ie azonnal azt a müngótollat?! — ri'valt rá a kötekedő ellenzéki
Csere.
— Majd csak a választás után-! — felelte
a megtámadott. — És egyébként mi közöd
hozzá, azzal szavaz az apám, akivél akar.
Szó -szót követett és a fanatizált legény
erővel akarta sárba ti-porni a -munkapárti korte-stollat. Amikor látta, hogy nem bir a nálánál erősebb ellenfelével, elővette zsebkését
és — az utasításhoz hiven — szivén
szúrta
ifjabb Kecskeméti Ferencet,
aki holtan rogyott össze. A gyilkos -haza rohant, -megmosta véres kezét és kiállt a kapuba, ahol néhány
perc múlva ráakadtak a csendőrök:
— Várok a csendőr urakra, mondotta a
gyilkos, tessék itt van a kés, én öltem meg
a makacs mungót.
A csendőrök -nyomban- letartóztatták és
tegnap délután már be is szállították a nagyváradi ügyészség fogházába.
Furtán, Zsákán és magában
Berettyóújfaluban a munkapárti szavazók élet- és vagyonbiztonsága
állandóan
veszedelemben
van a fanatizált függetlenségiek részéről. )ezerniczky Dénes, a berettyóújfalui járás fősz-ol gabirá ja előterjesztést tett Bihar vármegye alispánjának, hogy tekintettel -az izgatottságra, a választás rendjének kellő biztosítására Berettyóújfaluba katonaság
kirendelését kérje a belügyminisztertől. Az alispán
az 'előterjesztéshez híven fölirt a belügyminiszterhez és -arra 'kérte, hogy Berettyóújfaluba háromszáz gyalogost, kétszáz lovast,
Biha-rkeresztesre pedig száz gyalogost rendeljen ki. Ezenkívül pedig száz csendőrt fognak a választás napján összpontosítani Berettyóújfaluban.
— Kvasz, az álként. A kitünö Kvas
An-drásnak, a m a g y a r aviatika egyik leglelkesebb és legtehetségesebb t a g j á n a k kéllemetlen kalandja -akadt m a Eperjesen. Szeptemberiben repülőnapot szándékozik a -pilóta tartani -a vá/r-osbain s most leutazott Eperjesre,
hogy a felszálláshoz alkalmas helyet szemeljen ki. A katonai- gyakorlóteret találta a legalkalmasabbnak. Végig j á r t a a hatalmas térséget, .mikoT egyszerre .találkozott egy Nagy
Imre nev.ü szakaszvezetővel. Kvasz szóba állt
az altiszttel. Diskurálgatni kezdtek és a piLó-
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ta kérdezősködni kezdetit a helyi 'körülményekről, a ítér nagyságáról. Szó-szót követett.
Kvaszt érdekelte az is, milyen az eperjesi
helyőrség létszáma. Nagy Imre ekkor rákiáltott az aviatikusra:
— Téved, a kémkedéshez adatokat nem
kap tőlem. A lőportorony
felrobbantásában
sem fogok segédkezni.
Ezzel, bárhogy is tiltakozott Kvasz, letartóztatta és a rendőrségre kisérte. Itt csakh-ahamar kiderült a tévedés és a pilótát 1 fél
óra uralva szabadon bocsátották.
— A különc milllomosnö. Arad városban érdeklődéssel fordulnak az emberek az
Andrássy-tér egyik ikás háza felé, amélyben
nagy betegen fekszik Fischer Eli:z, .az ismert
különcködő milliomos asszony. Fisdher lEíiz,
aki most -nyolcvanhárom esztendős, tizenkét
millió korona vagyonnal rendelkezik. Az utób
hi években két dolog révén. emJlegették: két
év előtt meg akarták igyilkalhi, az idén pedig milliós alapítványt készült tenni kórházi célokra. A -dúsgazdag nőt -a iftíkairsága -tette
,beteggé. Az a rögeszméje, hogy a házmestere
meglopja és ezért nyáron -csak egy-egy zsákkal hozat fát. Ezzel öt-hat napra való eledielt
főz -magának. Az állott ételtől bélhurutot
és
vérmérgezést kapott. Az arca nagyra dagadt
és kiütések támadtak rajta. A 'betegsége első
napjaiban nem engedte, hogy a házmestere
(mert más nincs mellette) orvost hívjon, de
állapota -komolyra fordult és megjelent az -orvos. Diétát kellene tartania, de nem engedi
meg, hogy drága ételeket hozzanak. Annáik
tudatában, hogy súlyos az állapota, elküldött© végrendeletét Nemess Zsigmondhoz, az
aradi -zsidó hitközség elnökéhez; F-ischar Efliz
az ,aradi zsidó hitközséget teszi meg általános
örökösévé. A suly-os beteg elvált nő bölesöinükikel szerezte nagy vagyonát és habár
Arad legforgalmasabb helyén- kétemeletes
bérpalotája van, ő földszintes rozoga házban
lakik évek óta.
— Magyar szépségek Karlsbadban
Karlsbadhan vasárnap délután tartották meg
a második idei szépségversenyt. A verseny
a magyarok győzelmével végződött, amennyiben az első dijat 330 szavazattal Markövitz
Fer-iné (Budapest), a 'második dijat 234 szavazattal Lederer Annié (Budapest), a harmadik (dijat pedig 182 szavazattal Witzmanm
Stefi (Wien) nyerte el. A férfiszépségek közül Seh Károly (Karlsbad), Lazar Miarguljes
(Premysl) és Nagy iGyörgy dr. (Budapest)
kapják meg a dijakat.
— A hercegi pár autóm obüszerencsétlensége. Párisi távirat alapján jelentettük néhány nappal ezelőtt, hogy Vallez d'Albala Lipót herceg és felesége, akik Franciaországon átutaztak, Laqueviille mellett automobil'szerencsétlenségnek lettek áldozatai. Most
ujabb részleteket jelentenek ia szerencsétlenségről. A herceg maga igazgatta az automobilt és midőn egy szembejövő kocsinak
ki akart térni, egy hídfőbe ütközött. Az automobil a folyóba zuhant és a tiz méter mély
folyó fenekén maradt. A herceget behorpadt
mellkassal, holtan találták meg. A hercegné
kiesett a kocsiból. Rochefort-Montegneba
szállitatták, de rögtön a beszállítás után meghalt. A -soffőr csak könnyen (sebesült meg. A
herceg harminc éves volt, felesége huszonöt.
Három gyermekük maradt.
— Színész és ügyvéd kard párbaja
Nagykanizsáról jelentik: Véres kardpárbaj
folyt le ma -reggel a nagykanizsai erdőiben
Bihari Sándor, a pécsi színtársulat -ismert nevű tagja és Darás László dr., nagykanizsai
ügy véd között. Á párbajra kávéházi összeszolalikozás adott okot. Tegnap este ugyanis
Nagykanizsa egyilk kávéházában nagyobb (tár
saság szórakozott. Ott volt a színész és az
ügyvéd is. Egy darabig 'kedélyesen beszélgettek, később azonban vita támadt, amelynek
során az ügyvéd megsértett© Biharit, aiki
éles szavakkal replikázott vissza s rövid szócsata után tettlegességre került a dolog. A
feleket nagy-nehezen szétválasztották, -az imoidensnek azonban .lovagias folytatása lett. A
segédek kardpárbajban állapodtak meg, mely
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m-a reggel 7 órakor (folyt le. Több heves 'összecsapás után Bihari a jobb vállán mély sebet
kapott. Darás dr. pedig két helyen szenvedett -könnyebb sérülést. P á r b a j után a felék
kibékültek.
— A honvédhadnagy és a felirónö.
Aradról jelentik: Feltűnést -keltett a városhan, hogy egy közismert aradi <honvédhadn.agyot al-távolitottak -a napokban a hadseregből. Az .esetnek előzménye -a következő: A
hadin-agy közös háztartásban élt az egyik
aradi kávéház feltűnő, szép 18 éves felirónőjével. A napokban karonfogva sétáltak végig a
zsúfolt korzón. Épen akkor érkezett meg
Aradra a szemlét teljesitő honvódparanesnok
(főfelügyelő is. Feltűnt neki ;is a honvédtiszt
és a szép fiatal nő, 'megkérdezte a tisztektől,
hogy felesége-e a hadnagynak? A tisztek elmondották, hogy csak közös háztartásban élnek. Vizsgálatot indítottak -a hadnagy ellen,
melynek az .lett az eredménye, hogy távoznia
kellett -a hadseregből.
— A süketség gyógyítása. A nagyothallás amaz eseteit, amelyek ia fcözópfülbategségékből származtak és maradtak vissza, eddigelé úgyszólván .gyógyíthatatlannak tekintették. H,a ihinni lehet az orvosi szaklapok híreinek!, ez .a helyzet már a közel jövőben meg
fog változni, minthogy Hamm doktor -branscihweigi orvosnak sikerült oly gyógyító eljárást föltalálnia, .amely a nagyothallás ezen
esetéit tedj'esen mag,gyógyítja. Az eljárás nem
áll egyébből, minit villamos utón előállított
hőkisugárzásból, amelynek segélyévei a fül
beteg részét ailaposam á-theviitik. Az orvos uj
készülékét „ototlherm"-nek nevezte el 'és ezen
készülék alkalmazásával gyógyítja a nagyothallókat. Amint a máméit orvosi szaklapok
most megállapítják, a készülékkel v-aló .kezelés már első alkalommal is kitűnő eredmény nyel járt mindazokban -az esetekben, amidőn
kísérleteket végeztek vele; a további, nevezetesen -másodszori vagy harmadszori (kezelésnél pedig mind nagyobb jiavuíást konstatáltak és vagy teljes gyógyulást értek el, vagy
pedig a javulás folyamata oly stádiumhoz
ért, amelynél kedvezőbb eredményt már nem
-lelhetett elérni. A kezelés allatt a beteg kellemes melegséget érez ós a gyógyulás szint©
meglepő gyorsasággal következik be. A középfül hosszabb időin át tartó betegségéből
eredő krónikus nagy-othalliáson kívül az u j
eljárás sikerrel alkalmazható oly .nagyothallás eset-éhéi is, -amely a közéjfül -geninyedése
következtében állott be. Egy beteg, akinek
'krónikus tózépfülkat)arusa és dobhártyája
is erős gyulladásban volt, ennélfogva hallása alaposan meggyengült, ezenkívül pedig
nagy zúgást és időnkint fájdalmakat érzett,
három havi kezelés után teljesen, meggyógyult, noha az eddigi igyógyitási módok mind
sikertelennek bizonyultak. Egy más esetben
egy idősebb ember süketségét az u j módszer
négy hét alatt teljesen megszüntette. A szenzációs találmány további kiséíleteit nagy érdeklődéssel kísérik a szakemberek.
— A hűvös nyár hatása. A Makón
megjelenő „Maros" cimiü lapban olvassuk a
következő megdöbentő .költeményt prózában":
„A hűvös nyárnak sajátságos hatása
van az újságírókra. Felfrissíti és élénkiti
fantáziájukat. A roka koma hum* itsága,
Dózsa Imre függetlenségi sürgöny J, a rend
örkapitány sürgönye, a búbánatos részeg
kurjantása, a bikák brekegése mindmegannyi muzsaesók, mely felajzza a lantot és
a pennát. Fantáziálnak, a szellemi élet magasabb szféráiba emelkednek . . . és irnak
lágyan, szépen és elragadóan. Nem hiába
az újságírás a -legmodernebb költészet. Költenek hazugságokat és kacsákat."
Holt szezonban többet -igazán nem lehet
kívánni.
— A Daily News tudósítója az aldunal
állapotokról. Mac Cullagh, a nagy Daily
News 'harctéri tudósítója, kit a szerb -kormány Szerbia területéről kitiltott, Orsováról
a kővetkezőket jelenti •lapjának: Borzalmas
állapotok uralkodnak az Aldunán, a nagy,
nemzetközinek csúfolt folyamon a partokról

a katonák semleges országok személyihajóira
lövöldöznek. -Nincs kapitány, áki lé merne
utazni a Dunán. Román hadihajók cirkálnak
a Dunán és fedik a csapatok átkelését. Több
magasrangu bolgár hivatalnok, köztük a cettinjei bolgár követ is, Orsován tartózkodnak
és 'semennyi pénzért sem tudnak hajót kapni,
mely őket valamelyik bolgár állomáshoz
száWitamá. A magyar vöröskereszt 'különitm-ényét Bulgáriába szállító magyar ihajó is
csak ugy juthatott le 'békében Somovitig,
hogy a vöröskeresztes lobogót 'fölhúzták az
árbocra.
— Római dráma. Rómának megint szej hál (mi saenziáeiójia van, legy borzalmas és
meglepő -rész,létekből szőtt regény, amély még
Itáliában, a -féktelen érzések és szenvedelme1 k
ikllaissz-iikus földjén is megdöbbenést keltett. A
szereplők: egy Sabbatucci Fernando nevű 20
éves fiatalember, foglalkozására nézve mechanikus és Seammucci Annunoiata, áki még
csak tizenöt esztendős, nagyon szép Leányka
vollt s ákinék az apja gaada-g kereskedő Romában. A fiatalember fotográfiájából ítélve
nagyon szép fiu, igazi olasz .típus, szénfekete
hajjal és szemmel, akinél épen nem csodálatos, hogy olth-atatlain szerelmet ébresztett a
félig igyermeiMányhain. Néhány hónappal ezelőtt történt, hogy a fiu aiz utcán 'megismerkedett A-nnnnei-átával. Az uri családból való
kisleány -nem tudott ellenállani a (fiu hipnotikus nézésének és szüleinek tudta nélkül
,gyakran találkozott a fiatalemberrel. A leány
-apj-a néhány nappal (ezelőtt .megüzent© (Sabbatnccinak, hogy kerülj© a (leányát, mert különbéin följelentést tesz ellene a rendőrségnél. A
fiataloknak az volt a válasza erre a fenyegetésre, hogy megszöktek és teljesen eltűnteik
családjaik szem© elől. Anunmiátáiniak az apj-a
most már csakugy an kény telen volt a (rendőrségre sietni, hotgy ,a leányát megkerestesse.
Közben élteit két-három nap a nélkül, hogy
,a római detektívek .rátaláltak volna a megszökött párra. E helyett a leány -családjának
egy jó ismerőse meglátta a két gyereket, a
mint Róma egyik külvárosában teljesen elzüllött állapotban az utcán kóboroltak. Feléjük közeledett., >die ékkor a fin revolvert vett
élő és megfenyegette, hogy lelövi, ha elárulja őket. Az illető mégis odament hozzájuk és
beszélt a fiatalemberrel, aki elmondotta, hogy
pénz nélkül, éhez-ve, hajléktalanul csavarognak már napok óta, de -azért nem válnak el
egymástól, inkább meghalnak. A -Sca-rarnucei-easlád jóbarátja nagyobb összeg pénzt adot
a fiataloknak, majd pedig arra kérte a szerelmeseket, hogy a következő napon jelenjenek
meg valahol, hogy a leány -apját odahívhassa
iés tárgyalhassanak a jövő tennivalókról. A
szerelmesek belé egyeztek a találkozásba ós
,a városon fciviil .lévő egyik híres kutat jelölték -meg .a találkozás helyéül. A kereskedő
.már megnyugodva indult el tegnap a kijelölt találkozóra, de azért magával vitte néhány barátját, is. Uigy látszik, ez okozhatta a
bekövetkezett tragédiáit. A két szerelmes a
kut közelében ült egy padon és már messziről
észrevehette a közeledőkét. iScaramuoei örömmel közeledett a lánya felé, amikor irtózással láttái, hogy a fiu revolvert vesz a kezébe.
Kiabálni kezdett féléjük, hogy Fernando n e
kövessen el semmi őrültséget, feleségül adja
hozzá a lányát, a fin azonban nem hallotta,
vagy nem hitte ezeket a szavakat. A kétsége
'beesett apa, -aiki futva közeledett a két szerelmesh'ez, egyszerre csak azt látta, hogy a fiu
magához öléivé a -leányt, odáillesztette -a revolver csövét Aminunciátániak a fejéhez és
megnyomta a ravaszt. A kislány végig omlott a padén-. Ezután a fin ás a halántékához
emelte iá revolvert és egy másodperc múlva
ő is holtan bukott végig a padon.
— Fegyencek, mint tűzoltók. Newyorkból táviratozzák ezt az igazán praktikus esetet. A Sing-Sing -fegyház -épülete kigyul-adt s
-mivel a tüz gyorsan terjedt s veszedelem volt,
hogy a fegyencek bent égnek, több mint
2000 elitéltet fegyveres őrök a szabadba vezettek, azokat a fegyenceket ellenben, akiknek büntetése már vége felé közeledik és
egyébként is megbízhatók, kiengedték, hogy
segítsenek oltani. A tüzet néhány óra múlva
megfékezték.
:_
„

DELMAGYARORSZÁÖ
— Házasság és fajnemesltés. Az „Amerikai Magyar Népszava" árja: Pennsylvania
államban uj há;zassáigi törvényt fogadtak
most el, amelyben érvényesül a f a j nemesitésének az elve is. A törvény szerint ugyanis
nem adnak házassági engedélyt iszákos embernek, som oly annak, akinek fertőző betegsége van, vagy aki gyöngeelméjü és öt esiztendőn belül az őrültek lliazában volt. Minidlenmek
az a célja, 'hogy neim-es-i-tsék a fajt. Nem tekintik tehát a .házasságot az ember magánügyének, hanem a r r a is gondolnak, hogy beteg szülőnek beteg a gyermeke és az államnak az az érdeke, hogy egészségesek legyenek a polgárai. A fíajmemesttő házassági törvénynek az 'eligondóláisia szép is, jó eredményt
is igérő: ám a végrehajtása nagy -tárgy-Ma
gcssá-got és még több jőhisiz-emüséget követel.
Kiváltképp az iszá-k-osság kérdése a;z, melynek el-birálásába-n sok tere van a. hivatali
nagyképűségnek.
B utor zállitásokat
ben é s
tározást

hely-

vidékre, berakszáraz

raktár

helyiségben eszközfll

Ungár Benő
szállító
Szeged, Jókai-utca l . s z .
Telefon 34.

KÖZIGAZGATÁS
(—) A közkerti bizottság és a parkok.
A város közkerti bizottsága legutóbb tartott
ülésében tárgyalta le a 'közkerti szükségletek
jövő -évi költségvetését, amely 48,000 korona
kiadást mutat, tehát hétezer koronával többet, -mint a tavalyi hasonló költségvetés. A
bizottság azért emelte a kiadást, hogy a
külvárosrészi parkokat i;s jókarban tarthassa
a város. Sokat kiván tenni a felsővárosi Népliget felvirágoztatásáért is. Nem-rég a bizottság arra kérte a tanácsot, hogy vezettesse be
az ártézi vizet a Népligetbe. A tanács födözet hiányában nem teljesíthette -a kérelmet.
Most azt kéri -a .bizottság, hogy a vizvezetéket csináltassák meg és költségeit több évre
osszák be a közkerti költségvetésbe. A bizottság azt is kívánatosnak tartaná, ha a
vil'lamostársaság a Q-edó—Közvágöhidi villamost egész a körtöltésig vezetné ,ki.
(—) Autótaxik Nagyváradon. Nagyvárad
követte a budapesti példát és szintén bevezette az autotaxi-közlekedést. Tegnap érkeztek meg az uj jármüvek — Ihat darab gépkocsi — és mától kezdve már a közönség
rendelkezésére állanak. Amennyiben a szükséglet kivánja, később több kocsit 'is beállítanak.
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hajója keskeny a nehéz -csapatnak s e miatt
a hajóorra a vizbe síüly-ed, Barry a saját költségén szélesebb hajót rendelt a válogatott myöl
cas részére ,az angőloi-szági Siems-eégnél. A
(o) Egyházzenei tanfolyam Szegeden. szál-es-ebb hajótól legalább két hajóhosszal vaJárosy Dezső az országos m. ki-r. zeneakadémia tanára székesegyházi karnagy augusztus ló nagyobb -gyorsaságot remél Barry, aki -ar21-itől 31-ig -rendezi a maigyar egyházzenei tan ra számit, hogy a gandi regatta után áfead
folyamot karnagyok, kántorok ós tanítók ré- majd vevő ,a fővárosi klubok közül, a Si-emsszére Szegeden, a tanitókópzőinitlézetben. A nyolcasra.
tanfolyamán való -részvétel -költségei 40 koroo Ungvár a győztes. Mult vasárnapon
nát tesznek ki, mely össz-egben az -ellátás, vavolt
a keletke-reül-eti futbaM'haj.nokságórt a
lamint a tain-dij költségei is bent foglaltatnak.
döntő
mérkőzés a Nagyváradi A ü és az UngA tanfolyamnak célja az, hogy az egyházi zevári
A-C
között. Győzött Nagyvárad 7:2 arány
nével -f-ogil-alkozók hiányos ismereteit pótolja,
ham.
Mint
most értesülünk, a szövetség megé-s -uj időszerű ism-eret-etk-kel felszerelj-e. Az a semmisítette
a mérkőzést és Ungvár,t jel-emkörülmény, hogy a tanfolyam Szegeden tar- tette !k.i győztesnek, mert a nagyváradiak
tátik főkép azon kántorok jelentkezését teszi csapatában Hirsch ceniterfiedezet személyéiben
kivánat-ossá, -akik Szegedien és vidékén lak- igazolatlan játékos szer-epelt.
nak, tehát a csanádi, kalocsai, váci és nagyo Anglia készülődik. A stockholmi olymváradi egyházmegyékhez tartoznak. Mindazonáltal a szegedi tanfoly-aan -é-p ugy minit az piádon szenvedet,t kudarc utá-n az angolok eledldig Te-m-esvárottt m-egtiartott tanfolyamok is határozták, hogy a régi angol dicsőség viszországos jelleggel bir olyan értelemben, hagy sza-á'llitására mindent el fognak követni és
-a tanfolyamira minden jelentkezőt felvesznek. eme munkájukról a berlini olympiádon száA tanfolyamra azok is felvétetnek, akik az molnak. Ugy látszik, elhatározásukat -komoelső vagy második temesvári tanfolyamon vet lyan vették, legalább ezt látszanak bizonyít-ek részt. Hasonlókép felvét-el iránit folyamod- tani azok az előkészületek, amelyeket
már
hatnak -tanltóképzőin-tézetí. növendékek, vala- most tesznek az 1916. évi ölympiádra. Közmint kán,torjelöltek is. Minthogy a ,nia-gy-mél- adakozásból huszonhatezer koronát gyűj-t-óságiu -püspöki .kar engedélyezte, Ihogy a 'kán- töttek -össze.
-Ebből tizenkétezer korotor kurzuson v-a.ló részvétel költségei (40 K) nát fordítanak csak uj tehetségek fölfedezéa-z illetékes egyházi pénztárból -megtéríthető, sére, 7000 koronát a bizonyos standard idő-a tanfolyamon való részvétel ezáltal anyagi- ket elért úszók díjazására st-b. És hol valag -is 'könnyűvé tétetik: Az egyházzenei tan- gyunk mi, akiknek leginkább szükségünk van
folyam részletes tudnivalói valamint -an-naik a munkára?
műsora is záros határidővel megküldatik a
ijelenttoezőkm-ek. A tanfolyamra v-on-atkozó
min-dien. értesítés dbilgabain készséggel szolgál fe'lvilágosit-ássail -a tanfolyam v-ezertője:
Járosy Dezső Temesvár.

KÖZOKTATÁS.

SPORT.
o Megállapodott a SzAK és az SzTK.
A két szegedi sportegyesület tegnap -este békés egyetértésben végleg megállapodott a
vasárnapi mérkőzés ügyében. Az SzTK lemondta a SzAK-n:ak a bajnokit, minek ellenében mindkét -egyesület legerősebb csapatát
állítja egymással szembe. A lemondás azért
tört-ént, mert az SzTK bajnoki -mérkőzésre
csak igen gyönge csapatot szerepeltethetett
volna, minthogy a szabályok értelmében csak
a mult év október 13-ika előtt igazolt játékosok vehettek volna részt a mérkőzésen.
Ezeknél pedig -az SzTK sokkal erősebb teamet képes a küzdőtérre -küldeni. A SzAK-ot
nem sújtotta volna -annyira a -szabály, mert
egy-két játékos kivételével teljes csapata
játszhatta: volna bajnokit. A magunk részéről csa'k helyeselhetjük a megállapodást, először -azért, mert végre tisztázódni fog az elsőség kérdése, amennyiben m-o-st valóban legjobb erőivel vonul föl mind a két sportegyesület, másodszor azért örülünk a történteknek, mert ezen első barátságos közeledés bizios bevezetése annak, hogy a jövőben egyetértően, egymás eredményeit tisztelőén, a szegedi sport nagygyá fejlesztésében fognak
vállvetve közreműködni.
o A válogatott nyolcas. Most már zavart,al-a-nul folyik a magyar nyolcas tréningje. -A csapa-t miin-dien este vizre száll -és na-gyoin sokiat -evez. Barry -mester ebben a tekintetben hűségesen -ragasz,k-o-diik az an-gol tré
inerak ,rendszeréhez -és erősen rnegd-aligo-ztatj-a
,a kezére -bizott evezősöket. A esapat még nincsen teljesen együtt. Szebeny György -és Szebeny Miklós rö-viideket -húznak, Hornung
Gyula és Levitsky Károly doktor pedig -még
a legelején vannak a -tréningnek. Barry mégis bizakodik -a sikerben. Miután -a Műegyetem

szájpadlás
néikai.
Az általam készített
rágásra kitűnően használható a valódi fogaktól
fel nem ismerhető, az eredeti fogakat teljesen
pótolják. Készítek továöoá arany koronákat éa
levehető arany hidakat jutányos árak mellett.
Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve. Bármilyen javítást 4 óra alatt készítek.
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Kigyó-utca 1. sz. SZEOED.

Hiidessen
Déímagyai

a
01 szagban

Kész áruk

Olcsóiága
Pongyolák
Blúzok
Clott női alsók
Női diszes ingek
Clott női reform kötény .

.

.

K
K
K
K
K

f f

• •
3 80
1-50
190
190
2'20

Női szövetek, Rőfösárúk, Keztyük,
Harisnyák o l c s ó s á g a b á m u l a t a s

Református-palota, gőzfürdővel szemben.
Ptatmi

vételek!

Jzalwtt

árak*

rmmmwmmmmnmmmrnm^

1913. julius 25.

Történet az örök szerelemről.
— Egy szerelmes orosz Szegeden. —
(Saját tudósítónktól.)
Messzi Oroszországból, a Kaukázus aljából egy ötvenöthatvan év körüli elegáns ur érkezett tegnap
Szegedre. Kacsurakov Leonidnak nevezte
magát, Jas'lová'ból, Dél-Kaukázusból. Elegáns
megjelenése, drága bőröndjei elárulták, hogy
gazdag. Ahogy megérkezett, kocsit hozatott
és német nyelven kérte a szálló portását,
mondja meg a kocsisnak, hogy hajtson a temetőbe. Dél elmúlt, mikor a szállóba visszatért. És délután a pesti vonattal elutazott.
Csak egy ember ismerte föl, aki ezelőtt 15
esztendővel már találkozott véle. És elmondott róla egy érdekes történetet.

DEEMAQYARORSZXQ
gyanutlanul az előszobába lépett, eléje toppont a huszár őrmester:
— Ismerem maigát. Tíudom, hogy itt van
az a iholond or.osz, megtaláltam a feleségemhez irt levelét. Hát azt mondom magának is
.aninak a muszkának .is, aki ide teszi a lábát,
levágom, mint egy kutyát.
De Kacsurakov nem tágított. P á r nap
múlva csak sikerült találkoznia az asszonynyal. Aztán feljött a szállóba az asszony is
és Kacsurakovval elutaztak
Oroszországba.
A szép Rézi, mert Agy hivták a nőt, elhagyta
a huszárt, aki attól kezdve nagyúri életet élt.
Kocsin járt a kaszárnyába.

TÖRVÉNYKEZÉS.

§ Az ügyvédjelöltek országos kongresszusa. Az Ügyvédjelöltek Országos Egyesülete október 5-én a temesvári országos jogászgyüléssel kapcsolatban kongresszusra
bivj'a össze a kötelékébe tartozó tagokat. Az
első vidéki országos kongresszus rendezését
a Temesvári Ügyvédjelöltek Egyesülete vállalta magára. E célból Deixner Vilmos dr.
elnök és Stein János dr. titkár tisztelgett a
temesvári jogászgyülés rendező bizottsága
elnökénél, a temesvári törvényszék elnökéP á r év múlva épp olly elegánsan megje- nél, Virág Bélánál, aki igen szivesen vette
lent. az asszony ismét Szegeden. Ugy látszik, tudomásul a kívánságot és a legmesszebba szive a huszárhoz vonzotta, vagy hazahoz- menő támogatásáról biztosította az egyesüt a ia honvágy. Súlyos betegen jött, vagy itt letet. A kongresszus az ügyvédjelölteket érA jelzett időben mint még fiatal 35 év Lett beteg, nem tudja a .főpincér, csak hallot- deklő kérdéseket fogja tárgyalni. Szó lesz a
körüli ember érkezett Szegedre Kacsurakov ta, liogy a közkórházban
'többi között az országos segitő-a'lapról, ormeghalt.
Leonid. Az Európa szállóban szállott unieg és
És most eljött meglátogatni nagy szerel- szágos betegpénztár alapításáról, a patroa főpincértől két teát ikért. A tea ott párol- mének sírját Kacsurakov is. E g y délelőttöt názs-ügyről, az országos szervezésről és az
gott az asztalon, 'de a vendég idegesen tekint- időzött a rókaisi temetőben, aztán visszatért országos otthon létesítéséről. Foglalkozni fog
getett ki. az ablakon, mint aki valakire vár. Oroszországba,
az 1912. évi VII. törvénycikk megváltozása
Majd becsengette a főpiacért s igy szólt 'hoziránt indított mozgalommal is. A 'kongresszus
zá:
résztvevői mérsékelt áru vasúti jegyeket kap— Hol lehetne kérem égy jó revolvert vá- (I
nak és a jogászgyülés rendezősége által rensárolni? Van ugytn nekem egy a kofferemdezett aldunai kiránduláson (Orsova és viszben, ide az aligha sül el. Nincs véletlenül masza, két nap teljes ellátás és útiköltség 40
gának eladó revdlvere?
korona) is részt vehetnek. Az egyesület veA főpincér, akinek már amúgy is feltűnt
zetősége ezúton is megkéri a kötelékébe tara vendég izgatott magaviselete, elhűlt és
tozó testvé r egyesületeket és az ügyvédjelölötölvediatolVa mondotta, Ihogy a városban
teket, 'hogy mennél nagvobb számban vegyenem lelhet .revolvert vásárolni, idegen embernek részt az első vidéki kongresszuson. A
nek nem szívesen adnak.
résztvevők a mérsékelt áru jegyek beszerzése végett mielőbb értesítsék Tarczai Tivaalatt létezik. Készít mindenféle
— De nekem okvetlenül kiéli Ihogy szedar dr.-t. az országos egyeslilét titkárát Burezzen, jól megfizetem.
f o g m u n k á k a t kaucsukban és
dapest. V.. Szemere-utca 10. és augusztus
Neon vállalkozott a főpincér, hanem inaranyban. Vidékiek 24 óra alatt
70.
után IV., Egyetem-utca 1.. vagv Stein
kább megmagyarázta a még akikor fenállott
lesznek kielégítve. - Bármilyen
János dr.-t. a Temesvári Ügyvédek Egyesü" Mayer-féle vaskereskedés (helyét, ahol csetteg
javítás hat óra alatt elkészül. 522
lete titkárát Temesvár, Bega-balsor 24.
vehet magának. Az orosz azonnal elindlult, a
főpincér pétiig telefonom felhívta a céget,
§ Pöröl Hornig bíboros. Hornig Káról
hogy h a ilyen és ilyen kinézésű ember rebáró bíboros; veszprémi püspök, pörrel távolvert akar vásárolni, ne adjanak neki. Az
madta meg most a kmltraszminiísztariiumot.. A
üzletben tényleg azzal fogadták, hogy csak
A Kárász-utcai
•kereset, amelyet Péteri Ferenc idr. budapesti
a rendőrségtől.kiállított engedély alapján adügyvéd adott be a veszprémi törvényszékibe®,
hatnak ki revolvert. Elhitte az orosz és vis-zegy 200.000 ezer koronás alapítvány átadását
szatért ismét a szállóba;, ahol újból elkezdte
követeli a veszprémi székcsikáptiallan számlára.
ideges kitekintéseit az ablakon.
Nyolc évvel /ezelőtt néhai Kemenes
Ferenc
A főpincér most már félve az esetleges
veszprémi nagyprépost kétszázezer koronát
tragédiától, mikor az orosz egyszerre két pohagyott ihiumaniitárins célokra. Az összegből
h á r sört rendelt s azt egymásután idegesen
egy 'Kernen es-alap létesítését kívánta s az
felhajtotta, megkockáztatta a kérdézősköalap kezcLését a káptalanra bízta. A kultusz. dóst :
minisztériuma /nem baigytia jóvá az aTapitőite— Látom nagyságodnak valami nagy dovelet és utasiitotta a káptalant, hagy ujait
log nyomja a lelkét, inem lébetnék-e valami- m e g v e t t e m s a mai naptól fogva „ ! E L - állítson ki, amelyben kötétezi magát, hogy
évenként elszámol ,aiz alapitványi kamatok elben segítségére?
t
<r ;
P á r percig még sétált a szobában s az- M Á ü O S l - S & Z Á Ü " cim alatt a leg- költéséről. A káptalan ennek a felszólításnak
tán igy szólt:
l í l f l í i ' l i l l j u t á n y o s a b b á r b a n lesz az áru kiszolgálva. nem tett eleget s így nem kaphatta meg az
alapitvámyrt, amelynek átadását most pör ut— De elmondom. Én gyáros vagyok
ján akarja keresztülvinni az agg bíboros.
Oroszországiban. Van ötmillió rubel vagyoTisztelettel
nom, feleségem és mégy gyermekem. De el§ Áprilisi tréfa. Leszich János Szabadka
hagytam feleségem, ,gyermekeim egy asszony
ügyvéd április /elsején tréfát csinált liárom
ért, akit Bécsben ismertem meg s ugy megszerettem, hogy nélküle élni nem tudok.
ügyvédtársával. Felültette őket azzal, bogy
1 8 7 8
Á f a I Mindenfitt b e v i t t hires, közkedvelt minden
l ó / Ó
U l t i J | „ ö héziszert felülmúl.
Együtt éltünk Bécsben, hosszú ideiig. Végtemenjenek ki egy Kovács nievii vasutashoz, a
len szerettem. H a keltett 10 ezer forint, annyit
ki végrendeletet alkar csinálni. A felültetett
adtam, sose kérdeztem mire kell. De engem
ügyvédek közt volt Székely Aron dr. is, aki
üzleti ügyeim, a családom visszaszóllátottak
Csak a zöld a p á c a védjeggyel valódi.
Törvényileg védve.
Oroszországba. Tovább ,leveleztünk és néha,
a per-tárban élesen kritizálta az áprilisi tréfa
Ezen balzsam: 1. tJtolSrhetlen KTógybat&i.
tüdő és mellbetegaégeknél, enyhíti a kanéha felkerestem. Most levelet kaptam tőle.
'ismeretten szerzőjét. A pert/árban ugyanaktaruet. megakadályozza a tüdfigynladáat
e gyógyulást nos az Ilynemű legmakaoeabb
Azt irta, hogy egy huszárőrmesterrel él, de
betegvégeknél le 3 Kitűnő hatasu torokkor jelcin volt Leszich dr. is, aki később összegyulladásnál, rekedteég és gégebetegsérossz a dolga, jöjjek utána, eljön vetem Orosz
geknél. S. Mindennemű lást gyökerese;,
tűzött a kollégájával. Székely nyomban promegszüntet. 4. Gyógyít mindennemű májországba. Értesítettem, hogy jövök és ide
betogséget, gyomor, bélbántalmakat, gyomorgörceöt, szaggatást, aathmát, elnyálszállok. Most őt várom. Viszem magammal:,
vokáltatta
Leszichet, aki azonban 'kijelentette,
kásodást, bofögezt, gyomorégést, felptiffedéet, stb. 0. Gyógyhatású aranyér él alteatl
mert néküte nincs nappalom, nincs éjjeliem,
hogy
Lovagias
elégtételt elvi okokból nem ad,
bántalmaknál. 6. Enyhé hatású háshájtó•zer, vértisztó, tisztítja a veséket, étvágyijem bánom azt sem, h a mást szeret, csak iaz
gerjesztő és elősegíti az emésztést. 7. Ki/Székely följelentésével ekkor a büntebőbirótűnően bevált fogfájásnál, lyukáé fogak,
enyéim is tegyen.
szájbüznél, fogviznek használva erősíti a
sághoz fordult, mire Leszich is följelentette
foghust, megszünteti a azáj- vagy gyomortól eredő bűit. 8 Giliszták eUen biztos
— Én valószínűleg ismerem, — mondta
batásu. 9. Külsőleg minden sebet, sebhelyet
Székelyt a sértő kritikáért, A járásbíróság
orbáncot. láztól eredő bölyagot kelést,
a főpincér — ide szállottak, mikor megéikez.ezemölcsőt, égési sebeket, fogyott testré120
korona pénzbüntetésre átélte Leszichet, de
pörsenéseket, kiütéseket, fejfájást
tek. A nő .feltűnően szép, elegáns asszony.
Liléin echterBalsam szeket,
:í derSchuh.ojíl Apsftcki J« zúgást, szaggatást, csuzt és fülbántalmahat
gyógyít. Minden háznál kölönösen Influa kritikáért elítélte Székelyt is 60 koronára.
Végtelen örömre gyúlt az orosz ur. Előlürfarry in Pregrada enza.
kolera és más Járványnál kéznél legyen
s-el Kottltsch-Sauerilrtimi.
vette tárcáját, -kivett 200 forintot, a markába
Felébb/ezés folytán tegnap tárgyalta az ügyet
Vigyázzunk a zöld apácával ellátott védjegyre. - Ezen balzsamnyomta a főpincérnek, megölelgette,
ból leiekvés előtt egy vagy két kanéi cukorral bavéve vagy anéla szabadkai törvényszék. A bíróság Székelyt
kül úgyszólván egészséges virradást jelent. M i n d e n hamlsitás,
A főpincér a szokatlan ajándékhe gyanút
u t á n z a t és m á s balzsamok hasonló védjegygyei való eladása b ü n fölmentette, mert 'kritikáját jogosnak tartotfogott, hátha nem igaz utón került, a pénz
tetés terhe mellett törvényileg tiltva van.
j
ta;
az Ítéletnek Leszichre vonatkozó részét
és szabadkozott az elfogadása elten.
13 kis Vágy 6 nagy, vagy 1 különlsges csalid! üveg ára K S.60. Klseb
rendelés, mint 13 kis, vegy S nagy üveg nem lesz szállítva. Nagyobb
— Sőt többet is adok. Háromezer forinazonban helybenhagyta és az ellene meginrendeléseknél jelentékeny árengedmény, Budapesten kapható: Tőrök
József gyógyszertárában s a legtöbb gyógytárban. Nagyban kapható
tot adok, ha ide hozza, azt a nőit hozzám.
Thalmayer és Seits, Kochmelster utódai, Kadanrvlts Testvérek drodult
fegyelmi eljárás lefolytatása céljából az
gériákban Budapesten, ahol nincs lerakat, ott rendeljünk
Megörült, a főpincér, aki azonban azt nem
iratokat a szabadkai ügy védi kamarához áttudta, ihogy az asszony törvényes felesége lett
Thierry A. Őrangyal-gyógyszertárából Pregrada
tétetni rendelte.
Szegeden a huszárőrmesternek. Kocsiba ült s
(Rohitsch-Sauerbrunn mellett.)
hozzájuk hajtatott a .Bécsi-körutra. Amint
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g g f a s ^ g s c l j ti tetegcij!
A vizgyógymód edz és gyógyít idegesség,
agy- és szivbántalmak, álmatlanság, emésztési
zavarok, köszvény, csuz stb. sikerrel kezelhetők a WAGNER-fürdő külön férfi- és nói
gyógyosztályában. — Kipróbált kezelő és kezelőnő. — Gőz,-kád- és znhany-ffirdőnket is
a nagyérdemű közönség figyelmébe ajánljuk

KÖZGAZDASAG
Védekezés az árvizek ellen,
(Saját tudósítónktól.) A tavalyi és ez évi
nyári záporokból származó árvizek milliókra
menő károsításaikkal a gazdákat nem egy
helyen a végpusztulás elé juttatták. Joggal
merül föl tehát a kérdés, nem követtek-e el
nagy hibákat és mulasztásokat a hatóságok
e téren, 'hogy a sors keze ily keményen sújthatja amúgy is sokat szenvedő közgazdaságunkat? Erre a kérdésre felel most Kvassay
Jenő miniszteri tanácsos, a m. kir. országos
vizépitési igazgatóság főnöke a „Köztelek"
most megjelent számában s midőn rámutat
az eddigi munkálatokra, főbb vonásokban
megjelöli a jövő teendőket is.
Kvassay
mindenekelőtt
megáll api t ja,
hogy ha a Duna és Tisza völgyében nem lennének kiépülve több minit 5000 kilométerre
töltéseink és nem lenne meg 10.000 kilométert
meghaladó bélvizcsatornaháQlózatunk, ugy az
idei és tavalyi árvizek ,leg,aláb|b is 3—4 millió
kataszteri hold termését tették volna tönkre
és .okoztak volna egyéb nagy rombolásokat is.
A töltésekkel mentesített
óriási
területeken
azonban sem az idei, sem a tmxdyi nyári árvizek rendkívüli károkat nem okozták. Azonban ngy tavaly, mint az idén óriási pusztítások és károk állottak elő a Ifolyók fielsővölgyeibem, ahol ilynemű munkálatok nincsenek
és m i n d j á r t nem iis létesíthetők;, még pédig azért nem, mert a folyókon lerohanó árviz annak völgyét oly szélességben lepi el, hogy a
rohanó á r t úgyszólván a hegyeik két lába határolja. Ilyen nagytömegű viz számára töltésekké! védett nagy vizmieidret laminál kavósbibé
lehet épiteni, mert a dombokról ós hegyekről
majdnem minden kilométerre f u t te egy-egy
paitak vagy mellékfolyó, hogy azokat ezen
•völgyekben meg keltene alkotnunk, nagy költséggel fen/tartanniiuk ós ,a mellett a;z egyies
mellék völgyek és mellekpatakok közti dombokról és magaslatokról a záporvizek mégis
elöntetnék a sáncztáhor közötti védett területet.
, '

ott, alhol erre a kedvező feltételek megvannak,
a víztárolókat, szabályozzuk hegyi- és iniagyesésü patakaánkat, erdősitsük be bopára,inkát.
Mindezekkel rendes években jelentékenyen
emelni fogjuk bavőtalleimket. Az igy magnövekedett jövedelmekiet félretéve, elérjük azt,
hogy ha minden évtizedbe® jön is egy pusztító árviz, az nem fog tönkretenni, amint nem
teszi tünkre a szorgalmas és takarékos németeket, franciákat lós más nemzet,beQieiket sem,
kik ia már létesített müvek fenntartásáról is
a legnagyobb kitartással ós előrelátással gondoskodnak.
x Állandó Javulás. Rossz idők járnak
mostanában a kontreminőröfcre, nemcsak az
érték-, de a gabonatőzsdén is. A buza, sőt a
melléktermények is rötfid idő óta körülbelül
két koronával emelkedtek métermázsánként
és ugy látszik, hogy az áremelkedés még korántsem fejeződött be, mert a beszangázsmán még igen jelentékeny, de ;a rossz idő és
a rossz hirek nem szakadnak félbe. Az ország számos helyén ma esett az eső, attól
lehet tartani, hogy az aratás befejezése erősen meg fog késni, ami eltolja a termelők árukinálatának imég a 'lehetőségét is. Ezért a
kontremin kénytelen belátni, hogy ez egyszer
bizony alaposan túllőtt a célon és fedezi magát, mielőtt valami ujabb meglepetésre ébred.
Igaz, hogy normális pénzviszonyoknál az
ilyen sok kedvezőtlen hirek hatása alatt ugrásszerű áremelkedés szokott lenni, de a viszonyok lassú javulása miatt a forgalom nem
tehet szert nagyobb lendületre. Igy csak lassan-lassan javulnak >a gabonaárak, de ugy
látszik, biztosan. Többszörös árhullámzás
után ma nyugodt üzletmenetnél az összes cikkek szilárdan zárultak.
x Hír a pénzpiacról. Ma kissé nyugodtabban kezdődött az üzlet, bár a 'külpolitikai
helyzet hírei teljesen kielégítők, de közeledik
az ultimó, amelynek az elintézése bizonyára
nem fog semmiféle akadályba ütközni. A kisebb spekulánsok mégis lebonyolítják engagementiüket. mert ezáltal megtakarithatiák a
pro'longációná'l fizetendő reportot. Ámde a
piac fölvevőképessége ma sem romlott meg,
a kínált árut igen könnyen tehetett elhelyezni és igv nem is hagyott nyomot az áralakulásban. Utóbb általános javulás következett, mert Bécsben a közelgő ultimó ellenére
is teljes erővel folytatódott a hausse, az Alpesi, Skoda és a Prágai vasmű újra tetemesen emelkedett. Ez megélénkítette nálunk is
az akciókedvet, a kontremin folytatta a fedezést, ami igen előnyösen befolyásolta a tőzsde hangulatát. Az árfolyamok a legnagyobb
részben megtartották tegnap jegyzésüket, de
a forgalom a pénzpiac megnyugtató hírei dacára is igen vontatott volt, mert Törökország
nem veti alá magát a Londonban már megkötött békeszerződés föltételeinek. A hangulat zárlatig igen kedvező volt.

A begyvidéken és nagyiesésii völgyékben
Kvassay szerint egészem más módon belli és
lehet az árvizek élten küzdeni. Ezek a móA budap*stl gabonatőzsde.
dok és eszközök azonbaln rendszerint igen
A
h,aitániidőpiaican
írendlbivül nyugodt üzköltségesek ós csak .ott alkalmazhatók, ahol
letmenetnél
reggel
néhány
(fillérrel szilárarra az .összes feltételek ós viszonyok beídVedabb
volt
a
buza
és
>
a
zab,
de különösen a
zők. Ilyen védekezési .eszköz volna .a hegyi
vidékeken a víztárolók létesítése. Ezek mes- roas-iialet iránya. Az időjárás még minidig
terséges tavak, amelyeket a völgyekbe® ter- borús, csapadékos, a kontremini-pozioiókat temészetesem elő álló szűkületeknek kő, vagy h á t (mivel a készáru-üzlótben is .a Javulás jeföldiái lal való elzárásával állitanak e.lő. Rész- lei mutatkoznak) fedező vásárlás, formájában
letezvén a tároló építésének módozatát s elő- rendezik, mert h a Qiaim.aro.san nem javul a:z
feltételeit, arra a. következtetésre jlut több pél- idő, illetőleg a mezőgazdasági helyzet, a
da felsorolása után, bogy amily biztos védel- •készáru vásárlása néhézségekhe ütközik. Főimi eszköz is a kellő víztároló egyes völgyek- men,dás 3ÖÖ0 min. tengeri. Az árfolyamok a
r
re nézve, ép oly kevéssé megbízható eszköz következők:
Buza áprilisra 12.13—15, oktober.re 11.60
egész ifolyáremdszenekre.
—61. Rozs októberre 9.19—20. Tengeri májusSzol ezután a vizmosá-sok megkötéséről, a
kopárok beerdősitéséről, a hegyi patakok ra 7.38—39, júliusra <8.18—19, augusztusra
nagy esésének lépcsőkbe építésével való mér- 8.14—1,5. Zab októberre 8.33—34. A készáruvásékléséről, a folyók partjainak és medreinek sáron 5—10 fillérrel nagyobb áron 20.000 mévédelméről, valamint szabályozásáról, melyek termázsa buz,a kelt el .
mind helyes és alkalmazandó műveletek a viA budapesti értéktőzsde.
zek rendes kárainlak a megszüntetésére és
A mai előtőzsde forgalma nyugodtabb
mérséklésére, azonban nem elégségesek arra, mederbe terelődött, mivel Törökország mozhogy az ideihez hasonló epoehális természetű golódását igen kedvezőtlen jelnek tartják és
árvizek pusztításaitól megszabadítsanak. Eb- az ultimé közelsége eladásokra késztette a
iül azonban korántsem következik, bogy ne spekulációt. Az értékek igen csöndes forgategyünk semmit. Ellenkezőleg, építsük meg lom. mellett 1—2 koronával .gyengültek, ké-

1913 ]ullus 25.
sőbb a bécsi piac ás igen tartózkodó magatartást tanúsított, így a forgalom teljesen
megcsappant és a zárlat tartott maradt. A
készárupiacoin a salgótarjáni javult néhány
koronával, .a járadékpiaoon számottevő változás nem volt.
Kötöttek: Magyar hitel 817—818.50. Leszá
m'itolóbanik 507.50. ,Magy,ar bank 537.50—539.
Főibusz 168. Osztrák Magyar államvasút 693—
693.50. Déli vasút 127. Városi vasút 358.50—
359. Közúti vasút 637—638.25. Rimamiurányi
692—693.50. Temesvári szesz 553—555.
A bécsi börze.
Kötöttel?: Osztrák hitel 620. Magyar hitel 821. Ánglő bank 332. Bankverein 509. Uinió
bank 586. Lándieribaink 608 és fél. Osztrák államvasút 693 és fél. Déli vasút 246. Rimamurányi 692. Alpesi bányairészvény 920. Török
sorsjegy 229.
Felelős szerkesztő : Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.

Délmagyarország
előfizetési ára Szegeden:
egy évre . .
félévre
. .
negyedévre .
egy hónapra

.
.
.

24.— kor.
12.— „
6.— „
2.— „

Szeged szab. kir. város tanácsától.
31262/1913. sz.

Versenytárgyalási hirdetmény.
A város tulajdonát képező külterületi
épületeken f. évben végzendő javítási munkáknak vállalati uton leendő biztosítása iránt
f. évi augusztus hó 2-án délelőtt 10 órakor
a gazdasági I. tan. ügyosztályban (Bérhái I
emelet) tanácsi jóváhagyás fentartása mellett zárt ajánlati versenytárgyalás fog tartatni.
Szabályszerűen kiállított zárt ajánlati levelek az árlejtési napjának délelőtti 10 órájáig a tanácsi igtató hivatalba (Városháza
földszint) nyújtandók be.
Elkésve érkezett, szabálytalan,® avagy
utóajánlatok figyelembe nem vétetnek.
Vállalati feltételek költségvetések a fenti
ügyosztályban a hivatalos órák alatt betekinthetek.
Szeged szab. kir. város tanácsának 1913.
évi julius hó 21-én tartott üléséből.
Dr. Lázár György
polgármester.

1913. julius 25,
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APRu HIRDETÉSEK. C s i p k e Fájós fogára vegyen
mielőbb a hires Leinzinger-féla f o g c s e p p b ő l ,
üvegje 50 fillérért kapható Leinzin r Gyula
gyógyszertárában Szeged.
Széchenyi tér 5.
520
^ G y o m o r b a j o s o k dicsérik a Leinzinger-féle
gyomorcsepp jó hatását.
Üvegje 80 fillérért kapható
Leinzinger
Oyula
gyógyszertárában Szeged,

Hirdetéseket felvesz a
kiadóhivatal Kárász-utca 9.

6s szövetfüggönyök különös gonddal vegyileg tisztittatnak olcsó árak mellett és rövid idö alatt

LUCZA JÓZSEF

fcalmafestö ét vegytisztáénál

Délmagyarországi fióktelep,

Laudon-utca a , Valériatér sarok.
Telefon 994,
Gizella-tér 3. sz., Baloghpalota.
Telefon 1053
Fióküzlet: ZENTA. Főtér,
Zenta és Vidéke Takarék
házában. HÓHMEZÖVAIELY. Szesedi-u. t

Szeged, Keiemen-u. 11. Telefon 833.

ME6H2DIT2TrüK
aVILAQST!

VASÚTI MENETREND
Érvényes 1913.ímájus 1-töl.

A Szeged állomáson.
Indulás:
Budapest f e l é : K. exp.
Sz. v.
Gy. v. 605.
Sz. v. 430. Gy. v. 959. Sz. v. 8"o. Sz. v. 507. Gy. v
323. Sz. V. 123. Sz. V. 235.
Temesvár f e l é : Sz. v. 926. Gy. v. 1156. Sz. v. 275
T. v. sz. sz. 1 19 (Nagykikindáig). Sz. v. 5*>. Gy. v. 622
Sz. v. 209. Sz. v. 425. K. exp. 3®.
Nagy-Becskerek—Károlyháza f e l é : Sz. v. 155
Sz. V. 451. Sz. v. 949. Sz. v. 1146. Sz. V. 229. Sz. V. 615.
Arad f e l é : Sz. v. 306. Motor 610. M. v. 1040. üy.
m. 1234. Sz. v. 156. Sz. v. 322. Motor 506 Mezőhegyesig).
Gy. m. 633. M. v. 725 (Makóig).
Szeged-Rókus felé: Sz. v. 224. Sz. v. 747. Sz. v.
1015. Sz. v. 207. Sz. v. 338. Sz. v. 615.

Érkezés:
Budapest f e l ö l : Sz. v. 1203 G y . v . 1141. Sz. v. 221.
Sz. v. 709. Gy. v. 600. Sz. v. 10». Sz. v. l t e Gy. v. 135
Gy. v. 737. Sz. v. 537. K. expr. 255.
Temesvár f e l ő l : K. expr. 249. Sz. v. 1257. Qy. 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. 7W
Sz. v. 941. Sz. v. 1145. Sz. v. 118 (Csókáról). Sz. v. 254.
Sz. V. 555. Sz. V. 1234.
Arad f e l ő l : Gy. m. 914. Sz. v. 1135. Motor 1259
Motor 340. Gy. m. 242. M. v. 626. Sz. v. 93i. M. v. 512
Makóról). M. v. 753 (Mezőhegyesről).
Szeged-Rókus felől: Sz. v. 1239. Sz. v. 556. Sz. v.
837. Sz. v. 1125. Sz. v. 3'6. Sz. v. 502.

Francia szabású fuzőH
női diVatpionlegessígeií
legnagyobb választékban

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

Sokszorosítások,

Kárász-utca

14.

•

Telefon

10—59.

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

Nagyvárad f e l é : Gy. v. 1135. Sz. <i. 320. Sz.v. 8'2.
Sz. v. 1059. Sz. v. 244. M. v. 350 (Gyuláig). Sz. v. 7]5
H.-M.-Vásárhelyig). V. v. 8»o. (Békéscsabáig).
Szabadka—Ujdombovár f e l é : Sz. v. 258. Qy.; v .
5«. Sz. v. 6'9. Sz. v. 8'4. Sz. v. 1130. Sz. v. 312. Sz. v.
440. Sz. V . 653. Sz. V . 1020.
Horgos és Zenta f e i e : Sz. v. 400. V. v. 120*.
Szeged felé: Sz. v. 1222. Sz. v. 5j0. Sz. v. 820. Sz.
v. 1108. Sz. v. 300. Sz. v. 4«5.
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Érkezés:

Budapest nyugati p. u.—Orsova között. (—11
Osztály. Budapestről indul 10j5.
Budapest nyugati p. u.—Pancsova között. (Szeged—Karlova—Nagybecskereken át). 1—II. osztály. Budapestről indul 1015. Pancsováról indul 301.
Szeged—Békéscsaba között: I—111. osztály. Szegedről indul 6 » . Békéscsabáról indul 434.
Rövidítések magyarázata: A nagyobb sz=m ax
1 k* k l 8 e D b a perceket jeienti. Esten 6 oratól
gen o óráig ejjel van; ezen időszakba eső érkezéseket
vagy indulasokat a percszámok aláhúzásával jelöltük.
i>z. v — személyvonat, Gy. v. = gyorsvonat, M. v.—motorvonat, V. v. = vegyesvonat, K. expr. — keltti expres
személysz Uitássaj.

irógépjavitások.

fSYíoskovits cipóárúháza, Szeged\

Indulás:

Közvetlen kocsik közlekednek:

másolások,

Amerikai kellékraktár. Állandó gépíró tanfolyam.

0-W

A Szeged-Rókus állomáson.

Nagyvárad f e l ő l : Gy. v. 5 » . V. v. 740 (Békéscsabáról.) Sz. v. 946. M. v. 527 (Hódmezővásárhelyfői). Sz.
v. 1045. Sz. v. 243. Sz. v. 422. M. v. 758. Sz. v. l i o i
Ujdombovár—Szabadka felől: Sz. v. 355. Sz. v.
725. Sz. V. 1048. Sz. V. 1203 Sz. v. 239. Sz. v. 512. Sz. V.
73. Gy. V. 1120 Sz. V. 1217.
Zenta—Horgos f e l ő l : V. v. 852. Sz. v. 605.
Szeged feiől: Sz. v. 242. Sz. v. 802. Sz. v. 1030
Sz. v. 239. Sz. 344. Sz. v. 629.

QeríbVn Béla

lithiumos
gyógyforrás

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, casukoroetegségnél, vörhenynél, emésztési és
lélegzési szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyúvíz.
% Kapható ásvinyrlzkcrsskgdécekbou év
győgyuertáralcbaa,

M
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Badapwt, V., Kadotf-takpait «. •
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köztisztasági gépek és eszközök gyára

A

BUDAPEST, V. KER. ALKOTMÁNY-UTCA 4. SZÁM.
Telefon 63—28. szám. Utcaseprőgépek. Locsolókocsik. Aszfaltmosógépek,
Aszfaltmosógummilapok. Hóekék. Szeméttargoncák,
162
Szemétgyöjtőszekrények. Hulladékkocsik és szemeteskocsik. Úthengerek. Pőcegödörtisztitók. Szivattyuk. Kátrány ozógépek. Kátrány melegítő üstök,
Állandó mintakiállltás. • • •
Legmodernebb kivitelben.
•••
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V A R N A Y

L.

S Z E G E D ,

•

TELEFON: 81.

KÁRÁSZ-U. 9.

Könyvkereskedésében
r

Diplomata,

Nagy dolog a háború

A faun szinmű

2*50

im

Magántanulók útmutatója 3'60

Ambrus Zoltán,

4*50

Vezető elmék

Nyári

Kaffka Margit

i

UBzeíDKOnuüoHef. i

vasúti

menetrendek.

4*—

Mária évei

Iparosok és keresk. adója 4*—
Knoblauch,

2*—

Márton Jenő,
Dr. Dános Árpád,

Nyugdíjtörvény
rázatokkal

magya1.50

Dr. Máday,

A háború és a béke szociologiája
1*—

Bernhardt,

15*—

Lakásbérleti jog

Matlekovlts,

3*—

Hajó Sándor

Lakájok tragikomédia

a következő Irodalmi újdonságok
beszerezhetők:
•

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

5—

Drasche,

A nő és a kigyó

1913. julius 25.

Máday Andor,

Zabel,

Egy császárné regénye

A magyar nő jogai

4*—

3.—

Murger,

Drégely,

Bohémélet, kötve

Az isteni szikra, komédia 2*—

190

Walter,

Ráth,

Iparművészet könyve

16*—

A Renaissance

1*90

26*—

Munkavezetők irásmunkái 5*—

Pásztor,

Magyar Géza,

Magyar polgári perjog

A

H o l
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valódi a r a n y t o l l a l .

Perkeo 5 K, Omega 10 K, Kaweco 12*50 K, Penkala 1.20 K, Penkala II. 24 K.
r

-

*

K ö n y v n y o m d á j a ,

t

Könyvkötészete
díszmunkák és minden egyéb könyvkötések
gyors és pontos elvégzésére modernül be::
rendezve.
::
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csinos kivitelben készülnek saját műhelyében.
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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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